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Woord vooraf 
 Voor kinderen 

Start je voor het eerst op school? 
Zoek je met je ouders een (andere) school? 
Kom je net in Oirschot wonen?  

Op de Fonkeling ben je meer dan welkom. Het is natuurlijk 

wel fijn als je alvast iets weet over ons speelleerplein. Wij 

willen je helpen om ons speelleerplein te leren kennen. Dat 

vinden we erg belangrijk. In dit boekje vertellen we je een 

heleboel over onze school. Maar als je echt wilt weten hoe 

het gaat, kom dan gerust een keertje kijken. Dan kun je zien 

hoe ‘de Fonkeling’ eruit ziet en hoe we werken en spelen. 

 

 Voor ouders      

Deze schoolgids is voor kinderen, ouders en/of verzorgers en 

voor iedereen die wil weten hoe het op ons speelleerplein 

reilt en zeilt. In deze gids laten we zien waar ‘de Fonkeling’ 

voor staat, op welke manier kinderen leren, hoe de sfeer is 

en op welke wijze we werken. De schoolgids laat zien wat 

ouders kunnen verwachten en wat we voor een kind kunnen 

betekenen. De schoolgids geeft u een duidelijk overzicht en 

kan als handig naslagwerk worden gehanteerd.  

 

Voor een aantal zaken in deze schoolgids genoemd, kunt u 

veel uitgebreider informatie vinden in het schoolplan dat op  

het speelleerplein aanwezig is. U kunt hier altijd naar vragen. 

 

Actuele informatie verstrekken we elke week via e-mail in 

Nieuwsmail, ook te vinden op de website. 
 

 

We wensen u en uw kind(eren) veel plezier en een fijne 

leerzame tijd.  

 

Namens het team, 

Paul Hoogwegt (directeur) 
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Inleiding 
In het centrum van Spoordonk, in een landelijk gedeelte 

van Oirschot, ligt speelleerplein “de Fonkeling”. We willen 

kinderen van peuter tot 12 jarigen een fijne en veilige plek 

bieden om te spelen en te leren.  

De naam “de Fonkeling”  zegt iets over de manier waarop 

we werken en hoe we willen dat kinderen zich voelen. 

Iedereen mag zich ontplooien en talenten ontwikkelen. Door 

te zorgen voor een passend uitdagend aanbod heeft ieder 

kind succeservaringen en kan ieder kind stralen. Want 

uiteindelijk levert dat weer energie op voor een volgende 

stap! 

 

Wij werken in een gerenoveerd schoolgebouw dat is 

uitgerust met alle moderne faciliteiten. In het schoolgebouw 

bevinden zich 3 units. Onder unit 1 vallen de groepen 1-2-3, 

in unit 2 bevinden zich de groepen 4-5-6 en in unit 3 zijn de 

groepen 7-8 te vinden. 

 

 

Tevens heeft het gebouw de beschikking over een grote 

middenruimte, waarin wij verschillende activiteiten en 

vieringen kunnen organiseren. 

In ons gebouw is ook peuterwerk en buitenschoolse opvang 

(BSO) ondergebracht. Wij willen ouders graag goed 

onderwijs en een goede opvang in één gebouw aanbieden. 

De Fonkeling is een katholieke basisschool. Dat wil in de 

praktijk zeggen dat we vanuit een christelijke levensvisie 

handelen en levensvragen beantwoorden.  

De afgelopen jaren is goed nagedacht over de missie en visie 

van de school. “Wat hebben kinderen nodig in de huidige 

maatschappij?” “Hoe kunnen we als school de kinderen 

helpen om het beste uit zichzelf te halen?” Daarin nemen we 

de leerlingen serieus en zetten we het kind centraal binnen 

het onderwijs dat we dagelijks aanbieden. Leerlingen 

kunnen alleen maar groeien en zich ontwikkelen in een 

uitdagende leeromgeving waarin zij zich gewaardeerd en 

gerespecteerd voelen. Ieder kind heeft talenten en is 

waardevol. Naast het cognitieve leren vinden wij het sociale 

leren, het goed kunnen omgaan met anderen en ook het van 

elkaar leren, erg belangrijk.  

Een uitdagende leeromgeving is groter dan het lokaal alleen. 

We willen de wereld van het kind vergroten en de leerlingen 

een kritische, zelfstandige houding ten opzichte van de 

wereld meegeven.  
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Missie en Visie 
 Missie 
De Fonkeling is een speelleerplein  dat altijd in ontwikkeling 

is. Het doel dat we ons stellen, is de kinderen in de leeftijd 

van 4 tot 12 jaar vanuit onderwijskundig perspectief te 

begeleiden in hun ontwikkeling. Belangrijk hierbij zijn: Een 

goede aansluiting op die vorm van (voortgezet) onderwijs 

waar de kinderen volgens hun capaciteiten, mogelijkheden 

en belangstelling ‘thuis’ horen en de persoonlijke en 

maatschappelijke vorming. Daarbij houden we rekening met 

de kerndoelen, doelen door de overheid vastgesteld, die alle 

kinderen moeten bereiken, tenzij aangepaste leerlijnen 

gelden.  

Er is veel aandacht voor onderwijs in samenhang. Behalve 

het verwerven van kennis vinden we de vaardigheden die de 

kinderen moeten beheersen om deze kennis te kunnen 

gebruiken, zeer belangrijk. We zien het dan ook als een 

opdracht om hieraan aandacht te besteden en deze 

vaardigheden in te weven in ons onderwijs. 

We willen ook graag iets betekenen voor de kinderen van 2 

en 3 jaar jong. We werken samen met Korein. Deze 

organisatie heeft de leiding over een groep peuters in het 

gebouw van de Fonkeling. Alle activiteiten gebeuren in 

nauwe samenwerking met de school. Zo worden de peuters 

betrokken bij schoolse activiteiten, werken aan hetzelfde 

thema en proeven van de sfeer in unit 1. Op deze manier 

willen we de stap naar de basisschool verkleinen en de 

ontwikkeling stimuleren. 
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 Visie op onderwijs 
 
Onze uitgangspunten 
 

o Kinderen ontwikkelen zich in een veilige omgeving. 
o Kinderen leren graag en zijn nieuwsgierig. 
o Kinderen leren op verschillende manieren. 
o Kinderen willen zelf ook wat en willen daar ruimte 

voor. 
o Kinderen willen een bepaalde zelfstandigheid en 

zelfverantwoordelijkheid. 
o Kinderen zijn betrokken als:  

o de leerstof in de “zone van de naaste 
ontwikkeling” ligt; 

o de leerstof in samenhang wordt 
aangeboden of beleefd; 

o de doelen duidelijk zijn. 
o Kinderen willen onderzoeken en uitgedaagd 

worden. 
o Kinderen willen hun talenten ontplooien. 
o Kinderen doen graag succeservaringen op; dat 

geeft zelfvertrouwen. 
o Kinderen leren met elkaar en van elkaar onder 

begeleiding van enthousiaste lerende leerkrachten  
 

Ons doel is om de kinderen succeservaringen op te laten 

doen, om kinderen te laten stralen (de Fonkeling!) zodat ze 

gemotiveerd zijn en blijven om een volgende stap te maken, 

om weer iets te onderzoeken, te leren. Betrokkenheid is het 

sleutelwoord. Als het kind betrokken is bij wat hij doet, 

werkt het geconcentreerd, heeft het een onderzoekende 

houding en wil het graag leren. Dan moet de leerstof niet te 

gemakkelijk of te moeilijk zijn, maar net even “wat 

verderop” liggen, in de zone van de naaste ontwikkeling.  

 
 

We streven er op de Fonkeling naar om het aanbod in een 

uitdagende omgeving ‘klaar te zetten’ als het kind aan een 

nieuwe stap toe is. Voorbeelden: Niet alle kinderen van 6 

jaar zijn er op hetzelfde moment – augustus/september- aan 

toe om aan het leesproces te beginnen. Sommigen eerder, 

sommigen later. Ook bij begrijpend lezen, spelling en 

rekenen zien we dat er kinderen zijn die de leerstof nog niet 

beheersen of juist al wel beheersen. Door het werken in 

units kunnen wij de kinderen deze kansen bieden. 

 

De actualiteit is belangrijk om de betrokkenheid te 

verhogen. Ook betekenisvol onderwijs in samenhang, het 

duidelijk maken van het doel, een gemotiveerde 

enthousiaste leerkracht die vooral doet waar hij goed in is én 

tevens  in de gaten heeft hoe het kind het best leert en ict-

toepassingen verhogen de betrokkenheid. 
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De kenmerkende pijlers voor ons onderwijs 
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Samen verantwoordelijk 
De Fonkeling valt onder SKOBOS (Stichting Katholiek 

Onderwijs de Beerzen, Oirschot en Spoordonk). Iedere 

SKOBOS school heeft een eigen gezicht, want onze stichting 

wil geen uniforme scholen. Wel moeten alle scholen 

herkenbaar zijn aan het feit dat zij zich laten leiden door de 

missie en visie van de Stichting. Onze school heeft de 

vrijheid te handelen binnen de kaders van de Stichting.  

 

Het College van Bestuur van de Stichting is en blijft 

eindverantwoordelijk. Het geven van zelfstandigheid aan de 

scholen is gebaseerd op vertrouwen. De directie van de 

Fonkeling moet zich verantwoorden voor het gevoerde 

beleid en de resultaten. 

 Teamwerk 
Directie en managementteam 
De directeur is eindverantwoordelijk voor alle schoolzaken. 

De directeur vormt samen met de unitleiders en de intern 

begeleider het managementteam (MT).  

Unitleiders 

De drie units hebben elk een groepsleerkracht als unitleider. 

Deze leerkracht vertegenwoordigt de unit in het 

managementteam. 

De interne begeleiding (i.b.) 
De intern begeleider (i.b.-er) is verantwoordelijk voor de 

zorgstructuur van de school. De i.b.-er zet het beleid en de 

plannen met betrekking tot de zorg van leerlingen in het 

zorgplan. De intern begeleider is de contactpersoon “naar 

buiten” als het gaat om de begeleiding van kinderen met 

specifieke behoeften. Een belangrijk onderdeel van de i.b. is 

het coachend begeleiden van de leerkrachten in de groepen 

op het gebied van zorg. Hoe dat er precies uitziet staat 

beschreven in het zorgplan, dat is op te vragen bij de 

directie. 

De leerkrachten 
De leerkrachten van onze school worden in overleg 

ingedeeld in een unit en krijgen vrijwel allemaal een 

basisgroep toebedeeld. 

Bij een aantal groepen is er sprake van een duobaan, waarbij 

twee leerkrachten samen verantwoordelijk zijn voor één 

basisgroep.  

Leerkrachten geven binnen de unit les aan verschillende 

leeftijdsgroepen. Vaak hebben leerkrachten zich 

gespecialiseerd in een bepaald vakgebied. Zo worden de 

talenten van leerkrachten optimaal benut.  

De kwaliteit van onderwijs valt of staat met de leerkracht die 

de groep begeleidt. Daarom besteden wij veel aandacht aan 

scholing en begeleiding van leerkrachten. Iedere leerkracht  

werkt  planmatig aan zijn persoonlijke ontwikkeling.  

Leren van en met elkaar 

De Fonkeling is een lerende organisatie; het samenwerken 

wordt sterk gestimuleerd en kennis wordt aan elkaar 

doorgegeven. Het is een integraal model van leren van 

elkaar en met elkaar, van leerling tot directie. Alle 

leerkrachten ondersteunen elkaar dagelijks op de werkvloer. 
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Leerkrachten, units en groepen 

Unit Groep Eindverantwoordelijke 

basisgroepsleerkracht(en) 

Bijzonderheden 

 

 

 

1 

 

1/2a Clasien Groenland  

 

 

Op de ochtenden zijn er drie personen om de kinderen te begeleiden; op de 

middag twee. 

Clasien Groenland, Marijke Swaans en Winanda van den Biggelaar begeleiden 

samen de kinderen van unit 1.: 

- Clasien Groenland: dinsdag-woensdag-donderdag 

- Winanda van den Biggelaar: maandag, vrijdag, dinsdagochtend en 

donderdagochtend 

- Marijke Swaans: de gehele week 

Op maandagochtend-woensdagochtend-vrijdagochtend is er een 

onderwijsassistente: Sandra van Dorst. 

 

Clasien Groenland is unitleider.  

1/2b Marijke Swaans  

 

 

3a en 3b Winanda van den Biggelaar 

 

 

 

 

2 

4 

 

Noortje van Rijen 

 

 

- Willeke Willems: maandag-dinsdag-woensdag-donderdag 

- Ilse van Kerkoerle: de gehele week 

- Noortje van Rijen: dinsdagochtend, woensdagochtend, donderdag en vrijdag 

Miriam de Koning werkt op maandagochtend en vrijdagochtend in unit 2, 

zodat er in de ochtend altijd drie personen in de unit zijn om de kinderen te 

begeleiden. 

 

Willeke Willems is unitleider. 

5 Willeke Willems  

 

6 Ilse van Kerkoerle 

 

3 

7 Lisa van Gestel Lisa van Gestel: de gehele week 

Janneke Mencke: maandag en dinsdag  

Lieke van de Sande: woensdag, donderdag en vrijdag 

 

Lieke van de Sande is unitleider. 

8 Janneke Mencke  
Lieke vd Sande 
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Organisatie van het 

onderwijs 
We willen graag een school zijn met een open cultuur. 

Vandaar dat we er in ons onderwijsconcept voor gekozen 

hebben om ouders de gelegenheid te geven elke dag een 

kijkje te nemen in de school bij de inloop. 

Dagindeling 
We hebben op onze school een continurooster en hanteren 

het 5 gelijke dagen model. Groep 1 t/m 8 hebben gelijke 

schooltijden. De kinderen gaan naar school naar school van 

8.30 uur tot 14.00 uur. Dit betekent ook dat de kinderen 

tussen de middag op school lunchen en pauze hebben. 
De voornaamste reden daarvoor is dat kinderen in een 

constante pedagogische situatie met hun leerkrachten en 

begeleiders zijn. Geen onderbrekingen met andere 

overblijfkrachten en zoveel mogelijk ruimte voor rust, ritme 

en regelmaat.  

In de ochtend start de school met een inloop voor ouders en 

kinderen vanaf 8.20 uur. Ouders krijgen de gelegenheid om 

van 8.20 uur tot 8.30 uur een kijkje te nemen in de unit van 

hun kind. De ouders zien waar hun kinderen aan werken. 

Daarmee worden inzichten in de werkwijzen van onze school 

en betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun 

kind vergroot. Bovendien werkt de belangstelling van de 

ouders motiverend voor de kinderen: ‘Wat ik doe, doet 

ertoe en is belangrijk!’  

Na de inloop werken de kinderen nog een kwartier door aan 

hun weektaak. Daarna begint de kring voor de basisgroep. 

Na de kring zijn er instructiemomenten en is er tijd voor 

zelfstandig werk. Bij instructies gaat het voornamelijk om 

lezen, spelling, rekenen en begrijpend lezen. De overige 

leerstofonderdelen krijgen tijdens de rest van de schooldag 

een plaats. De schooldag wordt onderbroken door de 

lunchpauze rond.twaalf uur. 

 

Units 
De school is verdeeld in 3 units: 

• unit 1 (groep 1-2-3) 

• unit 2 (groep 4-5-6) 

• unit 3 (groep 7-8) 

De ruimte is ingedeeld met functionele hoeken en 

afdelingen. Elk kind heeft in de unit een eigen (flexibele) 

werkplek. 
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Het peuterplein 
De Fonkeling werkt nauw samen met Korein Kinderplein. 

Samen vormen we een verbrede school, het speelleerplein. 

We bieden samen peuterwerk aan en zorgen daarbij voor 

een goede aansluiting bij unit 1. De peuters werken samen 

met de leerlingen van unit 1, zodat ze van elkaar leren. Er is 

binnen Korein al aandacht voor de talenten van kinderen. Bij 

Korein en op school werken we met dezelfde thema’s. 

Doordat er in de praktijk goed wordt samengewerkt en 

gespeeld, wordt de doorgaande lijn gestimuleerd.  

 

Basisgroepen 
Binnen een unit zijn kinderen verdeeld in basisgroepen van 

gemiddeld 26 kinderen. Deze groepen hebben vooral een 

pedagogische functie: ze geven de kinderen veiligheid en 

een vast aanspreekpunt. Kinderen beginnen en eindigen hun 

dag in een kring met hun basisgroep. 

 

Het is van het aantal leerlingen afhankelijk hoeveel 

leerkrachten er in een unit werken en hoeveel basisgroepen 

gevormd worden. Een basisgroep kan bestaan uit één 

jaargroep, maar is het aantal leerlingen per jaargroep gering, 

dan wordt de basisgroep aangevuld met een deel van een 

andere jaargroep. Elke basisgroep kent een 

eindverantwoordelijke groepsleerkracht. 

 

Instructiegroepen 
De leerlingen worden op verschillende tijdstippen 

uitgenodigd om instructie te volgen op de verschillende 

vakgebieden. Wanneer leerlingen geen instructiemoment 

hebben, verwerken zij de aangeboden stof. We werken met 

kleine homogene instructiegroepen. Leerlingen werken in 

een overzichtelijke situatie op hun eigen niveau.  

De leerlingen worden zelfstandiger en niveauverschillen 

worden op deze wijze goed opgevangen. We hanteren de 

instructiegroepen vooral bij de leergebieden: spelling, 

begrijpend lezen, rekenen en lezen.  
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De redenen om met instructiegroepen te werken zijn: 

• Het verhoogt de betrokkenheid; de leerstof is niet 

te moeilijk of te makkelijk. 

• De leerkracht krijgt een beter inzicht in mogelijke 

knelpunten. 

• Leerlingen die meer dan gemiddeld presteren 

kunnen uitgedaagd worden en kinderen die minder 

dan gemiddeld presteren krijgen een aangepast 

aanbod zodat ook zij succeservaringen op kunnen 

doen. 

• Hiaattraining is eenvoudig te organiseren. 

 
Cultuur en klimaat 
We willen graag een school zijn met een open cultuur en een 

veilig klimaat. In de units proberen we een optimale sfeer te 

creëren waarin respect voor het unieke van ieder kind een 

belangrijk uitgangspunt is. De sfeer moet goed en gezellig 

zijn. Er is persoonlijke aandacht en belangstelling voor elkaar 

waarin het geven van feedback normaal is. 

Daarnaast hebben leerkrachten positieve en hoge 

verwachtingen van kinderen als het gaat om het ontplooien 

van talenten.  

 

Uitdagende leeromgeving 
De units zijn zo ingedeeld dat de werkomgeving erg 

uitdagend is voor de leerlingen. Je ziet in alle units de 

flexibiliteit in werkruimtes waarin ICT ook een belangrijke 

plaats inneemt. Tevens geven we door de eigentijdse manier 

van werken invulling aan het leerklimaat. 

 

 

Didactische uitgangspunten 

• Wij werken vanuit concrete leerdoelen en 

leerstrategieën. 

• Leerkrachten dagen kinderen uit zich verder te 

ontwikkelen. 

• Leerkrachten creëren een rijke leeromgeving. 

• We streven ernaar kinderen zo veel mogelijk 

succeservaringen op te laten doen. 

• De leerling is in toenemende mate 

medeverantwoordelijk voor het eigen leerproces. 

• De leerkracht stelt zich op als begeleider en leider 

van de leerling. 

• Er wordt gedifferentieerd in tempo, niveau en 

interesse. 

• Er is ruimte voor de eigen leerstijl van het kind; er 

wordt rekening gehouden met hoe het kind het 

best leert.  
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De leerstof en methodes; hoe bereiken we doelen 
Leerlingen kunnen pas echt goed en efficiënt leren indien de 

leerstof betekenisvol en uitdagend wordt aangeboden en in 

de “zone van de naaste ontwikkeling” ligt.  

 

Daarnaast is de ontwikkelingsgerichte houding van de 

leerkrachten essentieel, zodat de leerlingen positief 

benaderd worden en zij de kans krijgen om fouten te maken 

en daarvan te leren. Met hulp van de leerkracht gaan zij 

kijken hoe het de volgende keer anders en beter kan worden 

gedaan. Het proces is belangrijk en de leerkrachten weten 

hoe zij de leerlingen kunnen helpen om een goed resultaat 

te bereiken. 

 

De interesses van de kinderen worden benut om 

overzichtelijk te werk te gaan, zodat de kinderen verbanden 

leren zien. Op de Fonkeling creëren we onderwijs in 

samenhang door te werken met thema’s. Binnen een thema 

valt in ieder geval wereldoriëntatie (aardrijkskunde, 

geschiedenis, natuurkennis, techniek, verkeer), ook de 

opdrachten van de andere vakken proberen we in het thema 

te gieten. Leerlingen krijgen de lesstof op verschillende wijze 

aangeboden. Er is tevens ruimte voor onderzoek. Leerlingen 

krijgen de kans om aan elkaar hun bevindingen te 

presenteren. Presentaties krijgen op  verschillende manieren 

vorm, te denken valt aan een muurkrant, een interactieve 

presentatie op het smartbord, een toneelstuk, een excursie 

of een groepswerk. Elk kind heeft een eigen persoonlijke 

voorkeur als het gaat om leerstrategieën, vandaar dat er 

afwisseling en keuzemogelijkheden in het aanbod zijn. 

Hierdoor zijn de leerlingen betrokken en worden de 

krachten optimaal benut.  Het geeft leerlingen extra 

motivatie om te leren.   

 

ICT 
Op onze school is ICT  volledig geïntegreerd in het onderwijs. 

Binnen de hedendaagse samenleving is de rol van ICT niet 

meer weg te denken. Kinderen groeien op in een digitale 

wereld en vinden het gebruik van een computer of mobiel 

heel normaal. Er kan efficiënt worden gewerkt doordat wij 

de computer structureel inzetten en daardoor tijd besparen. 

Wij winnen kostbare tijd die wij willen inzetten om met de 

leerlingen in gesprek te gaan. Leerlingen zijn opgegroeid met 

de computer en erg visueel ingesteld. De groepen één t/m 

acht zijn allemaal uitgerust met een digitaal schoolbord en 

daarnaast werken wij met tablets en laptops. Tablets en 

laptops kunnen flexibel ingezet worden in ons draadloze 

netwerk wat de efficiency ten goede komt.  
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Werken 

 
 

Zelfstandigheid 
Zelfstandigheid en zelfvertrouwen nemen een belangrijke 

plaats in. De werkwijze in de groepen doet een beroep op de 

zelfstandigheid. Het komt dagelijks voor dat de leerkracht 

instructie geeft aan een deel van de kinderen, terwijl de 

anderen met een taak bezig zijn. In groep 2 leren we de 

kinderen al om het gemaakte werk te registreren. In de 

groepen 3 t/m 8 wordt daarop voortgebouwd.  

Behalve zelfstandige verwerking van oefenstof (na 

instructie) werken de kinderen ook zelfstandig aan taken.  

 

We kennen op onze school de zogenaamde weektaak. 

Kinderen krijgen de opdracht om in een week bepaalde 

taken te maken die vooraf op een formulier genoteerd zijn. 

De leerkracht varieert per kind of per groep van kinderen de 

hoeveelheid leerstof en de moeilijkheidsgraad. Op datzelfde 

formulier geven de kinderen aan wanneer het werk 

afgemaakt is. 

Behalve het oefenen van leerstof die in de taak opgesloten 

zit, heeft het zelfstandig werk de volgende doelen: 

• Elkaar helpen wanneer dat nodig is. De leerkracht 

kan immers even niet beschikbaar zijn. 

• Het vergroten van de zelfstandigheid. 

• Bevorderen van de verantwoordelijkheid voor het 

werk. 

• Het leren plannen van het werk. 

• Registreren van gemaakt werk. 

• Door middel van keuzetaken kunnen kinderen ook 

actief aan hun eigen ontwikkeling werken.   
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Ontwikkeling van het 

onderwijs 
Het onderwijs is doorlopend in ontwikkeling. Het team 

probeert voortdurend de kwaliteit van het onderwijs op een 

hoger plan te brengen. We doen dat planmatig met of 

zonder begeleiding van derden. In het beleidsplan 2017-

2021 dat in het deel Planning van het schoolplan is 

opgenomen, kunt u lezen waaraan het team de komende 

jaren aandacht gaat besteden. 

Hieronder geven we beknopt weer welke onderwerpen op 

de agenda staan voor het schooljaar 2017-2018. 

De vaardigheden  van de 21e eeuw 
Niet alleen kennis is belangrijk ook voor de manieren 

waarop je kennis verwerft, gebruikt en nuttig maakt, zijn 

vaardigheden vereist. We voeren een projectplan uit “Leren 

met toekomst” dat aansluit bij het beleidsplan van SKOBOS 

2.0.  

 

Peuterwerk 
Sinds de verbouwing een feit is, hebben we ook op de 

Fonkeling peuterwerk. We stemmen zowel het pedagogisch 

klimaat als de activiteiten op elkaar (unit 1) af. 

 

Dyscalculieprotocol 
Omdat er kinderen zijn die moeite hebben met lezen is er 

een dyslexieprotocol; voor de kinderen die rekenen heel erg 

lastig vinden, doen we al wel vaak gewoon “de goede 

dingen”. Om er zeker van te zijn dat we geen stappen 

overslaan, wordt er een dyscalculieprotocol gemaakt. 

 

Sociaal-emotionele vorming 
Het team gaat onder begeleiding van een extern deskundige 

op zoek naar een goede manier om op een 

oplossingsgerichte wijze “conflicten” bij kinderen te 

voorkomen en/of op te lossen. Wij krijgen gereedschap en 

oefenen vaardigheden die we ook de kinderen kunnen leren.  

  

Overige 
-We blijven werken aan: 

• het actualiseren van de thema’s 

• het aanbieden van uitdagend nieuw materiaal bij 

techniek 

-Er wordt een nieuwe taalmethode geïmplementeerd. 

-We gaan op zoek naar een nieuwe rekenmethode en een 

nieuwe leergang voor verkeer. 

-Het schoolplan wordt op onderdelen aangepast aan de 

actuele situatie. 
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Persoonlijke ontwikkeling 

en leerbegeleiding 
Alle kinderen hebben leervragen. De ene leerling heeft 

echter meer ondersteuning nodig dan de andere. Wij 

hebben onze schoolorganisatie zo ingericht dat wij al onze 

leerlingen extra hulp en passende begeleiding kunnen 

bieden. Door kinderen “in kaart te brengen” kunnen wij als 

school beter sturen en zetten wij de hulp in waar deze hard 

nodig is. Wij houden rekening met de talenten van kinderen. 

 

Zorgplicht 
Schoolbesturen hebben een zorgplicht. Dit betekent dat de 

scholen ervoor moeten zorgen dat iedere leerling, die bij de 

school staat ingeschreven of is aangemeld en die extra 

ondersteuning nodig heeft, een passend onderwijsaanbod 

krijgt. Dit houdt in dat na aanmelding de school eerst 

zorgvuldig gaat onderzoeken wat uw kind nodig heeft en of 

de school die ondersteuning zelf kan realiseren, eventueel  

met ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband.  Als 

de school de ondersteuning niet zelf kan bieden moet de 

school, na overleg met u, zorgen dat er een andere school 

gevonden wordt die wel een passend aanbod heeft. Dit kan 

een andere basisschool zijn, maar ook een school voor 

speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs. Goed overleg 

met de ouders is uiteraard erg belangrijk. We proberen de 

vraag te beantwoorden welke extra onderwijsbehoefte de 

leerling heeft en welke extra ondersteuning daarbij past. 
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De 1-Zorgroute 
Het doel van de zorg op onze school is passend onderwijs 

bieden, waarin alle leerlingen optimaal kunnen ontwikkelen 

op basis van hun mogelijkheden en talenten. We willen 

bereiken dat wij in staat zijn om in onze groepen het 

onderwijs af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de 

kinderen. We werken handelingsgericht en gaan planmatig 

om met verschillen in onderwijsbehoeften tussen kinderen.  

 

Twee maal per jaar hebben de leerkrachten onder leiding 

van de intern begeleider een groepsbespreking en 

leerlingenbespreking. Tijdens een groepsbespreking wordt 

de groep als geheel besproken en in het kort worden de 

ontwikkelingen van alle leerlingen besproken. De leerlingen 

die extra zorg nodig hebben, worden opgenomen in een 

actieplan. Ouders worden hierover geïnformeerd. De i.b.-er 

overlegt met de leerkracht en neemt, indien nodig, contact 

op met externen.  

 

 

De uitgangspunten van de 1-Zorgroute zijn: 

1. Leerlingen verschillen in onderwijsbehoeften. Deze 

verschillen worden gerespecteerd. We werken en 

denken vanuit onderwijsbehoeften in plaats van 

het benoemen van tekorten of defecten die een 

kind heeft. 

2. In plaats van ons te richten op leerlingen met een 

achterstand (de ‘uitvallers’) proberen wij 

vroegtijdig leerlingen te signaleren die extra 

aandacht nodig hebben en het onderwijsaanbod af 

te stemmen op deze leerlingen. 

3. We richten ons voortdurend op de positieve 

kwaliteiten en mogelijkheden van het kind. 

4. We richten ons niet alleen op het kind, maar 

brengen alle factoren in kaart en richten ons op de 

interacties (en effecten daarvan) tussen het kind, 

medeleerlingen, leerkracht en ouders.  

5. Goede communicatie, afstemming en 

samenwerking met de ouders is belangrijk. Zij 

kennen hun kind immers als geen ander. 

6. We werken met groepsplannen om te kunnen 

omgaan met de verschillende onderwijsbehoeften 

van kinderen. Het groepsplan is een 

organisatiemodel om tegemoet te komen aan de 

verschillende onderwijsbehoeften van de kinderen 

in een groep. In een groepsplan worden alle 

gegevens die voor de individuele leerlingen in de 

groep van belang zijn, vastgelegd. Het groepsplan 

dient als leidraad voor het bepalen van het 

handelen van de leerkracht.  
Een individueel handelingsplan kan een onderdeel 
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zijn van een groepsplan. We streven ernaar om een 

leerling zo veel mogelijk aan te laten sluiten bij een 

groep. 

7. Wij bieden de zorg zoveel mogelijk binnen de unit. 

Indien dit om bepaalde redenen niet mogelijk is, 

vindt de hulp veelal plaats in de r.t.-ruimte (zie 

plattegrond). 

8. De intern begeleider begeleidt de leerkrachten bij  

het uitvoeren van de stappen uit 1-Zorgroute, volgt  

de voortgang en leidt groepsbesprekingen en 

leerlingenbesprekingen in school. 

9. Door de invoering van 1-Zorgroute besteden we 

aandacht aan de kwaliteiten van bijvoorbeeld 

leerlijnen, het leerlingvolgsysteem, de 

zorgstructuur, differentiatievormen en het 

klassenmanagement. (Leerlingvolgsysteem: 

Gestructureerde manier om de ontwikkeling van 

leerlingen te volgen.) 

10. Het kind wordt actief betrokken bij de stappen die 

in de zorg worden gezet. Wij gaan met het kind in 

gesprek. Kinderen kunnen zelf informatie geven 

over wat goed gaat, wat minder goed gaat, wat ze 

willen leren en waar zij de hulp van de leerkracht 

bij nodig hebben. 

11. 1-Zorgroute wordt in groep 1 t/m 8 uitgevoerd. De 

groepsbesprekingen en leerlingenbesprekingen zijn 

belangrijke schakelmomenten in de zorg aan 

leerlingen.  

12. We streven naar een goede en efficiënte 

samenwerking in de regio tussen school en allen 

die bovenschools bij de zorg aan leerlingen 

betrokken zijn, zoals het samenwerkingsverband, 

de school voor speciaal basisonderwijs het speciaal 

onderwijs en de jeugdzorg. 

13. We besteden aandacht aan de instroom van 

leerlingen vanuit de peuterspeelzaal naar groep 1 

van de basisschool en aan de uitstroom van 

leerlingen uit groep 8 naar het voortgezet 

onderwijs. Op deze manier is er sprake van een 

doorgaande lijn en doorgaande zorg. 
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De interne zorgbegeleiders 
Onze school heeft ook de beschikking over interne 

begeleiding. De belangrijkste taak die onze interne 

begeleider heeft, is het ondersteunen van de leerkrachten 

op het gebied van zorg. De intern begeleider coacht de 

leerkrachten en helpt mee met het opzetten van plannen 

voor onze leerlingen. Bij het opstellen van de plannen wordt 

breder gekeken dan alleen de cognitieve ontwikkeling van 

het kind. Er wordt ook gekeken naar de motivatie en 

(werk)houding van het kind. Alleen extra leerstof aanbieden 

hoeft niet altijd de goede oplossing te zijn. Soms kan 

bijvoorbeeld het bestrijden van bijvoorbeeld faalangst veel 

efficiënter zijn.  

 

Het is ook mogelijk dat een kind apart of in een kleine groep 

wordt geholpen. De leerkracht en de leerling kijken in 

samenwerking met de i.b. welke handelingen tot de juiste 

leerstrategie leidt. Tijdelijk kan een leerling dan individueel 

of in een groepje extra begeleiding krijgen. De 

basisgroepsleerkracht blijft de eerst verantwoordelijke. 

 

Leerlingvolgsysteem 
Er wordt getoetst om te onderzoeken of aan bepaalde 

leervoorwaarden voldaan is; vorderingen te peilen; bepaalde 

leermoeilijkheden op te sporen; makkelijker te kunnen 

selecteren; na te gaan of doelstellingen bereikt zijn; het 

verloop van het onderwijsleerproces te evalueren; het 

schoolniveau in de gaten te houden.  

Op de Fonkeling werken we met het leerlingvolgsysteem van 

CITO. Het is een volledig leerlingvolgsysteem dat de hele 

basisschool betreft. Daarnaast volgen we de ontwikkeling 

van de kleuters met de peilkaarten. Aan de hand hiervan kan 

de leerkracht meten in hoeverre de leerlingen de leerstof 

van een bepaald leerjaar beheersen en wie op welke 

onderdelen eventueel extra oefening of uitleg nodig hebben. 

De individuele resultaten op de CITO-toetsen worden 

uitgedrukt in I t/m V, meest gebruikelijk is 'didactische 

leeftijdsequivalenten' (DLE). De toetsen van het CITO leveren 

informatie voor de groepsoverzichten en groepsplannen. 

Deze worden door de leerkracht met de i.b.-er besproken en 

zijn bepalend voor de volgende stap.  

Voor het volgen van de sociaal emotionele ontwikkeling van 

onze kinderen gebruiken wij het volgsysteem van SCOL.  

Via het leerlingvolgsysteem krijgen de schoolleiding en de 

leerkrachten zicht op het niveau van de groepen en de 

gehele school en signaleren we waar we als school nog aan 

moeten werken.  
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Capaciteitenonderzoek 
In de groepen 4 en 7 wordt, bij goedkeuring van ouders, bij 

alle leerlingen een capaciteitenonderzoek afgenomen, 

respectievelijk de NSCCT (Niet Schoolse Cognitieve 

Capaciteiten Test) en de Drempeltest (inclusief een 

leermotivatietest (LMT) die de leermotivatie, het 

zelfvertrouwen en het doorzettingsvermogen van de 

leerlingen meet).  

 

De afname van deze onderzoeken brengt een aantal 

voordelen met zich mee: 

• Door het gebruik van deze onderzoeken zijn we 

beter in staat om het onderwijsaanbod af te 

stemmen op de capaciteiten van de (groep) 

leerlingen. 

• Deze onderzoeken kunnen een signaalfunctie 

hebben als er een verschil is tussen de prestaties 

die we nu al meten en het vermogen om goede 

resultaten te behalen. 

• Door het gebruik van deze onderzoeken zijn we 

beter in staat het leerrendement van ons onderwijs 

te bepalen, afgezet tegen de mogelijkheden die de 

kinderen hebben. 

• De Drempeltest kan ons helpen bij de advisering 

richting Voortgezet Onderwijs van de leerlingen 

van groep 8. 

 

Passend Onderwijs binnen SKOBOS 
Passend Onderwijs is de naam voor de manier waarop 

onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig 

hebben wordt georganiseerd. Door de Wet op Passend 

Onderwijs kunnen meer kinderen, eventueel met extra 

ondersteuning, in het reguliere onderwijs blijven. 

Scholen werken met elkaar samen in 

samenwerkingsverbanden en maken binnen het systeem 

van Passend Onderwijs afspraken met elkaar over hoe ze 

ervoor zorgen dat alle leerlingen onderwijs krijgen dat bij 

hen past. Onze school behoort tot het samenwerkings- 

verband De Kempen. 

 

Streven binnen SKOBOS is om gedifferentieerd te werken 

binnen de groep, zodat elke leerling (met zijn/haar eigen 

onderwijsbehoefte) gezien wordt binnen de 

basisondersteuning van de school. Elke leerkracht werkt 

volgens de 1 Zorgroute. Met de 1-Zorgroute wordt op 

groeps-, school- en bovenschools niveau het onderwijs 

passend gemaakt aan de onderwijsbehoeften van alle 

leerlingen door handelingsgericht te werken met 

groepsplannen. Hierin is proactief handelen het 

uitgangspunt. 
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Bovenschoolse plusklas voor bijzonder begaafde 

leerlingen van SKOBOS 
Binnen de groep leerlingen van SKOBOS is een aantal 

kinderen dat een meer dan gemiddelde begaafdheid heeft. 

Het gaat dan niet alleen om intelligentie, maar bijvoorbeeld 

ook om het denkvermogen, een eigen manier van denken en 

gedrag, een bijzondere belangstelling en een speciale 

houding ten opzichte van leren. 

Omdat we deze leerlingen het juiste onderwijs- en 

ontwikkelingsaanbod willen bieden is er een Bovenschoolse 

Plusklas voor de bijzonder begaafde leerlingen van SKOBOS 

ingericht. Deze klas is gesitueerd in Kindcentrum de Plataan. 

Als u meer informatie wilt hebben over deze klas, dan kunt u 

de website van SKOBOS raadplegen; daar komt regelmatig 

nieuwe informatie over de plusklas te staan. U kunt ook 

contact opnemen met Marianne Louwerse, leerkracht van 

en verantwoordelijk voor deze klas van SKOBOS. U kunt uw 

vraag e-mailen naar: mariannelouwerse@skobos.nl                                                                           

Naar het voortgezet onderwijs 
In het laatste basisschooljaar zal gekozen worden voor een 

bepaalde vorm van voortgezet onderwijs.  Op grond van de 

op school behaalde resultaten, de werkhouding en de 

belangstelling van uw kind zullen we samen de 

mogelijkheden bekijken. 

 

U krijgt een voorlopig advies van onze school aan het begin 

van groep 8 en een definitief advies in februari. Daarna zal 

de CITO- Eindtoets afgenomen worden. Wanneer uw kind op 

deze toets een score behaalt die een “hogere” vorm van 

onderwijs aangeeft dan in ons genoemd definitief advies van 

februari, nemen we contact met u op en heroverwegen we 

het advies van februari. Deze heroverweging kan leiden tot 

het “naar boven” bijstellen van het advies, maar dat hoeft 

niet, het kan ook ongewijzigd blijven.   

 

 
 

 

mailto:mariannelouwerse@skobos.nl
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Communicatie en 

contacten 
We hechten zeer grote waarde aan een goed contact met 

ouders. We willen graag in een open relatie samenwerken 

zodat een kind zich optimaal kan ontwikkelen.  

 

We informeren ouders zo volledig mogelijk op verschillende 

manieren, zodat ze op de hoogte zijn van wat er op school 

gebeurt. Ouders delen daarnaast hun eigen bevindingen en 

verwachtingen.  

 

Er zijn veel actieve ouders die iets voor het speelleerplein 

willen betekenen. Ze helpen bij de voorbereiding en 

uitvoering van activiteiten. Daarnaast zijn er ouders die 

beleidsmatig meedenken met het team op de Fonkeling. We 

zijn blij met alle hulp die we van ouders krijgen. 

 

 

Recht op informatie 
Iedere ouder heeft in principe recht op informatie van de 

school over zijn of haar kind. Er zijn echter wel verschillen. 

Ouders die getrouwd, samenwonend of gescheiden zijn, 

maar daarbij wel beiden het gezag hebben over het kind (de 

kinderen), hebben recht op alle informatie. 

Ouders die geen gezag (meer) hebben, hebben ook recht op 

informatie over hun kind(eren). De ouder zal daar echter wel 

zelf om moeten vragen. Als het gaat om vader, moet deze 

bovendien het kind hebben erkend, anders heeft hij 

helemaal geen recht op informatie, ook niet als hij erom 

vraagt. Deze ouders hebben een beperkt recht op informatie 

over hun kind. Het betreft alleen belangrijke feiten en 

omstandigheden, dus informatie over schoolvorderingen en 

evt. sociaal-pedagogische ontwikkelingen op school. 

Als het belang van het kind zich tegen 

informatieverstrekking verzet, dan hebben de ouders ook 

geen recht op informatie. Dit kan het geval zijn indien een 

rechter of psycholoog heeft geoordeeld dat het geven van 

informatie aan een ouder het kind zal schaden. 
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Welkom aan nieuwe kleuters 
Jaarlijks worden de ouders van potentiële nieuwkomers 

benaderd via media en/of peuterspeelzaal. Voordat u uw 

kind inschrijft, kunt u contact opnemen met de directie van 

de Fonkeling. Er wordt een afspraak gemaakt voor een 

bezoek. U krijgt een rondleiding en u kunt zich laten 

informeren. Als u kiest voor onze school, kunt u uw kind 

inschrijven. Let er op dat het wenselijk is dat uw kind het 

schooljaar voordat het vier wordt ingeschreven wordt.  

Als een kleuter drie jaar en tien maanden is, vindt er een 

schriftelijke overdracht plaats tussen kinderdagverblijf en/of 

peuterspeelzaal en de school. De leerkracht waarbij de 

kleuter in de groep komt, neemt contact op met de ouder(s). 

Daarna krijgt de kleuter de gelegenheid om bij wijze van 

gewenning de school vijf keer bezoeken. Tevens wordt dan 

de datum bepaald van de eerste echte schooldag.  

Wij geven het advies om kinderen die net voor of in de 

zomervakantie 4 jaar worden, na de vakantie te laten 

starten. Deze kinderen worden op de laatste vrijdag van de 

zomervakantie uitgenodigd om kennis te komen maken met 

de leerkracht en de school.  

 

Informatieavonden 
De ouders worden door de groepsleerkrachten, van de unit 

waarin uw kind zit, tijdens een informatieavond op de 

hoogte gebracht van de leerstof en de te hanteren 

werkwijzen. Deze avond is er voor elke unit en vindt plaats 

aan het begin van het schooljaar. 

 

 

 

 
 

Voortgangsgesprekken en rapportgesprekken 
Voor de herfstvakantie is er een voortgangsgesprek waarbij 

vooral het welbevinden van uw kind op de voorgrond staat. 

Eind februari vindt een tweede gesprek plaats en bespreken 

we  - naast het welbevinden - aan de hand van het rapport 

de resultaten van de toetsen. Voor beide gesprekken zijn de 

ouders en vanaf groep 4 ook de kinderen uitgenodigd. In 

juni/juli krijgen de kinderen het tweede rapport. Er zijn dan 

alleen gesprekken als daar aanleiding voor is.   

Voor de kinderen van groep 1 die korter dan drie maanden 

op school begeleid zijn, wordt nog geen rapportje 

opgemaakt. Wanneer er tussentijds aanleiding voor is neemt 

de leerkracht contact op met de ouders, ouders kunnen te 

allen tijde contact opnemen met de leerkracht. 
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Ouderraad 
De ouderraad bestaat uit enthousiaste ouders die samen 

met de leerkrachten activiteiten organiseren voor de 

leerlingen. U moet hierbij denken aan het schoolreisje, de 

fotograaf, de luizenpluizers, spelletjesdagen en nog veel 

meer. Ook de verkeersveiligheid rondom school wordt door 

een tweetal verkeersouders via de ouderraad geregeld. 

Jaarlijks organiseert de ouderraad een jaarvergadering  met 

aansluitend een gastspreker.  

De ouderraad vraagt voor elk kind een vrijwillige bijdrage om 

de speciale activiteiten onder schooltijd mogelijk te maken 

of te ondersteunen. Aan activiteiten die voor kinderen onder 

schooltijd georganiseerd worden, zullen alle kinderen 

deelnemen, onafhankelijk van de bijdrage die u hiervoor 

tijdens de jaarvergadering. Tijdens deze avond legt de 

ouderraad tevens verantwoording af van de besteding van 

de gelden. 

Na een zittingsperiode van maximaal 3 jaar is ieder lid 

herkiesbaar. Wanneer er vacatures ontstaan in de ouderraad 

wordt hiervan melding gemaakt in Nieuwsmail. Iedere ouder 

die interesse heeft, kan hierop reageren. De benoemingen 

worden dan vervolgens tijdens de jaarvergadering met 

goedvinden van alle aanwezigen officieel. 

 

Heeft u vragen en/of ideeën, neem dan contact op met de 

ouderraad. Wilt u meer informatie over de OR, dan kunt u 

contact opnemen met één van de leden van de OR, de 

namen van de leden kunt u vinden op de website. 
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Medezeggenschapsraad / Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad 
De overheid heeft een medezeggenschapsraad (MR) 

ingesteld om de belangen van ouders, leerlingen en 

personeel te kunnen behartigen en om invloed uit te kunnen 

oefenen op het beleid van het bestuur en de school. 

Hiermee wordt bereikt dat kwalitatief goed onderwijs wordt 

gewaarborgd in een veilige omgeving voor leerlingen en 

personeel. 

 

De MR is dus een groep mensen die over de schouder van de 

leerkrachten en de directie meekijkt. Afhankelijk van het 

onderwerp heeft de MR advies- dan wel instemmingsrecht. 

De MR bestaat uit leerkrachten en ouders van kinderen die 

op de Fonkeling zitten. 

De data van de vergaderingen van de MR worden via 

Nieuwsmail bekend gemaakt. De notulen worden via e-mail 

verspreid aan de ouders die zich daarvoor opgeven. Aan het 

begin van het schooljaar staat er een oproep in Nieuwsmail 

zodat ouders zich op kunnen geven voor het ontvangen van 

de notulen. De vergaderingen zijn openbaar, zodat iedereen 

kan komen luisteren. 

 

In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) 

hebben een ouder en een leerkracht van de Fonkeling 

zitting. 

De GMR wordt gevormd door de afgevaardigden van de 

basisscholen van SKOBOS. Dit is het overkoepelende orgaan 

van alle katholieke basisscholen in de Beerzen, Oirschot en 

Spoordonk. De GMR geeft advies of instemming over zaken 

waarvoor men door de afzonderlijke medezeggenschaps- 

raden gemandateerd is.  

 

Na een zittingsperiode van maximaal 3 jaar is ieder lid 

herkiesbaar. Wanneer er vacatures ontstaan in de 

(gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad wordt 

hiervan melding gemaakt in Nieuwsmail. Iedere ouder die 

interesse heeft, kan hierop reageren. Wilt u meer informatie 

over de MR, dan kunt u contact opnemen met één van de 

leden van de MR, de namen van de leden kunt u vinden op 

de website. 

 

Ouderhulp 
Naast de ouderhulp die voortkomt uit activiteiten van de 

ouderraad, helpen er ouders bij het lenen van boeken bij de  

bibliotheek, de hoofdluiscontrole, het versieren van de 

school en uitstapjes. Elke groep heeft een klassenouder die 

de leerkracht assisteert bij organisatorische zaken zoals het 

regelen van ouders bij diverse buitenschoolse activiteiten. 

Jaarlijks wordt er tijdens de informatieavond een nieuwe 

klassenouder gekozen. 
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Klachtenregeling en vertrouwenspersoon 
Wanneer er klachten of vertrouwelijke onderwerpen zijn die 

u en/of uw kind willen bespreken, benader dan in eerste 

instantie de groepsleerkracht. Is dat niet mogelijk, neem dan 

contact op met de directeur.  

 

Bij zeer ernstige klachten is er een officiële klachtenregeling 

door het bestuur van SKOBOS vastgesteld. Er is een interne 

contactpersoon op school voor deze klachten. Lieke van de 

Sande is bij ons op school de interne contactpersoon, zij 

hoort de klacht aan en verwijst u daarna naar de externe 

vertrouwenspersoon van het schoolbestuur en/of naar de 

algemene klachtencommissie waarbij het schoolbestuur is 

aangesloten. De klacht zal volgens een bepaalde procedure 

en zeer vertrouwelijk behandeld worden 

 

Bescherming persoonsgegevens 
Het registeren en verspreiden van persoonlijke informatie 

tijdens schoolactiviteiten is in deze tijd niet meer weg te 

denken. Via groepsfoto’s, website, facebook, tijdens 

schoolprojecten en activiteiten zoals sportdagen en 

uitstapjes wordt mogelijk persoonlijke informatie van uw 

kind d.m.v. foto of video vastgelegd en verspreid. Ook 

klassenlijsten die verstrekt worden aan de ouders, bevatten 

informatie zoals adres, telefoon en geboortedatum. Omdat 

niet alle gebruik van persoonlijke informatie in de wet 

“bescherming persoonsgegevens” is beschreven, vragen wij 

toestemming voor het gebruik van deze informatie van uw 

kind en wel ten behoeve van het onderwijs en activiteiten 

die met dat onderwijs te maken hebben.  

Deze toestemming is eenmalig voor de periode dat uw kind 

op onze school onderwijs geniet. Bij inschrijving van een 

leerling wordt hiervoor een formulier ter ondertekening 

aangeboden. 

 

Bij bepaalde belangrijke gebeurtenissen of schoolactiviteiten 

worden er door een ouder of een andere vrijwilliger die door 

ons daarvoor benaderd is, opnamen gemaakt. De school 

bepaalt of deze opnamen op de website gezet kunnen 

worden. Te denken valt aan opnamen van verschillende 

vieringen die plaatsvinden. U kunt deze foto’s downloaden 

van de site.  

 

Scholen voor voortgezet onderwijs 
De samenwerking met het voortgezet onderwijs in de 

omgeving beperkt zich tot het uitwisselen van informatie die 

vooral toegespitst is op de inrichting van het voortgezet 

onderwijs en het afstemmen van regelingen. Tevens is er 

contact over de basisschoolleerlingen die in de brugklassen 

zijn ingestroomd. 

 

Op initiatief van het voortgezet onderwijs kunnen 

activiteiten ontplooid worden die er toe leiden dat de 

kinderen van groep 8 een beter inzicht krijgen in wat het 

voortgezet onderwijs te bieden heeft. Zo organiseert een 

aantal scholen in de omgeving bijvoorbeeld jaarlijks een 

introductieochtend of –middag. Wanneer uw kind hieraan 

mee wil doen, kunt u vrijstelling aanvragen. 

 

 

 

mailto:liekevandesande@skobos.nl
mailto:liekevandesande@skobos.nl
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Onderwijsadviseurs 
Wij maken gebruik van onderwijsadviseurs van verschillende 

instanties. Zij helpen bij het vernieuwen van het onderwijs 

en assisteren en coachen teamleden wanneer er hulpvragen 

zijn i.v.m. het begeleiden van kinderen. Er kan bij aanvraag 

van ouders en/of school een onderzoek plaatsvinden omdat 

we de sterke en zwakke punten van een kind willen laten 

analyseren bij leer- of sociaal-emotionele problemen. Dat 

gaat allemaal in samenspraak met de ouders.  

 

GGD/JGZ op school 
Ons speelleerplein werkt samen met het team 

Jeugdgezondheidszorg van de GGD. Dit team bestaat uit een 

jeugdarts, jeugdverpleegkundige, assistent en een 

medewerker gezondheidsbevordering. Tijdens de 

basisschoolperiode komen alle leerlingen van groep 2 en 7 

op een vast moment in contact met de medewerkers van 

het team Jeugdgezondheidszorg. De GGD kijkt naar de 

lichamelijke, psychische en sociale ontwikkeling van uw kind. 

Ouders kunnen bij elk contactmoment aanwezig zijn.  

 

In het jaar dat kinderen 9 jaar worden, krijgen zij de laatste 

twee inentingen tegen DTP (Difterie, Tetanus en Polio) en 

BMR (Bof, Mazelen en Rode hond). Meisjes van 12 jaar 

krijgen ook de vaccinatie tegen HPV 

(baarmoederhalskanker). 

De GGD verstuurt hiervoor uitnodigingen. 

De GGD helpt bij het realiseren van een veilige, gezonde en 

hygiënische school. Ook doet de GGD metingen over een 

gezond leefklimaat en adviseert de school hierin.  

  

De GGD gaat zorgvuldig om met alle persoonsgegevens van 

kinderen. De GGD is partner in het Centrum voor Jeugd en 

Gezin. Als u vragen heeft kunt u kijken op de website 

www.jgzopschool.nl of bel de GGD Brabant-Zuidoost via: 088 

0031 414 op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17. 00 uur. 

 

Zorg voor Jeugd 
Als school zijn wij aangesloten op het signaleringssysteem 
Zorg voor Jeugd. Zorg voor Jeugd is bedoeld om problemen 
bij kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 – 23 jaar in een 
vroegtijdig stadium te signaleren en vervolgens de 
coördinatie van zorg te organiseren. Op deze manier moeten 
risico’s met kinderen en jongeren worden voorkomen en kan 
hulpverlening beter op elkaar worden afgestemd (omdat 
men weet wie allemaal betrokken is).   
Zo’n signaal geeft de school alleen af, nadat zij de jeugdige 
en/of zijn ouders/verzorgers hierover hebben geïnformeerd. 
Bij het afgeven van een signaal wordt geen inhoudelijke 
informatie geregistreerd. In Zorg voor Jeugd komt alleen te 
staan dat er zorgen zijn over een jeugdige. Als er twee of 
meer signalen in het systeem staan over dezelfde jeugdige, 
dan wordt automatisch een ketencoördinator aangewezen. 
Deze ketencoördinator is een professional van een 
hulpverleningsorganisatie. Hij/zij inventariseert wat er aan 
de hand is met de jeugdige en of het nodig is om in overleg 
met betrokken partijen een hulpverleningsplan op te 
stellen.  Op www.zorgvoorjeugd.nu vindt u meer informatie 
over Zorg voor Jeugd.  
 

 

 

 

 

http://www.jgzopschool.nl/
http://www.zorgvoorjeugd.nu/
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Netwerk Jeugdhulpverlening 
Heeft u vragen over de opvoeding of problemen met uw 

kind (tussen 0 en 18 jaar) die verder reiken dan zaken die u 

bij het Centrum voor Jeugd en Gezin kwijt kunt, dan kan het 

Netwerk Jeugdhulpverlening u misschien helpen. Een aantal 

professionele vakmensen werkt samen in het Netwerk 

Jeugdhulpverlening Oirschot, zodat u de beste hulp kunt 

krijgen voor uw kind. In het Netwerk zijn de volgende 

instanties vertegenwoordigd: Kinderdagverblijven, 

peuterspeelzalen, basisscholen, politie, maatschappelijk 

werk, thuiszorg (afdeling ouder/kindzorg), 

Jeugdpreventieproject, GGD (afdeling 

Jeugdgezondheidszorg) en de gemeente Oirschot 

(leerplichtambtenaar). 

Het Netwerk heeft een folder uitgegeven met informatie. 

Deze folder is niet alleen op school verkrijgbaar, maar ook bij 

de gemeente en andere genoemde instanties. 

De voorzitter van het Maatschappelijk Werk Dommelregio is 

telefonisch bereikbaar onder nummer 0499-572694 op 

maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 10.00 uur. Met diegene 

kunt u rechtstreeks contact opnemen als u een probleem 

besproken wilt hebben in het netwerk. Ook via school kunt u 

contact (laten) leggen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Team WIJzer en IZT 
De gemeentes zijn verantwoordelijk voor een groot aantal 

taken op het gebied van zorg, werk en jeugdhulp. De 

gemeente is de toegangspoort geworden voor zorg en 

ondersteuning. In de gemeente Oirschot is deze 

toegangsfunctie vormgegeven door het opzetten van een 

team van zorg- en hulpverleners die de inwoner begeleidt 

naar de juiste hulp en ondersteuning: team WIJzer. Team 

WIJzer bestaat uit professionals die samen met de inwoners 

kijken naar hun vraag. Er wordt samen gezocht naar een 

passend ondersteunings- of hulpaanbod op maat. Het is een 

team van professionals waarin meerdere disciplines en 

deskundigheden zijn vertegenwoordigd.   

Team WIJzer is gehuisvest in Sociaal Cultureel Centrum de 

Enck.  

  

Op de scholen is een intern zorgteam (IZT) samengesteld, 

bestaande uit de schoolmaatschappelijk werkster (SMW), de 

jeugdarts en jeugdverpleegkundige van de GGD en de intern 

begeleider van school. Zij hebben een aantal keren een  

leerlingbespreking op school. Het is een laagdrempelige 

vorm van hulpverlening voor zowel scholen als leerlingen en 

hun ouders/opvoeders. Zowel de school als de leerling of 

zijn/haar ouders kunnen een vraag neerleggen bij het IZT.  

Team Wijzer is telefonisch bereikbaar op telefoonnummer: 

040-2048500 (Centraal kantoor Dommelregio) 

Voor onze school is Sanneke van der Sanden de 

schoolmaatschappelijk werkster. U kunt haar bereiken via: 

s.vd.sanden@lumensindebuurt.nl  

 

 

https://webmail.skobos.nl/owa/redir.aspx?C=qhuJ2r7H2Ua2P_vqxMVA_g1QjBOYe9IIW85UF7-hYitRm92q8kSMdRG7LzlWNnhZ6tZy9hv5OBo.&URL=mailto%3as.vandersanden%40dommelregio.nl
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Politie 
Vertegenwoordigers van de school en de politie hebben 

samen een schooladoptieplan ondertekend met als doel: 

“Bevordering welzijn van jeugdigen en het verstevigen van 

het vertrouwen van de jeugd in de politie”. Deze doelstelling 

wil de politie bereiken door de school een vast 

aanspreekpunt bij de politie te geven; het opbouwen van 

een relatie; het signaleren van risicogedrag in een vroegtijdig 

stadium; het functioneren als intermediair tussen de school 

en de overige instanties; het voorkomen van strafbare 

gedragingen en ander normafwijkend gedrag door het 

ondersteunen of opzetten van projecten die gericht zijn op 

preventie. De school heeft een vast contactpersoon vanuit 

de politie afd. Z.O.-Brabant. 

 

Gemeente Oirschot 
Er wordt samengewerkt met de Gemeente Oirschot daar 

waar het gaat om projecten bestemd voor leerlingen, die 

vanuit de gemeente worden gesubsidieerd.  

Tevens heeft de gemeente de zorg voor het onderwijs. Dat 

betekent dat er allerlei situaties zijn waarin samenwerken 

noodzakelijk is. Als voorbeelden kunnen we huisvesting, 

onderhoud en verkeersbeleid noemen. 

 

Parochie 
We werken samen met de parochie daar waar het gaat om 

de voorbereiding op de eerste communie en het vormsel. 

Opgemerkt dient te worden dat de Fonkeling alleen 

onderwijstijd voor de communievoorbereiding en het 

vormsel reserveert wanneer de lessen gegeven door de 

pastores of leerkrachten voor alle kinderen in het kader van 

levensbeschouwing en /of geestelijke stromingen waardevol 

of van betekenis zijn.  

We geven de werkgroepen van de parochie alle gelegenheid 

om activiteiten die voor de kinderen georganiseerd worden,  

kenbaar te maken door middel van publicatie in ons 

informatieblad.  
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Resultaten van het 

onderwijs 
Onze school heeft o.a. goede resultaten bereikt, wanneer 

het kind zich naar zijn of haar mogelijkheden heeft kunnen 

ontwikkelen en op die school voor voortgezet onderwijs 

terecht komt waar het door kan groeien.  

 

Een school levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het 

kind, maar heeft het laten slagen van een schoolloopbaan 

niet alleen in de hand. 

 

Hierbij spelen o.a. de volgende factoren een grote rol: 

• De belangstelling van het kind. 

• De capaciteiten van het kind. 

• De inzet en de werkhouding van de leerling. 

• De sociaal-emotionele gesteldheid en de 

persoonlijkheidsstructuur. 

• De belangstelling en interesse voor het leren van 

het kind zelf, maar ook de houding die ouders 

tegenover het schoolgaan en studeren hebben. 

• De gezinssituatie; de relatie met de ouder(s) of 

verzorger(s), en eventuele broertjes en zusjes. 

• De relatie met de leerkrachten. 

• De keuze van vriendjes en vriendinnetjes. 

• Invloeden van buitenaf, dus anders dan die van het 

gezin of de school. Bijvoorbeeld: de sfeer bij 

verenigingen; televisieprogramma’s; boeken en 

tijdschriften; enz. 

 

 
 

De scores van de Cito-Eindtoets van onze school van de 

laatste vijf jaren: 

standaardschaal: 501 - 550 

de landelijk gemiddelde standaardscore ligt rond 535 

in 2017 was de gemiddelde landelijke score 535,1 

 

Omdat we zelf graag willen zien hoe het met “onze 

kinderen” in het voortgezet onderwijs gaat, volgen we de 

kinderen nog vier jaar. We kunnen dan beoordelen, of het 

advies juist was. De leerkracht van groep 8 heeft altijd 

contact met de brugklascoördinatoren over de resultaten 

van de leerlingen in het eerste jaar van het voortgezet 

onderwijs (en indien wenselijk ook gedurende de volgende 

jaren). 

 

 

Jaar 2013 2014 2015 2016 2017 

Standaardscore 530,8 538,0 534,4 534,7 539,0 
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Hieronder geven we aan welk advies de kinderen van groep 

8 dit jaar en de afgelopen 4 jaren hebben gekregen en 

hoeveel kinderen conform het advies deze opleiding nog 

volgen. Het gaat om de periode 2013 t/m juli 2017 inclusief 

de adviezen en plaatsingen van de schoolverlaters (groep 8) 

van het schooljaar 2016-2017.  

 

 

Bespreking van resultaten 
De resultaten van het onderwijs worden door de 

leerkrachten van de unit met elkaar besproken. Telkens 

wanneer er belangrijke toetsen zijn geweest, stelt de 

leerkracht de groepsplannen bij.  

 

De directeur bespreekt jaarlijks de opbrengsten met het 

team. Het schoolniveau wordt op deze wijze in de gaten 

gehouden. Er ontstaan altijd activiteiten op groeps- én/of op 

schoolniveau uit. 

 

De directeur legt ook nog in het Directeurenoverleg van 

SKOBOS verantwoording af aan het College van Bestuur van 

SKOBOS. 

 

Advies Aantal Conform 

advies 

Anders dan 

advies 

VMBO-B / BK / K 31 30 1 

VMBO-T 34 32 2 

VMBO-T  / HAVO 18 18 0 

HAVO 27 22 5 

HAVO / VWO 17 17 0 

VWO 15 15 0 
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Praktische informatie en 

wetenwaardigheden 
Om het voor u overzichtelijk te houden staat alle praktische 

informatie bij elkaar. Dan moet u denken aan de praktische 

invulling van onderwijstijd, gymtijden en regels die op school 

gelden.  

 

Continurooster 
We hebben op onze school een continurooster en hanteren 

het 5 gelijke dagen model. Groep 1 t/m 8 hebben gelijke 

schooltijden. Om 08.20 uur begint de inloop; om 14.00 uur is 

de school uit. 

 
 

 

Benutting van onderwijstijd in uren 
 

Gebied \ leerjaar 1, 2 3 4 5, 6 7, 8 

kring 3 2,50 2,50 2,50 2,50 

Ontwikkelings-

activiteiten 5     

Nederlandse taal 5 6,00 5,75 5,75 5,75 

Engelse taal 1 1 0,75 0,75 0,75 

rekenen en 

wiskunde  3,50 4 4 4 

oriëntatie op mens 

en wereld 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 

L.O. /spel en 

beweging 3,50 2,00 1,50 1,50 1,50 

kunstzinnige 

oriëntatie 2,50 2 2 2 2 

zelfstandig werk / 

weektaak 1 4 4,50 4,50 4,50 

ochtendpauze 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 

totaal per week 25 25 25 25 25 
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Toelichting op de tabel 

• Bij de kring hebben de onderwerpen te maken 

met dagopening en dagsluiting, 

levensbeschouwing en filosoferen, sociaal 

emotionele vorming, taal en verkeer. 

• Bij groep 1 en 2 zijn ook reken- en 

taalopdrachten verwerkt in 

ontwikkelingsactiviteiten. 

• Oriëntatie op mens en wereld omvat: 

Aardrijkskunde, geschiedenis, techniek, 

milieu, gezond en redzaam gedrag, verkeer en 

natuuronderwijs.  

• Kunstzinnige oriëntatie omvat: Tekenen en 

handvaardigheid, muziek en beweging, spel 

en bevordering van het taalgebruik. 

• Bij zelfstandig werk maken kinderen 

opdrachten die betrekking hebben op 

Nederlandse taal,  Engelse taal, rekenen en 

wiskunde en oriëntatie op mens en wereld.. 

• Wanneer er thematisch gewerkt wordt, 

worden leerstofonderdelen uit verschillende 

vakgebieden in samenhang aangeboden. 

 

 

 

 

 

 

Unitspecifieke activiteiten 

• Schoolreis (unit 1 en 2) 

• Schoolkamp (unit 3) 

• Spelletjesdag (unit 1) 

• Bosspel (unit 2) 

• Schoolvoetbal- en basketbaltoernooi voor de 

groepen 6 tot en met 8 samen met de andere 

basisscholen in Oirschot 

• Een atletiekdag voor groep 8, georganiseerd door 

de plaatselijke atletiekvereniging 

• Boomplantdag (unit 2) 

• Excursies van het I.V.N (unit 2 en 3) 

• Theoretisch en praktisch verkeersexamen (unit 3) 

• Gastlessen bureau Halt (unit 3) 

• Verkeersveiligheidsdag (unit 3) 
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Gymnastiek 

 De dagen en tijden van de gymlessen: 

 

De kinderen van groep 1 t/m 8 krijgen ‘spel en beweging’ in 

de gymzaal naast de kerk. De kleuters maken ook gebruik 

van de speelzaal in school. 

De groepen 3 t/m 8 sporten in een sportbroekje, shirtje (of 

een gympakje) en gymschoenen (zonder gladde/zwarte 

zolen). Vanaf groep 4 nemen zij ook een handdoek mee, om 

na de gymles te douchen. De kleuters mogen bij aanvang 

van het schooljaar de gymschoenen voorzien van naam in 

een tas meenemen. Kan uw kind om een of andere reden 

niet meedoen met de gymles geef dan een briefje mee! 

 

 

DAG TIJD GROEP 

maandag 12.45-14.00  unit 2 een deel 

dinsdag 12.45-14.00  unit 3, groep 8 

woensdag 12.45-14.00 unit 3, groep 7 

vrijdag 08.45-10.00 groep 1-2 

vrijdag 10.15-11.30 groep 3 

vrijdag 12.45-14.00 unit 2 ander deel 
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Verjaardagen 
Bij de verjaardag van een leerling is het een leuke gewoonte 

dat de jarige trakteert. In unit 2 en 3 krijgen de  kinderen uit 

de eigen jaargroep een traktatie, dus niet de gehele unit. In 

unit 1 krijgen de kinderen van de basisgroep een traktatie. 

Denk tijdens het maken van een traktatie ook eens aan fruit, 

noten, worteltjes, kaas, enz..  

We stellen het erg op prijs wanneer u uw kind de 

uitnodigingen voor het verjaardagsfeestje thuis niet op 

school door uw kind laat uitdelen. Dit om teleurstelling bij 

klasgenootjes, die niet gevraagd worden, te voorkomen. 

 

 
 

Tussendoortje en lunch 
Voor alle kinderen van de school geldt dat ze fruit en/of 

groenten met eventueel wat te drinken mee naar school 

nemen voor in de ochtendpauze. Bij unit 1 worden bij 

binnenkomst het fruit/groenten in een grote mand gelegd. 

Het is fijn als het fruit of het fruitbakje van een naam wordt 

voorzien. De kinderen van unit 2 en 3 leggen het fruit in de 

eigen locker.   

Vanwege het continurooster blijven alle kinderen over op 

school. Unit 1-2-3 lunchen rond het middaguur. De 

leerkrachten zijn aanwezig in hun groep en zorgen 

gedurende zo’n 10 minuten voor een leerzame activiteit 

tijdens de lunch. Hiermee waarborgen we de rust voor de 

kinderen tijdens de lunch. Daarna gaan de kinderen buiten 

spelen. Bij slecht weer blijven de kinderen in de klas. 

Er zijn koelkasten op school waar de kinderen hun drinken 

voor het overblijven in zetten. Afval gaat terug in het 

broodtrommeltje mee naar huis. Op deze wijze ziet u wat uw 

kind heeft gegeten.  

Om de lunch voor ieder kind goed te laten verlopen, hebben 

we richtlijnen opgesteld.  

 

• Geen koek, snoep of chips bij de lunch. Dit brengt 

de kinderen in de verleiding hun brood niet 

(helemaal) op te eten. Bovendien passen deze 

waren niet in een gezonde lunch. 

• De kinderen eten boterhammen, eventueel 

aangevuld met ontbijtkoek, eierkoek, krentenbol, 

rijstwafel of fruit / rauwkost. 

• De kinderen drinken bij voorkeur water, melk, 

diksap/ranja of vruchtensap.  
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  Pesten 
Bij pesten wordt onmiddellijk ingegrepen. De ervaring leert 

dat het soms niet eenvoudig is pesterijen de kop in te 

drukken. De zaak heeft meestal twee kanten. Aan de ene 

kant het gepeste kind weerbaarder maken en aan de andere 

kant pestende kinderen bewust maken van hetgeen ze 

aanrichten bij de ander. Een gesprek met alle betrokkenen 

vormt meestal de sleutel tot een oplossing. 

Er is een pestprotocol op onze school aanwezig. De 

leerkrachten hebben met elkaar afspraken gemaakt, om zo 

uniform mogelijk met dit probleem om te kunnen gaan. 

Onze methode van sociaal emotionele vorming is tevens 

gericht op ’t voorkomen van pestgedrag. 

 

Huiswerk 
We vinden dat huiswerk zo veel mogelijk beperkt moet 

blijven. In een aantal gevallen is het echter wenselijk een 

beroep op uw medewerking te doen en de kinderen thuis 

wat te begeleiden. In unit 2 worden werkjes en informatie 

meegegeven van verschillende vakken. Het is dan facultatief 

om de lesstof thuis nog eens door te nemen. De kinderen 

krijgen op school tijd om te repeteren, alleen, in groepjes of 

samen met de leerkracht. In unit 3 is het de gewoonte dat 

de kinderen de leerstof thuis nog eens doorlezen voor een 

proefwerk. Op school is er ook tijd om te repeteren.  

Om te wennen aan de gang van zaken op het voortgezet 

onderwijs en om bepaalde leerstof nog eens extra onder de 

aandacht te brengen, kunnen aan de kinderen van unit 3 – 

naast het leren voor een proefwerkje - huiswerkopdrachten 

meegegeven worden. De huiswerkopdracht is een week van 

tevoren door de leerkracht opgegeven.  

Bibliotheek 
We werken samen met bibliotheek de Kempen. Op deze 

manier waarborgen we de ruime keuze aan boeken voor de 

leerlingen in Den Deel. Op gezette tijden zijn er vrijwilligers 

aanwezig die de kinderen kunnen begeleiden bij het 

uitzoeken van de juiste boeken. U kunt met dezelfde pas ook 

terecht bij de openbare bibliotheek in Oirschot.  

 

Iedere unit heeft ook nog een collectie boeken die aansluit 

bij de belevingswereld van de kinderen in die groep. Deze 

boeken blijven op school en mogen dus niet mee naar huis 

genomen worden. 
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Muziekonderwijs 
Om de kwaliteit van het muziekonderwijs te verhogen, is een 

muziekdocent aangetrokken om de lessen in de groepen 4-5 

te verzorgen. Het programma voor de overige groepen is in 

samenwerking met de muziekdocent verbeterd, waardoor 

we ons inziens een muzieklijn op onze school aan kunnen 

bieden. 

De aangeboden leerstof en de verkregen vaardigheden in de 

groepen 4 en 5 zijn dusdanig, dat de kinderen hierna de 

mogelijkheid hebben om een muziekinstrument te leren 

bespelen. Aan het eind van groep 5 krijgen de kinderen een 

diploma of een getuigschrift. We verwachten dat de 

kinderen zo nog enthousiaster gemaakt kunnen worden voor 

muziek en dat talenten aangesproken worden. 

 

 
 

 

Mobiele telefoons 
Het is leerlingen niet toegestaan mobiele telefoons op 

school te gebruiken. Wanneer u uw kind wilt bereiken, of als 

een kind u om een of andere reden snel nodig heeft, kan dat 

door middel van de telefoon van school. Het kan zijn dat de 

leerlingen verzocht wordt vanwege een schoolopdracht de 

mobiele telefoon te gebruiken. Dan is het uiteraard 

wenselijk dat er gehoor aan gegeven wordt; de telefoons 

worden dan ingezet als middel bij het onderwijs.  

 

Luizenpluizen 
Hoofdluis komt op vrijwel elke school eens een keer voor en 

gaat ook aan onze school niet voorbij. Voor ieder kind is er 

op school een locker. Dat helpt al veel bij het voorkomen 

van de verspreiding van hoofdluis. Na elke vakantie komt 

een aantal vrijwilligers de kinderen controleren op hoofdluis. 

Op deze wijze hopen we een en ander onder controle te 

houden. Wordt er bij uw kind hoofdluis geconstateerd, dan  

 

wordt er met u contact opgenomen. Er kan aan u gevraagd 

worden uw kind op te halen en meteen te behandelen. 

Wanneer u bij uw kind hoofdluis ontdekt, meldt u dat dan 

a.u.b. aan de leerkracht. 

 

Schoolbenodigdheden vanaf groep 3 
De school zorgt voor al het benodigde materiaal dat de 

leerlingen nodig hebben. Ouders zorgen zelf voor een leeg 

etuitje. Het is niet de bedoeling dat er schrijfgerei en andere 

materialen van thuis worden meegenomen.  
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Fietsen 
Op school is plaats voor het stallen van fietsen. Als de 

afstand huis - school niet te groot (binnen de kom) is, 

verzoeken wij u, om uw kind te voet naar school te laten 

gaan.  

 

Verzekeringen 
Alle meewerkende ouders op school zijn verzekerd. De 

leerlingen zijn niet t.o.v. elkaar verzekerd. In die gevallen 

wordt de w.a.-verzekering van de ouders aangesproken. 

Alle kinderen van de school zijn collectief verzekerd i.v.m. 

ongevallen. De school is echter  niet aansprakelijk voor 

schade aan fietsen, brillen, kleding, enz.. 

De collectieve verzekering is van kracht tijdens de 

schooluren en bovendien 1 uur voor en 1 uur na school 

(reistijd). Van deze verzekering kunt u gebruik maken, als u 

kosten hebt ten gevolge van een ongeval betreffende uw 

kind terwijl uw eigen verzekering deze kosten niet vergoedt. 

Schade door leerlingen toegebracht aan eigendommen van 

de school en aan het gebouw ten gevolge van baldadigheid 

e.d. wordt op de ouders verhaald. 

 

De mogelijkheid bestaat om deze schoolverzekering uit te 

breiden. Wilt u hier gebruik van maken dan kunt u altijd op 

school gegevens opvragen van de verzekeringsmaatschappij 

van SKOBOS.  

 

Geneesmiddelengebruik 
Indien leerlingen van onze school tijdens hun verblijf op 

school geneesmiddelen/zelfzorgmiddelen toegediend 

moeten krijgen of bij zichzelf toe mogen dienen, worden 

daarvoor met de ouders duidelijke afspraken gemaakt. Er 

wordt een overeenkomst opgesteld waarin alle specificaties 

betreffende de toediening worden vermeld. 

Gebruikt (een van) uw kind(eren) geneesmiddelen of 

zelfzorgmiddelen, maak dan zo snel mogelijk een afspraak 

met de groepsleerkracht om de overeenkomst in te vullen.  
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Brabants verkeersveiligheidslabel (BVL) 
Onze school is in het bezit van het Brabants 

Verkeersveiligheidslabel. Dit label ontvangt een school 

wanneer men aan bepaalde voorwaarden voldoet. Zo moet 

men op een goede manier het verkeersonderwijs verzorgen, 

zowel op theoretisch als op praktisch gebied. Er moet 

structureel gewerkt worden aan de verkeersveiligheid 

rondom de school en aandacht besteed worden aan een 

veilige haal- en brengsituatie. In dit kader is er een zoen- en 

zoefzone gecreëerd. In deze zone laat u uw kind uit de auto 

stappen en rijdt u zelf verder. Hierdoor ontstaat een betere 

doorstroom van het verkeer en kan uw kind de school op 

een veilige manier bereiken.  

 

Vervoer van kinderen 
Het komt regelmatig voor, dat we een beroep op u doen om 

kinderen onder schooltijd te vervoeren i.v.m. een uitstapje. 

We stellen deze hulp zeer op prijs. We dienen echter wel 

rekening te houden met de wettelijke regels. Het dragen van 

autogordels op de zitplaatsen voorin en achterin 

personenauto’s is verplicht. Voor kinderen kleiner dan 1,35 

meter geldt dat zij in de auto, zowel voor- als achterin, een 

goedgekeurd zitje moeten gebruiken. In gevallen van 

groepsvervoer, in onze situatie dus, is het gebruik van 

kinderzitjes nog niet verplicht. De kinderen moeten wel in de 

autogordels zitten.  

  

Buitenschoolse activiteiten 
Onderwijs zoals dat verzorgd wordt aan de onder SKOBOS 

ressorterende scholen beperkt zich niet puur tot het 

verzorgen van lessen binnen een gebouw en/of het 

speelterrein. Soms worden lessen buiten het schoolterrein 

verzorgd. Aangezien activiteiten buiten het schoolgebouw 

ook zekere risico's met zich meebrengen, zijn voorwaarden 

opgesteld waaraan dit soort activiteiten moet voldoen. Het 

informeren en toestemming verkrijgen van ouders krijgt 

hierin speciale aandacht. Bij alle activiteiten zijn begeleiders 

nodig, uiteraard afhankelijk van de leeftijdsgroep en de soort 

activiteiten. Hiervoor is een schema ontworpen waar de 

school zich aan houdt. Ouders die hun kind aan school 

toevertrouwen, moeten erop kunnen vertrouwen dat 

activiteiten op een goede en verantwoorde manier 

plaatsvinden.  

Uitgangspunt is dat ouders akkoord gaan met deelname aan 

activiteiten. Ouders verlenen hiervoor hun toestemming 

door een formulier te ondertekenen bij aanmelding van hun 

kind op school. Naast deze algemene toestemming hebben 

ouders het recht om per activiteit geen toestemming te 

geven. Zij dienen dat dan zelf aan de directie van de school 

te melden. De mening van ouders die geen toestemming 

verlenen voor deelname aan een bepaalde activiteit wordt 

gerespecteerd, m.a.w. hun kind neemt geen deel aan die 

activiteit, maar blijft op school.  
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Veiligheid op school / Bedrijfshulpverlening 
Op grond van de Arbo-wet moeten alle scholen, net als 

bedrijven, een veiligheidsplan hebben. Onze school heeft dit 

vorm gegeven in een zgn. bedrijfshulpverleningsplan.  

Onze school beschikt over bedrijfshulpverleners. Zij zijn 

getraind op het gebied van eerste hulp en brandbestrijding. 

Jaarlijks vinden er herhalingscursussen plaats om de kennis 

en vaardigheden van de BHV-ers up to date te houden. 

Er zijn ontruimingsplannen voor zowel de school als de 

gymzaal als dorpshuis Den Deel. Jaarlijks vindt er op school 

minstens één ontruimingsoefening plaats. Deze oefening 

wordt zowel in de unit als met het team geëvalueerd. Zaken 

die niet goed lopen, worden bijgesteld. Op deze manier 

proberen we de veiligheid van uw kind ook in het 

schoolgebouw te waarborgen. 

 

 
 

 

 

 

Stichting Leergeld 
De Stichting Leergeld zet zich in voor schoolgaande kinderen 

van 4 tot 18 jaar die, als gevolg van armoede binnen het 

gezin, niet voldoende in staat blijken te zijn om gebruik te 

maken van allerlei voorzieningen en diensten binnen de 

gemeente. Hierbij valt te denken aan: lid worden van een 

sportvereniging, schoolreisjes, overblijfmogelijkheden op 

school en de aanschaf van leermiddelen. 

De doelstelling van de Stichting Leergeld is: ‘Geen kinderen 

die langs de zijlijn moeten toekijken. Alle kinderen mogen 

meedoen’. 

 

In Best, Oirschot en Son en Breugel wordt dit landelijk 

initiatief ondersteund met een lokale Stichting Leergeld. 

Het geld komt vooral van subsidies, giften en donaties van 

particulieren, bedrijven en gemeentefondsen binnen de 

regio. Een coördinator begeleidt vrijwilligers om de 

aanvragen te beoordelen, bij mensen op huisbezoek te gaan, 

de situatie te bekijken en te helpen bij het doen van de 

aanvraag. Wilt u doneren, wilt u zich als vrijwilliger 

aanmelden of bent u in de situatie dat u een beroep wilt 

doen op Stichting Leergeld, dan vindt u achter in deze gids 

de nodige adresgegevens. 

 

Vervanging van leerkrachten 
Bij ziekte van een leerkracht komt er in principe een 

invalkracht. Wanneer er geen invalkracht beschikbaar is, 

wordt er intern naar een oplossing gezocht.  

We streven ernaar om zo veel als kan voor de kinderen 

bekende vervangers in te zetten. 
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Stagiaires 
 Onze school biedt stagiaires de gelegenheid om de praktijk 

van het vak te leren kennen. De leerkrachten van de unit 

waarin stage gelopen wordt, begeleiden de stagiaire en 

blijven altijd eindverantwoordelijk. Naarmate de studenten 

in een hoger leerjaar van de PABO komen, neemt de 

verantwoordelijkheid van de student toe. Zo is het 

gebruikelijk dat vierdejaars studenten een aantal weken 

achter elkaar een basisgroep overnemen en zo veel mogelijk 

verantwoordelijkheid gedurende die periode moeten 

dragen. De groepsleerkracht blijft echter ook in dit geval 

eindverantwoordelijk voor een goede gang van zaken.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Leerplicht en wet 
In de leerplichtwet staat dat uw kind de school moet 

bezoeken als er onderwijs gegeven wordt. Leerlingen mogen 

dus nooit zomaar van school weg blijven. In een aantal 

gevallen is echter een uitzondering op deze regel mogelijk. 

 

Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen 

Wanneer uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien 

uit godsdienst of levensovertuiging, bestaat er recht op 

verlof. Als richtlijn geldt dat hiervoor één dag per 

verplichting vrij wordt gegeven.  
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Op vakantie onder schooltijd  

Voor vakantie onder schooltijd kan alleen een uitzondering 

op de hoofdregel gemaakt worden als uw kind tijdens de 

schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke 

aard van het beroep van (één van) de ouders. In dat geval 

mag de directeur éénmaal per schooljaar, met een 

maximum van 10 dagen, uw kind vrij geven, zodat er toch 

een gezinsvakantie kan plaatsvinden. Dit mag niet in de 

eerste twee weken van het schooljaar. Bij uw schriftelijke 

aanvraag (liefst 8 weken voor aanvang van het verlof) moet 

een werkgeversverklaring worden gevoegd waaruit de 

specifieke aard van het beroep én de verlofperiode van de 

betrokken ouder blijken. 

 

Verlof in het geval van ‘Andere gewichtige 

omstandigheden’  

Onder ‘Andere gewichtige omstandigheden’ vallen situaties 

die buiten de wil van de ouders en/of de leerling liggen. 

Voor bepaalde omstandigheden kan dan vrij worden 

gevraagd. Hierbij moet worden gedacht aan: 

• Een verhuizing van het gezin. 

• Het bijwonen van een huwelijk van bloed- en 

aanverwanten. 

• Ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten (het 

aantal verlofdagen wordt bepaald in overleg met 

de directeur en/of de leerplichtambtenaar). 

• Overlijden van bloed- of aanverwanten. 

• Viering van een ambts- of huwelijksjubileum van 

bloed- of aanverwanten. 

 

 

Hoe dient u een aanvraag in? 

Aanvraagformulieren voor verlof buiten de schoolvakanties 

zijn verkrijgbaar via de website. U levert de volledig 

ingevulde aanvraag, inclusief relevante verklaringen, in bij de 

directeur van de school. 

 

Niet eens met het besluit? 

De directeur neemt een besluit over een verlofaanvraag. Als 

een aanvraag voor verlof vanwege “andere gewichtige 

omstandigheden” meer dan 10 schooldagen beslaat, wordt 

aanvraag doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar van de 

woongemeente. De leerplichtambtenaar neemt vervolgens 

een besluit, na de mening van de directeur te hebben 

gehoord. Wanneer uw verzoek om extra verlof wordt 

afgewezen en U bent het niet eens me dat besluit, dan kunt 

U schriftelijk bezwaar maken. U dient een bezwaarschrift in 

bij de persoon die het besluit heeft genomen. 

 

Ongeoorloofd verzuim 

Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de 

directeur of de leerplichtambtenaar, wordt gezien als 

ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit 

aan de leerplichtambtenaar te melden. De 

leerplichtambtenaar beslist of er proces verbaal wordt 

opgemaakt. Indien u nog vragen heeft over de leerplicht, 

kunt u contact opnemen met de leerplichtambtenaar van de 

gemeente Oirschot; Mirjam de Vries (tel: 0499 – 583333). 
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Aanvullende opmerkingen 

Hoewel vierjarigen nog niet leerplichtig zijn, zijn we geen 

voorstander van tussendoor vrijaf nemen voor deze groep 

kinderen. We gaan er vanuit dat u zich houdt aan de 

schooltijden zoals die in de schoolgids staan vermeld.. Een 

kind moet naar school uiterlijk op de eerste dag van de 

nieuwe maand na zijn of haar vijfde verjaardag.  

 

Wanneer u met uw kind even naar de tandarts, 

orthodontist, dokter of het ziekenhuis moet, geef dit dan 

even schriftelijk of telefonisch door aan de betreffende 

groepsleerkracht. Wanneer u ruim van tevoren al een 

afspraak heeft gemaakt, stellen we het op prijs dat u de 

datum ervan zo spoedig mogelijk aan de leerkracht 

doorgeeft. Hij/zij kan hiermee dan rekening houden met de 

planning van het programma van uw kind. Wilt u proberen 

afspraken zoveel mogelijk buiten schooltijd te plannen? 

 

 

Wisseling van school 
Na een verhuizing is overstappen van de ene naar de andere 

basisschool vanzelfsprekend, maar we zouden ook te maken 

kunnen krijgen met andere omstandigheden betreffende 

basisscholen binnen SKOBOS: 

1. Bij wisseling van school omwille van negatieve 

ervaringen zullen scholen onderling contact 

opnemen en met alle partijen (beide scholen en 

ouders) de situatie bespreken. 

2. Indien naar aanleiding van negatieve ervaringen 

met een school een groep van 3 gezinnen of meer 

gelijktijdig hun kind aanmelden op de collega-

school, dan zal het schoolbestuur daarvan in kennis 

worden gesteld. Er zal een werkgroep worden 

ingesteld die de aard en omvang van de klachten 

van deze ouders zal onderzoeken en deze 

werkgroep zal aanbeveling doen over de te volgen 

procedure. Zolang het onderzoek niet afgerond is, 

zullen de betreffende kinderen niet overgeplaatst 

worden. 
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Vakanties en vrije dagen 
De basisscholen van Oirschot hebben met de andere 

basisscholen in de omgeving gekozen voor zo min mogelijk 

versnippering van vakantiedagen over het schooljaar en 

geprobeerd een evenwichtige verdeling te krijgen door 

telkens een aantal weken les af te wisselen met een 

vakantie.  

(Wanneer alleen de middag vrij is, eten de kinderen niet 

meer op school en is de school om 12.00 uur uit) 

 

Vakanties en vrije 

(mid)dagen 

DATA 
 

 
van t/m 

studiedag SKOBOS  22-09-2017 22-09-2017 

herfst 16-10-2017 22-10-2017 

studiedag de Fonkeling 02-11-2017 02-11-2017 

studiedag de Fonkeling 06-12-2017 06-12-2017 

kerst 25-12-2017 05-01-2018 

carnaval 12-02-2018 16-02-2018 

studiedag de Fonkeling 26-02-2018 26-02-2018 

goede vrijdag middag 30-03-2018 30-03-2018 

tweede paasdag 02-04-2018 02-04-2018 

studiedag de Fonkeling 03-04-2018 03-04-2018 

koningsdag 27-04-2018 27-04-2018 

meivakantie 30-04-2018 11-05-2018 

pinksteren 21-05-2018 21-05-2018 

studiedag de Fonkeling 22-05-2018 22-05-2018 

vrijdagmiddag voor 
zomervakantie 

06-07-2018 06-07-2018 

zomer 09-07-2018 17-08-2018 
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Namen en adressen 
Schoolbestuur 
SKOBOS 

Postbus 55  

5688 ZH, Oirschot. 

Tel:0499-550517 

E-mail: info@skobos.nl 

Website: www.skobos.nl  

 

Voorzitter van de Raad van Toezicht 
Dhr.  J. den Otter 

Castaert 32 

5688 PH Oirschot. 

   

College van Bestuur 
Dhr. F. Bruinsma 

Tel: 0499-550517 (kantoor)  

 

Directie de Fonkeling 
Paul Hoogwegt 

Tel: 0499-550324 (school) 

 

Medezeggenschapsraad de Fonkeling 
Klik hier voor informatie over de medezeggenschapsraad 

 

Contactpersoon GMR de Fonkeling 
Marijke Swaans  

 

Ouderraad de Fonkeling 
Klik hier voor informatie over de ouderraad 

 

 

Verkeersouders 
Corné Erven 

Adrie van der Hijden 

 

Personeelsleden 
Winanda vd Biggelaar 

Lisa van Gestel 

Clasien Groenland 

Ilse van Kerkoerle 

Miriam de Koning 

Janneke Mencke 

Noortje van Rijen 

Lieke van de Sande  

Marijke Swaans 

Willeke Willems 

 

Rien van der Leest (conciërge) 

Gemma Robben (secretaresse) 

Lia van de Schoot (huishoudelijke hulp) 

 

Korein Kinderplein 
www.koreinkinderplein.nl 

 

Intern contactpersoon klachten 
Lieke van de Sande  

 

Extern vertrouwenspersoon SKOBOS 
Dhr. W. van Nunen, tel: 0499-570260 

Mevr. A. Vugts –Kuiper, tel: 0499-323106  

mailto:fransbruinsma@skobos.nl
mailto:paulhoogwegt@skobos.nl
http://www.defonkeling-skobos.nl/ouders/medezeggenschapsraad/
http://www.defonkeling-skobos.nl/ouders/medezeggenschapsraad/
mailto:marijkeswaans@skobos.nl
http://www.defonkeling-skobos.nl/ouders/ouderraad/
mailto:c.erven5@chello.nl
mailto:nancyvdhijden@gmail.com
mailto:winandavandenbiggelaar@skobos.nl
mailto:lisavangestel@skobos.nl
mailto:clasiengroenland@skobos.nl
mailto:ilsevankerkoerle@skobos.nl
mailto:miriamdekoning@skobos.nl
mailto:jannekemencke@skobos.nl
mailto:noorvanrijen@skobos.nl
mailto:liekevandesande@skobos.nl
mailto:marijkeswaans@skobos.nl
mailto:willekewillems@skobos.nl
mailto:rienvanderleest@skobos.nl
mailto:gemmarobben@skobos.nl
mailto:liavandeschoot@skobos.nl
http://www.koreinkinderplein.nl/
mailto:liekevandesande@skobos.nl
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Stichting Leergeld  Best e.o. 
Postbus 216 

5680 AE BEST 
Telefoon: 06 27650302 
www.leergeld.nl  

contact.leergeld@gmail.com  
 

GGD Zuidoost Brabant 
Postbus 8684 

5605 KR Eindhoven 

Telefoon: 088-0031100 
 

Veilig thuis 
Telefoon: 0800-20000800-2000 

U wordt automatisch doorgeschakeld met het meldpunt  

 
Netwerk Jeugdhulpverlening Oirschot (WIJzer) 
De Loop 67 

5688 EW Oirschot 

Telefoon:  0499-335142 

www.wijzer-oirschot.nl  

Info@wijzer-oirschot.nl 

 

Klachtencommissie voor het Katholieke onderwijs  
Telefoon: 070-3861697 (van 9.00-16.30 uur)   

 

Meldpunt: Klachten over seksuele intimidatie, seksueel 
misbruik, ernstig psychisch- of fysiek geweld 
Telefoon: 0900-1113111  

 

 

 

 

 

http://www.leergeld.nl/
mailto:contact.leergeld@gmail.com
http://www.wijzer-oirschot.nl/
mailto:Info@wijzer-oirschot.nl

