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Voorwoord
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. ln deze schoolgids veftellen 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. ln 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 beknopt zien
wat ouders kunnen verwachten en wat we voor een kind kunnen betekenen, een uitgebreider beeld van
ons speelleerplein is te vinden op de website. Actuele informatie verstrekken we elke week via e-mail in
Nieuwsmail, ook te vinden op de website.

we wensen jullie

en

jullie kind(eren) veel plezier en een fijne leerzame t1d.

Namens het team van de Fonkeling,
Clasien Groenland en Janneke Mencke
Directie
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Directie
De directie op de Fonkeling is tweehoofdig. Clasien Groenland en Janneke Mencke zijn samen
eindverantwoordelijk voor alle schoolzaken. De directie vormt samen met de unitleiders en de intern

begeleider het managementteam (MT).

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij Stichting samenwerkingsverband Passend Onderwijs De Kempen
2

Aantal leerlingen
Aantal leerlingen de afgelopen jaren
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Profiel van de school

Wat is het profiel?
ln het profiel van de school staat wat de school belangrrlk vindt en wat de school anders maakt dan
andere scholen. Kernwoorden omschrijven dit kort maar krachtig en in de'missie en visie'staat dit
uitgebreider.

Kernwoorden
Open

Samen

Talent

Missie en visie
Op speelleerplein de Fonkeling voelje ruimte. Niet alleen door het open en transparante gebouw,maar
vooral ook door de sfeer die er heerst. Brl de Fonkeling krijgt iedereen de ruimte om zijn of haar eigen
talenten en mogelijkheden te kunnen ontplooien.

Missie
Bij de Fonkeling stellen we onszelf ten doel kinderen in de leeftijd van z tot en met r3 jaar (in
samenwerking met Korein Kinderplein) vanuit onderwijskundig perspectief zo goed mogelijk te
begeleiden in hun ontwikkeling. Belangrijk hierin zijn een goede aansluiting op het
(voortgezet)onderwijs dat past bij de capaciteiten, mogelijkheden en interesses van de kinderen en de
persoonlijke en maatschappelr.lke vorming. Om dat doel te bereiken vinden we het belangrijk dat ons
onderwijs gericht is op kennis en vaardigheden. We laten kinderen ontdekken wat ze kunnen, wat ze
leuk vinden en wat hun mogelr.lkheden zijn.Zo vinden kinderen hun eigen plek: op ons speelleerplein, in
het voorgezet onderwijs én in de maatschappij.
'Leren is betekenisvol wanneer een kind zelf weet wat hij of zij er in de 'echte wereld' aan heeft.'
3

Visie
We heten de Fonkeling en dat is niet voor niets! Wij willen onze kinderen het onderwijs geven waar ze
van gaan stralen. Dat doen wij door in te steken op succeservaringen. We vinden het belangrijk dat
kinderen ervaren en beseffen wat ze allemaal kunnen. Zo blijven ze betrokken bij hun onderwijs en dat
zorgt ervoor dat ze geconcentreerd zijn, een onderzoekende houding aannemen en graag willen leren.
Om betrokkenheid te creëren geven we onderwrjs dat niet te makkelijk is, maar ook niet te moeilijk. We
bieden de kinderen leerstof aan die 'net even wat verderop ligt', in de zone van de naaste ontwikkeling.
Dat onderwijs bieden we aan op het moment dat een kind eraan toe is. Wanneer dat is kan per kind
verschillen. Daarnaast is het voor betrokkenheid belangrijk dat we inspelen op de actualiteit,
betekenisvol onderwijs geven dat samenhangt, het doel altrld duidelijk maken aan de kinderen, werken
met gemotiveerde en professionele leerkrachten en gebruik maken van ICT-toepassingen.We bereiden
kinderen voor op de toekomst door naast kennis (.1uist) in te zetten op vaardigheden als kritisch en
probleemoplossend denken, samenwerken, creativiteit, vindingrijkheid, zelfstandigheid,omgaan met
informatie en sociale vaardigheden. Deze vaardigheden zijn samengevat in drie ontwikkelingslijnen:
omgaan met informatie, creativiteit, omgaan met mezelf, elkaar en de wereld. We willen bijdragen aan
een uitdagende en brede ontwikkeling van kinderen. Kinderen kunnen toepassen wat ze geleerd
hebben, zelf keuzes maken, samenwerken en samenleven. Zo kunnen zij inspelen op een veranderende
maatschappij en vol vertrouwen de toekomst tegemoetl

Prioriteiten
De focuspunten voor de Fonkeling zijn gekoppeld aan de ambities uit het SKOBOS strategisch

beleidsplan en uitgewerkt in het meerjarenbeleidsplan.
Onze focuspunten voor de periode 2otg-2o23kunnen als volgt worden samengevat;
o De missie en visie vormen de basis voor elke keuze en ontwíkkeling.
o Het in elkaar groeien van kinderopvang en onderwijs. Medewerkers werken samen aan het
vormgeven van opvang en onderwijs.
o Binnen het thematisch werken implementeren we drie ontwikkellingslijnen rond de zrste eeuwse
vaardigheden: omgaan met informatie, creativiteit, omgaan met mezelf, elkaar en de wereld. Vanaf
unit z leggen de kinderen hun ontwikkeling vast in een digítaal kindportfolio.
o Er is aandacht voor persoonlijke groei van leerkrachten door het gebruik van een competentieinstrumen! een digitaal portfolio waarin verantwoording wordt afgelegd over de eigen ontwikkelingen
en ambities.
o Er is aandacht voor een veranderende overleg/vergaderstructuur.
o Opbrengst Gericht Werken (OGW) middels het Handelings Gericht Werken (HGW).
o Het creatief en flexibel omgaan met methodes bij spelling en rekenen, de leerlijn en de doelen staan
centraal. We hebben aandacht voor verschillende leerstijlen. Dit zorgt voor aanbod dat is afgestemd op
de onderwijsbehoeften van de kinderen.
o De komende jaren komt er een nieuw, gedegen programma gericht op cultuureducatie,wetenschap &
techniek. Hierin worden workshops opgenomen, omdat creativiteit gestimuleerd kan worden met het
beheersen van technieken.
o Ouderbetrokkenheid; ouders nog meer deelgenoot maken br1 de ontwikkeling van hun kind(eren).

ldentiteit
De specifiek katholieke identiteit van de school (=doorwerking van de formele grondslag) komt niet
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alleen naar voren in het vak levensbeschouwing, maar werkt impliciet en expliciet door in de uitvoering
van de pedagogische en onderwijskundige taak van de school. Binnen onze school is er openheid en
respectvolle aandacht voor andere geloofsovertuigingen en levensbeschouwingen (tenzij deze strijdig
zijn met de mensenrechten). Openheid en dialoog met anderen, met andere culturen en andere
levensbeschouwingen, horen namelijk wezenlijk bij de manier waarop we onze eigen
levensbeschouwel ijke identiteit verstaan.

5

2

Het onderwijs

2.1 Groepen en leraren
We werken in drie units
Bij de Fonkeling werken we met drie units. ln unit r bieden we de leerstof voor peuters en voor de

leerjarenl,2en3aan,inunitzdeleerstofvoordejaren4,5en6eninunit3staandeleerstofjarenTen
8 centraal. De dag begint en eindigt samen met de eigen basisgroep. 81 het begin van de dag

wordt de
dagplanning doorgenomen met de kinderen,die kan namelijk per leerling verschillen. Vervolgens zijn er
tijdens het ochtendprogramma een aantalwerkblokken, waarin er uitleg gegeven wordt door
vakspecialisten op het niveau van het kind. Na de instructie gaat het kind aan de slag binnen de unit,
zowel samen met andere leerlingen als zelfstandig. Elke unit heeft een grote oppervlakte waarbinnen
de kinderen spelen, leren en werken.
Kenmerkend voor het unitonderwijs:
- Groepen kunnen flexibel ingedeeld worden. Hiermee houden we rekening met de verschillen
(specifieke onde rwijsbe hoeft en) tussen ki nde ren.
- Kinderen van verschillende leeftrlden en met verschillende talenten en eigenschappen werken samen.
Zij kunnen veelvan en met elkaar leren.
- Binnen elke unit zijn verschillende leerkrachten samen verantwoordelrjk voor goed onderwijs. Zij
maken gebruik van elkaars kwaliteiten. Dit is goed voor het onderwijs en de kinderen.
- Binnen elke unit wordt gewerkt met vakspecialisten. Zijzijn verantwoordelijk voor een specifiek vak.
Hierdoor hebben ze nog meer kennis van de leerlijnen, kunnen ze de stof nog beter aanbieden en zijn
ze in staat nog beter in te spelen op wat kinderen nodig hebben.
We werken met unitleiders en groepsleerkrachten
ledere unit is verdeeld in een aantal basisgroepen. Elke basisgroep heeft een eigen groepsleerkracht.
Die houdt de vorderingen van de kinderen bij en is het eerste aanspreekpunt voor ouders. De
begeleiding van de kinderen vindt echter plaats in samenwerking met alle medewerkers in de unit. Met
de basisgroep worden verjaardagen gevierd, wordt gesport, worden werkmomenten geëvalueerd en
wordt de dag gestart en afgesloten. Elke unit heeft een unitleider die in het managementteam (MT) van
de school zit.

Leren van en met elkaar
De Fonkeling is een lerende organisatie; het samenwerken wordt sterk gestimuleerd en kennis wordt
aan elkaar doorgegeven. Door continue de dialoog aan te gaan met elkaar verbeteren we ons onderwijs
elke dag. Het is een integraal model van leren van elkaar en met elkaar, van leerling tot directie. Alle
teamleden ondersteunen elkaar dagelrjks op de werkvloer.

Groepen op school
Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd

Bouwgroepen / Stamgroepen / Heterogene groepen: leerlingen met verschillende leeftijden en
niveaus zitten in éen klas
Groepsdoorbrekende niveaugroepen: leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau
gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten
6

Verlof personeel
Wanneer een leerkracht ziek of afwezig is wordt er eerst intern gekeken naar vervanging. Welke
mensen zijn ambulant (zonder groep) en kunnen invallen. De inzet van leerkrachten is, door het werken
in units, zo georganiseerd dat er meerdere mogelijkheden zijn, om afwezigheid van een leerkracht op
te vangen.

Mocht er geen interne oplossing voorhanden zijn, wordt er een verzoek gedaan aan de parttime
leerkrachten die op de bewuste dag niet werken. Zij komen dan een dag extra werken. Wanneer er geen
eigen leerkrachten beschikbaar zijn wordt de vraag uitgezet binnen het bestuur en wordt er gekeken
naar collega leerkrachten van andere scholen en/ of leerkrachten die bij het bestuur kenbaar hebben
gemaakt in te kunnen/ willen vallen.
ln, nu nog, uitzonderlijke situaties kan het zijn dat er geen of onvoldoende vervanging voor de
desbetreffende unit georganiseerd kan worden. ln dat geval zullen de leerlingen zo evenredig mogelijk
verdeeld worden en zullen zij die dag met eigen werk aan de slag gaan, onder toezicht van de andere
leerkrachten. Mocht dit uiteindelijk ook niet mogelijk blijken, kan er in een uiterst geval een verzoek
van de school aan de ouders komen om de kinderen een dag thuis te houden.

Vakleerkrachten
Er zijn geen vakleerkrachten aanwezíg op deze school

2.2

lnvulling onderwijstijd

Wat is Onderwq"stijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van
onderwijstrjd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.

lnvulling onderwijstijd leerjaar I en
Vak

Leerjaar

Kring

Nederlandse
Engelse

taal

taal

Leerjaar z

I

n

3 uur

3 uur

Suur

5 uur

r
5 uur
r

5 uur

1 uur

1 uur

E

Ontwikkelingsactiviteite

I

r

2

I

Orientatie op mens en

I

n

de wereld

2u 45min

2u45min

3u30min

3u30min

n

Bewegingsonderwijs

7

r

Vak

Leerjaar

Kunstzinnige en
creatieve vorming

I

T

2u30min

2u30min

Weektaak

I

r

1 uur

1 uur

Ochtendpauze

I

I
1

Leerjaar z

1 u '|5 min

u 15 min

De invulling voor de verschillende vormingsgebieden is gelrlk aan groep 3 t/m 8 .
Bij groep 1en 2 zijn reken- en taalopdrachten verwerkt in ontwikkelingsactiviteiten.

lnvulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m
Vak

Leerjaar

Taal

r
6 uur

Rekenen/wiskunde

3

I

Leerjaar 4

Leerjaar

n

n

5u45min

5u45min

5u45min

5u45min

I

r

n

-

4 uur

4 uur

I

5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

5u45min

4 uur

4 uur

I

I-

I

I

I

-I

2u45min

2u45min

2u45min

2u45min

2u45min

2u45min

Kunstzinnige en

I

r

I

I

I

I

creatieve vorming

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

Bewegingsonderwr.;s

I

I

I

I

I

2 uur

1u30min

1u30min

1u30min

'1

I
í u30min

I

T

I

I

I

I

1 uur

45 min

45 min

45 min

45 min

45 min

3u30min

Wereldoriëntatie

Engelse taal

Kring

Weektaak

r

:

I

I

I

I

2u30min

2u30min

2u30min

2u30min

2u30min

2u30min

I

n

r

r

4u30min

4u30min

4u30min

4u30min

4u30min

I1uí5min

I

I

r

I

1u15min

1u15min

íu15min

1u15min

I
4 uur

Ochtendpauze

u 30 min

4 uur

r
1u15min

Dagindeling
We hebben op onze school een continurooster en hanteren het 5 gelijke dagen model. Groep r t/m 8
hebben gelijke schooltuden. De kinderen gaan naar school van 8.3o uur tot 14.15 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 waardoor er zoveel mogelijk ruimte voor rust, ritme en regelmaat is.
ln de ochtend start de school met een inloop voor ouders en kinderen vanaf 8.zo uur. Ouders krijgen de
gelegenheid om van 8.20 uurtot 8.3o uur een kukje te nemen in de unit van hun kind. Na de inloop
werken de kinderen nog een kwartier door aan hun weektaak. Daarna begint de kring voor de
basisgroep. Tijdens de kring is er tijd voor sociaal emotioneel leren, filosoferen, burgerschap, verkeer en
levensbeschouwing. Na de kring zijn er instructiemomenten en is er tijd voor zelfstandig werk. Bij
instructies gaat het voornamelijk om taal (lezen, taalvaardigheden, (werkwoord)spelling, begrijpend
lezen) en rekenen. De overige leerstofonderdelen krrlgen tijdens de rest van de schooldag een plaats
8

o.a. tijdens thematisch werken. Oriëntatie op mens en wereld omvat: aardrijkskunde, geschiedenis,

technie( milieu, gezond en redzaam gedrag, verkeer en natuuronderwijs. Kunstzinnige oriëntatie
omvat: tekenen en handvaardigheid, muziek en beweging, spel en bevordering van het taalgebruik.
Tijdens de weektaak maken kinderen opdrachten die betrekking hebben op Nederlandse taal, Engelse
taal, rekenen en wiskunde en oriëntatie op mens en wereld. De dag wordt onderbroken door een pauze
en een lunchmoment

Muziekonderwijs
Om de kwaliteit van het muziekonderwijs te verhogen, is een muziekdocent aangetrokken om de
lessen in de groepen 4 en 5 te verzorgen. Het programma voor de overige groepen is in samenwerking
met de muziekdocent verbeterd, waardoor we ons inziens één muzieklijn op onze school aan kunnen
bieden. De aangeboden leerstof en de aangeleerde vaardigheden in de groepen 4 en 5 zijn dusdanig,
dat de kinderen hierna de mogelrlkheid hebben om een muziekinstrumentte leren bespelen. aan het
eind van groep 5 krijgen de kinderen een getuigschrift. We verwachten dat de kinderen zo nog
enthousiaster gemaakt kunnen worden voor muziek en talenten aangesproken worden.

2.3

Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten

.
.
.

Bibliotheek
Speellokaal
Gymlokaal

Bibliotheek
We werken samen met bibliotheek de Kempen. Op deze manier waarborgen we de ruime keuze aan
boeken voor de leerlingen in de school. Op maandag en vrijdag zijn er vrijwilligers aanwezig die de
kinderen kunnen begeleiden br1 het uitzoeken van de juiste boeken. U kunt met dezelfde pas ook
terecht bij de openbare bibliotheek in Oirschot. ledere 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
niet mee naar huis genomen worden.

Gymzaal
De leerlingen van de Fonkeling maken gebruik van de gymzaal die gelegen
speelleerplein.

is

tegenover het

2.4 Voor- en vroegschoolse educatie
Wat

voor- en vroegschoolse educatie?
Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma's extra aandacht voor hun
ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Vóórschoolse educatie wordt
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vróégschoolse educatie wordt gegeven in
groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur.
Bij zowelvoor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
is

Onze school is geen VVE-school. We werken voor de voor- en vroegschoolse educatie samen met een

9

peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in het gebouw van de school

Peuterplein
De Fonkeling werkt nauw samen met Korein Kinderplein. Samen vormen we een verbrede school, het
speelleerplein. We bieden "peuterwerk" aan dat onder unit r valt. We zorgen voor een goede aansluiting
door peuters ook geregeld in dezelfde ruimte als de kleuters te laten spelen en werken. Bij de peuters
en de kleuters werken we zoveel als kan met dezelfde thema's. Doordat er in de praktlk goed wordt
samengewerkt en gespeeld, is er een doorgaande lijn. Ook gebruiken we hetzelfde kindvolgsysteem,
waardoor een warme overdracht mogelijk is.

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
afspraakgemaaktvooreen bezoek. U krrjgteen rondleiding en u kuntzich laten informeren. Als u kiest
voor onze school, kunt u uw kind inschrijven. De formulieren zijn te vinden op de website.
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
kinderdagverbhlf en/of peuterspeelzaal en de school. De leerkracht waarbij de kleuter in de groep
komt, neemt contact op met de ouder(s) voor een kennismaking. Daarna krijgt de kleuter de
gelegenheid om brj wrlze van gewenning de school vijf keer te 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.
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3

Ondersteuning voor leerlingen

3.1

SamenvattingSchoolondersteuningsprofiel

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
ln het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra
ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft
Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra
ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of
verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.

ln het school-ondersteunings-plan staat beschreven hoe de ondersteuning voor leerlingen gerealiseerd
wordt. Elk jaar wordt dit school-ondersteunings-plan geëvalueerd en aangepast aan de situatie van dat
moment. Het school-ondersteunings-plan is voor belangstellenden op te vragen bij de directie.
Passende zorg voor leerlingen
Het doelvan 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 wrj in staat
zijn om in onze groepen het onderwijs af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de kinderen. We
doen dit op een positieve manier, kr.lkend naar mogelijkheden. We werken handelingsgericht en gaan
planmatig om met verschillen in onderwijsbehoeften.Tweemaal per jaar hebben de leerkrachten onder
leiding van de intern begeleider een unit- en groepsbespreking en een leerlingenbespreking. Tijdens
een unit-en groepsbespreking wordt de unit en groep als geheel besproken en krijgt de ontwikkeling
per leerling de aandacht. De ondersteuningsbehoeften worden per leerling opgenomen in het
groepsoverzicht. Vanuit het groepsoverzicht wordt een groepsplan gemaakt. Het groepsplan is een
organisatiemodel om tegemoet te komen aan de verschillende onderwijsbehoeften van de kinderen in
een groep. Het groepsplan dient als leidraad voor het bepalen van het handelen van de leerkracht.
Wanneer de ondersteuningsbehoeften van een kind deze basisondersteuning overschrijden wordt voor
een kind een groeidocument opgesteld. Hierbij is voor ons goede communicatie, afstemming en
samenwerking met de ouders belangrijk. Zij kennen hun kind immers als geen ander. We richten ons in
het groeidocument 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. 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. De intern begeleider (i.b.-er) monitort de acties rondom het
groeidocument en neemt, indien nodig, contact op met externen. Hieruit kan voortkomen dat er
ondersteuning van een gedragsspecialist of ambulant begeleider aangevraagd wordt. Zij bieden naar
gelang de hulpvraag ondersteuning aan de school, de leerkracht en het kind. Deze ondersteuning vindt
in de unit plaats.

Gediplomeerde specialisten op school
De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school
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Aantal dagdelen

Specialist

!
!
!
!

Gedragsspecialist

6

lntern begeleider

6

Rekenspecialist

4

Taalspecialist

6

3.2

Veiligheid

Anti-pestprogramma
We hechten veelwaarde hechten aan werken in een sfeerwaarin iedereen zich thuis, veilig en gelukkig
voelt. Daarmee bedoelen we dat we het belangrijk vinden dat onze leerlingen zich prettig en geborgen
voelen in relatie tot zowel de leerkrachten als hun medeleerlingen. We kunnen te vaak plagen,
vervelende grapjes maken of een begin van pesten nooit helemaal uitsluiten. Maar we kunnen er als
team samen met u en onze leerlingen wel voor zorgen dat het niet tot pesten of 'herhaald geweld'
komt. We vinden pesten een ernstig probleem dat we direct in de kiem willen smoren. Met behulp van
het pestprotocolwillen we een algemeen en doelmatig beleid bewerkstelligen rond veiligheid en
pesten. Daarnaast willen we ouders op de hoogte stellen van de aanpak die we volgen om pesten te
voorkomen en te bestrijden. De hulp van leerkrachten, ouders en medeleerlingen is daarbij

onontbeerlijkl

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
Scholen met Succes.
Het schooltevredenheidsonderzoek van Scholen met Succes nemen we 1x in de vier jaar af. Hierin
nemen wij naast de mening van de leerlingen, ook de mening van de ouders en de leerkrachten mee.
Een onderdeel van dit schooltevredenheidsonderzoek richt zich op de sociale veiligheidsbeleving.
Twee keer per jaar meten we de sociale veiligheidsbeleving van onze leerlingen door middel van het
afnemen van SCOL vragenlijsten. Deze vragenlijsten geven ons inzicht in hoe veilig de leerlingen zich
op school voelen, hoe zij zich sociaal prettig voelen en of het welbevinden goed is. Naast deze
halfjaarlijkse monitoring via de SCOL vragenlijsten volgen wrj het welbevinden van de leerlingen ook
door observaties, gesprekken in de klas en de ouder-kindgesprekken. Voor de kinderen van unitr
gebruiken we daarnaast Looqin. Via dit instrument volgen wij de ontwikkeling op het gebied van
welbevinden en betrokkenheid voor onze jongste kinderen.

Anti-pestcoórd inator en vertÍouwenspersoon
De anti-pestcoórdinator op onze school is mevr. Mencke. U kunt de anti-pestcoórdinator bereiken via
ja

n

nekemen cke @ skobos.

n l.

De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. van de Sande. U kunt de veftrouwenspersoon bereiken
via liekevandesande@skobos.nl.

t2

13

4

Ouders en school

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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
mogell.yk op verschillende manieren, zodat ze op de hoogte zijn van wat er op school gebeurt. Ouders
delen daarnaast hun eigen bevindingen en verwachtingen met ons in ouder-kindgesprekken.
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.
Er zijn veel actieve ouders die iets voor het speelleerplein willen betekenen. Enkele van hen vormen
samen de ouderra ad.Zij helpen bij de voorbereiding en uitvoering van activiteiten. Daarnaast zijn er
ouders die beleidsmatig meedenken met het team van de Fonkeling (Medezeggenschapsraad). We
waarderen de hulp die we van ouders krijgen.

Communicatie met ouders
Ouders worden ge'fnformeerd op de volgende manieren:

lnloop
Elke ochtend start de school met een inloop voor ouders en kinderen vanaf 8.zo uur. Ouders krijgen de
gelegenheid om van 8.zo uurtot 8.3o 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!'
lnformatieavonden
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
voor elke unit en vindt plaats aan het begin van het schooljaar.

is

er

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. ln juni/juli krrjgen de kinderen het tweede
rapport. Er zijn dan alleen gesprekken als daar aanleiding voor is. Voor de kinderen van groep r 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.
Nieuwsmail; onze digitale nieuwsbrief
Wekelijks informeren wij de ouders via nieuwsmail, onze digitale nieuwsbrief. ln nieuwsmail staat
algemene informatie over actuele zaken, belangrijke data voor de komende periode, oproepen en
informatie van partners waar we mee samenwerken. Naast de wekelijkse nieuwsbrief verschijnt er
soms een extra nieuwsbrief, wanneer er bepaalde belangrijke informatie direct gedeeld moet worden.
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E-mail van de groepsleerkracht
Wanneer er alleen voor de eigen klas relevante zaken of vragen zijn kan de eigen leerkracht hier via een
email informatie over sturen. Ook wanneer u een vraag, of informatie voor de leerkracht heeft kunt u
deze via een e-mail sturen. De mailadressen van de leerkrachten zijn te vinden op de website.

Website
Op de website staat veel informatie over de school. Dit is algemene informatie. Ouders en andere
belangstellende krijgen aan de hand van die informatie een beeld over de school. Ook delen we foto's
en verslagen van activiteiten op onze website bij Nieuws en bij ln beeld.
Socialmedia
Bij sommíge gelegenheden vinden wij het leuk onze ervaringen te delen via social media. We gebruiken
hiervoor onze zakelUke facebookpagina. We vinden dit ook een prettige manier om in contact te treden
met (nieuwe) ouders, oud-leerlingen, collega's en andere gei'nteresseerden.

Klachtenregeling
Wanneer er klachten of vertrouwelijke onderwerpen zijn die u en/of uw kind willen bespreken, benader
dan in eerste instantie de groepsleerkracht. ls dat niet mogelijk, neem dan contact op met de directie.
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 bii 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.

Ouderinspraak
lnspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd
Ouderraad
Medezeggenschapsraad
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Ouderraad
De ouderraad bestaat uit enthousiaste ouders die samen met de leerkrachten activiteiten organiseren
voor de leerlingen. U moet híerbrj denken aan het schoolreisje, de fotograaf, vieringen, spelletjesdag en
nog veel meer. Ook de verkeersveiligheid rondom schoolwordt door een tweetal verkeersouders via de
ouderraad geregeld. Jaarlijks organiseert de ouderraad een jaarvergadering. Tijdens deze avond wordt
de ouderbijdrage vastgesteld en legt de ouderraad tevens verantwoording af van de besteding van de
gelden.
jaar is ieder lid herkiesbaar. Wanneer er vacatures ontstaan in de
ouderraad wordt hiervan melding gemaakt in Nieuwsmail. ledere ouder die interesse heeft, kan hierop
reageren. De benoemingen worden 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.
Na een zittingsperiode van maximaal

3

Medezeggenschapsraad (MR)/ Gemeenschappel'rjke medezeggenschapsraad (GMR)
De overheid heeft een medezeggenschapsraad (MR) ingesteld om de belangen van ouders, leerlingen
en personeelte kunnen behartigen en om invloed uitte 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 meekrjkt. 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. Na iedere MRvergadering zal in de Nieuwsmail ook een samenvatting van de vergadering gezet worden.
Tevens worden de notulen via e-mailverspreid aan de ouders die zich daarvoor opgeven. U kunt zich
hiervoor opgeven door een mail te sturen aan noorvanrijen@skobos.nl. De vergaderingen zijn
openbaar, zodat iedereen kan komen luisteren.
ln 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 Beerze, Oirschot en Spoordonk.
De GMR geeft advies of instemming over zaken waarvoor men door de afzonderlijke
medezeggenschapsraden gemandateerd is. Na een zittingsperiode van maximaal 3 jaar is ieder
GMR/MR-lid herkiesbaar. Als er vacatures ontstaan in de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad
wordt hiervan melding gemaakt in Nieuwsmail. ledere ouder die interesse heeft, kan hierop reageren.

Wilt u meer informatie over de MR, dan kunt u contact opnemen met een 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 b1de bibliotheek, de hoofdluiscontrole, hetversieren van de schoolen 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 de
klassenouder(s) bekend gemaakt.
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4.2 Vrijwillige ouderbijdrage
Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig
is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.
Wij vragen een vrijwillige ouderbrjdrage van € 35,oo
Daarvan bekostigen we:

Traktaties bij diverse activiteíten
Kerst
a

Schoolkamp

a

Schoolreis
Sínterklaas

Er zijn overige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd:

Voor het kamp van unit 3 wordt een extra br.ldrage van 15 euro per leerling gevraagd

De ouderraad vraagt voor elk kind een vrijwillige brjdrage om de speciale activiteiten onder schooltijd
mogelryk 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
aan de ouderraad heeft betaald.

4.3 Schoolverzekering
Er is sprake van een schoolverzekering.

Alle meewerkende ouders op school zijn verzekerd.
De leerlingen zijn niet t.o.v. elkaar verzekerd. ln 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, bríllen, 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 hebtten gevolge van een ongeval betreffende uw kind waarbij 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
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opvragen van de verzekeringsmaatschappU van SKOBOS

4.4

Ziek melden en verlof aanvragen

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan
het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op
de website van de Rijksoverheid (www.r'rjksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is
van geoorloofd verzuim:

Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
. bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
. bU een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van
tevoren informeren;
. voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming
geven.
ls het niet mogelUk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding

toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Wanneer een kind ziek is, vragen wij de ouders om voor 8:3o uur de school hier telefonisch
(o+g9SSolz4) van op de hoogte te stellen. Ziek melden via een e-mail is niet wenselijk, omdat deze
mogelr.lk niet op tijd gelezen wordt. Wanneer de school geen ziekmelding heeft gehad zal er tussen 8:3o
uur en 9:oo uur contact worden opgenomen met de ouders om te kijken waarom desbetreffende
leerling afwezig is.
Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen;

Wanneer u een verzoek wilt doen tot verlof, voor bijvoorbeeld voor een huwelijk, uitvaart of vakantie
buiten de schoolvakanties, kunt u het Aanvraagformulier Verlof downloaden op onze website. Ook voor
structurele afwezigheid om bijvoorbeeld naar de logopedie te gaan dient het aanvraagformulier
ingevuld te worden. Lever de ingevulde aanvraag en relevante verklaringen in bij de directie.
Zij nemen de beslissingen over aanvragen tot ro schooldagen. Grotere aanvragen sturen zij naar de
leerplichtambtenaar. Bent u het niet eens met het besluit, dan kunt u altrld bezwaar indienen br.1 de
persoon die het besluit genomen heeft.
Voor meer vragen kunt u contact opnemen met de leerplichtambtenaar van de gemeente Oirschot:
Mirjam de Vries-van Gerwen, 0499-583333.
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Ontwikkeling van leerlingen

5.1

Tussentijdse toetsen

Het volgen van de leerlingen
Tijdens het schooljaar monitoren wij de ontwikkeling van onze kinderen. Deze monitoring is er op
gericht zicht te krlgen op de ontwikkeling op de verschillende vakgebieden, om zo ons aanbod in de
unit aan te laten sluiten bij de behoefte van de leerlingen.
Deze monitoring vindt op verschillende momenten in het jaar plaats.
81 de start van het schooljaar (einde van het afgelopen schooljaar) is er een warme overdracht tussen
de vorige leerkracht(en) en de nieuwe leerkracht(en). Samen reflecteren zr.1 op het laatste groepsplan
(plan waarin de doelen voor de leerlingen omschreven worden en hoe deze vertaald worden naar het
handelen in de klas) en stellen zij met de opgedane inzichten het groepsplan brj of formuleren zij een
nieuw groepsplan. Bovendien maken zij een groepsoverzicht waarin, naast de laatste toetsresultaten
ook de leerlingkenmerken en mogelijke onderwijsbehoeften staan. Dit overzicht is uitgangspunt voor
de verdere invulling van het groepsplan.
Op verschillende momenten in het schooljaar reflecteren/ evalueren de leerkrachten van de unit,
eventueel samen met de interne begeleider, de stand van zaken rondom het huidige groepsplan. Aan
de hand van deze bespreking passen zij indien nodig het plan bij.
Halverwege het schooljaar vindt er een CITO toetsronde plaats. Aan de hand van de uitslagen van deze
toetsronde maken de leerkrachten een analyse. Zij hebben een tussenevaluatie waarbij ze met de
overige unitleerkrachten en de interne begeleider krjken naar de doelen uit het groepsplan en of deze
behaald (gaan1 worden. Daar waar nodig vindt er een bijstelling plaats een vertaalt de leerkracht dit
naar het handelen in de unit.
Op schoolniveau worden deze tussenresultaten in teamverband besproken, waarbij we kijken of we de
gewenste, door ons gestelde groei zien. Op deze manier houden wr1 goed zicht op de tussentijdse
ontwikkeling, kunnen we ons aanbod goed afstemmen op de onderwijsbehoeften en kunnen we
inspelen op mogelijk toekomstig schoolontwíkkelingen.

Capaciteiten onderzoek
ln de groepen 4 en 7 wordt, na goedkeuring van ouders, bij alle leerlingen een capaciteitenonderzoek
afgenomen,respectievelijk de NSCCT (Niet Schoolse CognitieveCapaciteiten 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.
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5.2

Eindtoets

Wat is de eindtoets?
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de
eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft
de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de
toets beterdan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.

Wat waren de gemiddelde scores op de Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in de afgelopen jaren?
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5.5 Schooladviezen
Naar het voorgezet onderwijs
ln 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 mogehjkheden bekijken. U krrjgt 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.
Scholen voor voorgezet onderwijs
De samenwerking met het voortgezet onderwijs in de omgeving beperkt zich tot het uitwisselen van
informatie die vooraltoegespitst is op de inrichting van het voortgezet onderwijs en het afstemmen
van regelingen. Tevens is er contact over de basisschoolleerlingen die in de brugklassen instromen en/of
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 jaarlr.lks een introductieochtend of middag. Wanneer uw kind hieraan mee wil doen, kunt u vrijstelling aanvragen.
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Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in zorS-zor9?
Schooladvies

Percentage leerlingen

vmbo-b

I

vmbo-b / vmbo-k

vmbo-k
vmbo-k / vmbo-(g)t
vmbo-(g)t

3,80/o

r

7,70/o

I
I
I

7,7o/o

3,8o/o
7,70/o

vmbo-(g)t / havo
havo
havo / vwo

vwo
onbekend

z6,go/o

I
I
I
I

7,70/o

:-5,4o/o
:-5,4o/o
3,80/o

5.4 Sociale ontwikkeling
Visie op Sociale opbrengsten
Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een
goede manier met anderen om te gaan en bijte dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden
zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee
bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de
ontwikkeling van burgerschap.
Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn

Open

Samen

Talent

Leerlingen van de Fonkeling leven in diverse sociale contexten, zoals de unit, de school en de buurt. Het
functioneren in deze contexten vraagt om uiteenlopende competenties zoals het kennen en herkennen
van de eigen emoties, het kunnen inleven in de situatie van de ander en het oplossen van sociale
problemen. Al deze competenties zijn onderdeelvan de persoonsvorming, het breed ontwikkelen van
persoonlijkheid. Om de leerlingen van de Fonkeling sociaal emotioneel klaarte maken voor de
toekomst willen we ze de competenties uit Sociaal Emotioneel Leren als basis (Overveld, zorT) eigen
maken.

2t

Werkwijze Sociale opbrengsten
Uitgangspunt is voor ons SEL sociaal emotioneel leren als basis van Kees van Overveld.
Hij gaat uit van de volgende 5 competenties: Zelfbesef, Zelfmanagement, Besef van de ander, Relaties
hanteren, Keuzes maken.
Het team van de Fonkeling heeft hier zelf "de Gouden weken" aan toegevoegd. Een goed begin
is namelijk het halve werk! Dit geldt zeker voor de groepsvorming aan het begin van het schooljaar. De
eerste weken van het schooljaar zijn cruciaal voor het creëren van een fijne sfeer in de groep. Daarna
wordt een periode aan elke competentie gewerkt. Kinderen leren wat onder de competentie verstaan
wordt, welk gedrag hierbij past en hoe dit terug te zien is op de Fonkeling en in de maatschappij. Elke
jaargroep krijgt 3 tot 4 lessen die aansluiten bij de doelen van de competentie die in de betreffende
periode centraal staat. Ouders worden via nieuwsmail op de hoogte gebracht van de competentie en
van de vaardigheden die in de periode aangeleerd/versterkt worden.

5.5 Kwaliteitszorg
Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.

Kwaliteitseisen voor de school
Kwaliteit van onderwijs vraagt om goede afspraken,deskundigheid, daadkracht, zorgvuldigheid,
continurteit en reflectief vermogen. Het systeem geeft invulling aan bewaken en verantwoording
afleggen op schoolniveau. Dit geldt dus ook voor Speelleerplein de Fonkeling. ln de SKOBOS
kwaliteitsmonitor worden de volgende gebieden gevolgd en verantwoord; strategische ontwikkeling
van de school en van de organisatie; ontwikkeling van het personeel; ontwikkeling van de kinderen in
relatie tot de competenties creativiteit, omgaan met informatie en persoonsvorming/sociale
competenties; afgestemd en beredeneerd aanbod; onderwijsresultaten; veiligheid; financiën.
Bij het realiseren van duurzame veranderingen en verbeteringen gaat het onder andere om het
verbeteren van professioneel gedrag van de medewerkers. Het leerkracht- en kindportfolio zijn
uitkomsten van veranderprocessen waarin mensen zelf in leren zien waar ze staan, wat hun
sterke/zwakke kanten zijn, wat hun bijdrage aan de organisatie kan/moet zijn. Uiteindelijk gaat het
erom dat mensen zich aan de verandering verbinden.De schoolzet bestaande instrumenten als
ontwikkelgesprek, waarderingsgesprek middels het leerkrachtportfolio in om de synergie tussen de
ontwikkeling van de school en de ontwikkeling van de individuele werknemers waar te maken. We
nemen het bestaande beleid van de school als startpunt van onze activiteiten. Dit beleid evalueren we
en we brengen de uitkomst daarvan in relatie metveranderende omgevingsfactoren en
toekomstverwachtingen. Deze ingrediënten vormen de basis van verdere ontwikkelingen.
Om de voortgang van onze leerlingen b1 te houden maken we voor de hele school gebruik van het
C|TO-leerlingvolgsysteem. Met behulp van dit systeem meten onze leerkrachten in hoeverre de
leerlingen de leerstof van dat jaar beheersen en bepalen wat de onderwijsbehoeften zijn. Voor het
volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen gebruiken we SCOL (Sociale
Competenties Observatie Lijst).
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Om ons in staat te stellen het onderwijsaanbod beter af te stemmen op de capaciteiten van de
(groepen) leerlingen en het leerrendement van het onderwijs te bepalen nemen we de NSCCT (Niet
Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test) en de Drempeltest (ook gericht op leermotivatie,
zelfvertrouwen en doorzetti ngsvermogen) af.
Zicht op onderwijsresultaten wordt op Speelleerplein de Fonkeling geborgd in het bespreken van
analyses, acties en resultaten met het team. De directie bekrlkt de trendanalyses, er wordt een
doorsnede gemaakt en groepsanalyses opgesteld. We maken hierbij gebruik van de schoolstandaarden
Twee keer per jaar bespreekt de directie de resultaten met het managementteam (MT) en het team. ln
de teamvergadering wordt besproken welke trends we zien, welke zaken we kunnen verklaren en wat
dit betekent voor ons onderwijs. De acties die hieruit vooftkomen worden opgenomen in de
groepsplannen. De unitleiders bewaken of de actiepunten worden uitgevoerd.

Meten van kwaliteit
Het onderwijs is doorlopend in ontwikkeling. Speelleerplein de Fonkeling probeert voortdurend de
kwaliteit van haar onderwijs naar een hoger plan te tillen. We doen dat planmatig, met of zonder
begeleiding van derden, door eens in de 4 jaar een schoolplan te schrijven. De thema's die aandacht
vragen staan in het meerjarenplan zorg-zoz3, waaruit per schooljaar een jaarplan voortkomt. ln MTvergaderingen en tijdens team studiedagen wordt minimaal zx per jaar op schoolniveau bekeken welke
doelen behaald zijn en hoe ze geborgd zijn. Van en met elkaar leren om uniformiteit te creëren in de
manieren van werken zijn daarbij van groot belang. Hier worden tevens verbeteringen of
aanscherpingen van doelen besproken, waar een nieuwe cyclus vervolgens mee begint.
Op de Fonkeling vinden we het belangrijk om de mening van ouders te peilen, dit doen we tijdens
informatieavonden, de jaarvergadering en de vergaderingen van de ouderraad, de vergaderingen van
de medezeggenschapsraad en informele contacten.Daarnaast nemen we iedere vier jaar een
tevredenheidsonderzoek (Scholen met Succes) af onder de leerkrachten, de ouders en de leerlingen.
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6

Schooltijden en opvang

6.1 Schooltijden
Op onze school geldt een vijf gelijke dagen model (vijf identieke schooldagen zonder vrije middag)

Ochtend
Voorschoolse opvang

Middag
Schooltijd

Schooltijd

o8:3o - rz:oo

1"2:45 - 1,4:15

o8:3o - rz:oo

1.2:45 -

t4:t5

Woensdag

o8:3o - rz:oo

L2:45 -

1"4i1,5

Donderdag

08:3o - 12:OO

1,2:45 -

L4:r5

Vrridag

o8:3o - rz:oo

42i45 - t4ia5

Maandag
Dinsdag

o7:3o - o8:3o

Naschoolse opvang

14:15 - 18:30

Opvang

I

schooltijd

Dinsdag: VSO, peuterwerk en BSO
Donderdag: BSO
Vrijdag: VSO en peuterwerk

Bewegingsonderwijs
Vak

Dag(en) vld week

Gymnastiek

x

Bewegf ngslndenruijs

zlZ en

Bewegingsonderwijs

unit z

x
Woensdag

ynit:

Vrijdaq

De sporthal in Spoordonk wordt opnieuw gebouwd. Kinderen van de Fonkeling gymmen daarom
voorlopig in sporthal de Klep in Middelbeers. De kinderen gaan daar met de bus naar toe. Wanneer de
gymzaal in Spoordonk gereed is gaan we daar weer gymmen. Het kan zijn dat de gymtuden gedurende

het schooljaar wijzigen, omdat we afhankeh1k zijn van het busvervoer en de beschikbaarheid van de
sporthal(len). BU wijzigingen worden ouders ge'informeerd via nieuwsmail.

6.2 Opvang
Voorschoolse opvang
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Opvang voor schooltrld wordt geregeld in samenwerking met Korein, in het schoolgebouw. Hier zijn
kosten aan verbonden

Tussenschoolse opvang
Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met leerkrachten/het team, in het
schoolgebouw. Hierzijn geen kosten aan verbonden.

Naschoolse opvang
Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Korein, in en buiten het schoolgebouw. Hier
zijn kosten aan verbonden.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. Ook de opvang tijdens vrije dagen en

schoolvakanties wordt door Korein verzorgd.

5.5

Vakantierooster

Vakanties 2O2O -2021
Vakantie

Van

Tot en met

SKOBOS studiedag

o9 oktober zozo

o9 oktober zozo

Herfstvakantie

r7 oktober zozo

z5 oktober zozo

Studiezdaagse

16 november zozo

r7 november zozo

Kerstvakantie

r9 december zozo

o3januari zozr

Studiedag

zSjanuari zozr

zBjanuari zozr

Voorjaarsva kantie

r3 februari zozr

zrfebruari zozr

Studiedag

17

Tweede Paasdag

o5 april

Studiedag

z6 april zozr

z6 april zozr

Koningsdag

z7 aprilzoz,"

z7 aprilzoz:-

Meivakantie

ot mei zozr

-Cimer 2021

Tweede Pinksterdag

z4mei zoz:-

z4mei zoz:-

Studiedag

z5 mei zozr

z5 mei zozr

Studiedag

3ojuni zozr

3ojuni zozr

Zomervakantie

z4 juli zoz:-

o5 september

6.4

maaÍt 2021

t7 maarl 2o2t

zozr

o5 april

zozr

ta.

zozr

Wie is wanneer te bereiken?

Het is op school op de volgende momenten mogelijk om het personeel te spreken:
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Spreekuur

Dag(en)

rija{e1l

Clasien Groenland

dinsdag, woensdag, donderdag

o8.oo-16.3o uur

':'19"s, 9i":d:gl

13.oo-15.3o uur

Gemma Robben

Yi!9"9

llse van Kerkoerle

Hele week

o8.oo-r5.3o uur

Janneke Mencke

maandag, dinsdag, donderdag

o8.oo-r5.3o uur

Joy Copal

Hele week

o8.oo-16.3o uur

Lisa van Gestel

Hele week

o8,oo-16.3o uur

Lieke van de Sande

maandag, dinsdag, woensdag

o8.oo-16.3o uur

Lia van de Schoot

afiruisselend

r4.oo-16.oo uur

Marijke Swaans

Maan,- dins,- donder,- vrijdag

o8.oo-16.3o uur

Marit op't Hoog

Ma1n,- d,n:, *o1:,t:

o8.oo-16.3o uur

:

de K_onins

;do1d11daS

maandag, dinsdag, woensdag

o8.oo-16.3o uur

Nancy Renders

dinsdag, woensdag, donderdag

o8.oo-16.3o uur

Noortje van Rijen

maan!a9, d,l:9rgl

o8.oo-16.3o uur

l"::" y:l t"!p"l

maandag, dinsdag, woensdag

Rien van der Leest

Maan,- dins,-

Winanda van den Biggelaar

donderdag en vrijdag

Yirilr

lgensdas

woens,-donderdag

De directie is altijd bereikbaarvia de mailop defonkeling@skobos.nl
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o8.oo-16.3o uur
o8.oo-16.oo uur
o8.oo-16.3o uur

Deze schoolgids 2020-2021 is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de directie van

speelleerplein de Fonkeling:

Datum

.á".9..::..P.5- ..:...&,Q&e......

iru......fYl.p.nC/êe- 4,^ C Cr-s-,<r-t

Namen
Handtekening

De medezeggenschapsraad verklaart hierbij in te stemmen met deze schoolgids

?e: ï

Datum
Naam

-7o

2<t

h4).

Handtekening

M

leren met foekomsl

Bernadettestraat 1 | 5688 KN Spoordonk | 0499-550324

|

defonkeline@skobos.nl

,,fttn torÁ

