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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 welfijn 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 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 kínderen, ouders enlof verzorgers en voor íedereen die wil weten hoe het op
ons speelleerplein reílt 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 venryachten en wat we voor een kínd kunnen betekenen, een uitgebreider beeld van
ons speelleerplein is te vinden op de website. Actuele informatie verstrekken we via de School App van
Social Schools. Je ontvangt een koppelcode wanneer jullíe kind start op de Fonkeling.

We wensen jullie en jullie kind(eren) veel plezier en een fijne leezame tijd.

Namens hetteam van de Fonkelíng,

Clasíen Groenland en Janneke Mencke
Directie
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I Over de school

I.I Algemene gegevens

Contactgegevens

Speelleerplein de Fonkeling

Bernadettestraat 1

5688KN Oirschot

L 0499550324

O https://defonkeling-skobos.nl/

! defonkeling@skobos.nl

Schoolbestuur

Stichting Katholiek Onderwijs De Beerzenroircchot& Spoordonk

Aantalscholen: 5

Aantal leerlingen: r.16r

O http://www,skobos.nl

Schooldlrectle

Functie Naam E-mailadres

Directeur Clasien Groenland defonkeling @skobos.nl

Directeur Janneke Mencke defonkelin g @skobos.nl

Directie
De directie op de Fonkeling is tweehoofdig. Clasien Groenland en Janneke Mencke zijn samen

eíndverantwoordelijk voor alle schoolzaken. De directie vormt samen met de unitleiders en de intern

begeleíder het managementteam (MT).
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Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bíj Stichting samenwerkingsverband Passend Onderuvijs De Kempen.

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in zozt-zozz Aantal leerlingen de afgelopen jaren

a65 r6r a63

2027.-2022 2AL9-2O2O 2020-202L 202L-2022

1.2 Missie en vÍsie

Kenmerken van de school

Missie en visie

Op speelleerplein de Fonkeling voelje ruimte. Níet alleen door het open en transparante gebouw, maar
vooral ook door de sfeer díe er heerst. Bíj de Fonkeling krijgt íedereen de ruimte om zíjn of haar eigen
talenten en mogelijkheden te kunnen ontplooien.

Missie
Bij de Fonkeling stellen we onszelf ten doel kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 13 jaar (in
samenwerking met Korein Kínderplein) vanuit onderwíjskundig perspectief zo goed mogelijk te
begeleiden in hun ontwikkelíng. Belangrijk hierín zijn een goede aansluíting op het (voortgezet)
onderwijs dat past bij de capaciteiten, mogelijkheden en interesses van de kinderen en de persoonlijke
en maatschappelijke vorming. Om dat doelte bereiken vínden we het belangrijk dat ons onderwijs
gericht is op kennis én vaardígheden. We laten kinderen ontdekken wat ze kunnen, wat ze leuk vinden
en wat hun mogelijkheden zijn.Zo vinden kinderen hun eigen plek: op ons speelleerplein, in het
voorgezet onderwijs én in de maatschappíj.

'Leren is betekenisvol wanneer een kind zelf weet wat hij of zij er in de'echte wereld' aan heeft.'

Visie

2(X)

150

1ol0

50

o

3



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 onderuvijs en dat
zorgt ervoor dat ze geconcentreerdzijn, een onderzoekende houding aannemen en graag willen leren.
Om betrokkenheid te creéren geven we onderwijs dat niet te makkelijk is, maar ook niet te moeílijk. 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 ínspelen op de actualiteit,
betekenisvol onderwijs geven dat samenhangt, het doelaltijd 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 fiuist) in te zetten op vaardigheden zoals kritisch en

probleemoplossend denken, samenwerken, creativiteit, vindingrijkheid, zelfstandigheid, omgaan met
informatie en sociale vaardigheden. Deze vaardigheden zijn samengevat in drie ontwikkelíngslijnen:
omgaan met informatíe, creativiteít, omgaan met mezelf, elkaar en de wereld. We willen bijdragen aan

een uitdagende en brede ontwikkelíng van kinderen. Kínderen kunnen toepassen wat ze geleerd
hebben, zelíkevzes maken, samenwerken en samenleven. Zo kunnen zij inspelen op een veranderende
maatschappíj en vol vertrouwen de toekomst tegemoet!

.J. _L3L- 2LtlIenf,tf,elI'

De specifiek katholieke identiteit van de school (=doorwerking van de formele grondslag) komt niet
alleen naar voren in het vak levensbeschouwing, maar werkt impliciet en expliciet door in de uiWoering
van de pedagogische en onderwijskundige taak van de school. Binnen onze school is er openheíd 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
levensbeschouwelíjke identiteít verstaan.

Burgerschap
Burgerschapsvorming neemt een belangríjke plaats in op de Fonkeling. Kinderen zitten in een

levensfase waarin hun leefiryereld nog beperkt is, evenals hun persoonlijke betrokkenheíd daarbíj. We
leven in een wereld die complex en voortdurend in verandering is. Kinderen worden zÍch tijdens de

basísschoolperiode bewust van het feít dat ze deel uítmaken van deze complexe omgevÍng, Nederland,
Europa en de wereld en gaan leren welke rolze daarin kunnen nemen.
Burgerschapsvorming is geen apart leergebied of vak maarvolledig geïntegreerd in het onderwijs wat
wij geven. Het is voornamelijk zichtbaar tijdens het Sociaal Emotioneel Leren en thematisch werken
door middel van onderzoeksthema's (die gebaseerd zijn op kerndoelen en actualiteit). De verbindíng
met de buitenwereld ís essentíeel in het leerproces. Veelvuldig wordt de buitenwereld binnen gehaald

door gastlessen, opdrachten in de omgevíng, excursíes en ervaríngslessen buiten de school.
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2 Het onderwrjs

2.1 Organisatie van het onderwijs

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
leerjaren \2en3aan, in unit z de leerstof voordejaren 4,5en 5en in unit3staan de leerstofjarenTen
8 centraal. De dag begint en eindigt samen met de eigen basisgroep. Bij het begín van de dag wordt de
dagplanning doorgenomen met de kinderen, die kan namelijk per leerling verschillen. Vervolgens zijn
er tijdens het ochtendprogramma een aantal werkblokken, waarin er uitleg gegeven wordt door
vakspecíalisten op het niveau van het kind. Na de instructie gaat het kínd aan de slag binnen de unit,
zowelsamen met andere leerlingen als zelfstandig. Elke unit is groot qua oppervlakte, binnen deze
ruímte spelen, leren en werken de kinderen.
Kenmerkend voor het unítonderwijs:
- Groepen kunnen flexibel ingedeeld worden. Hiermee houden we rekening met de verschÍllen
(specÍfieke onderwijsbehoeften) tussen kinderen.
- Kinderen van verschillende leeftijden en met verschíllende talenten en eigenschappen werken samen
Zijkunnenveelvan en met elkaar leren.
- Binnen elke unÍt zijnverschillende leerkrachten samenverantwoordelijkvoorgoed onderwijs.Zij
maken gebruik van elkaars kwaliteiten en expertise. Dit is goed voor het ondenrijs en de kinderen.
- Bínnen elke unít wordt gewerkt met vakspecialisten. Ttjzijnverantwoordelijk voor een specifíek vak.
Hierdoor hebben ze nog meer kennis van de leerlijnen, kunnen ze de stof nog beter aanbieden en zíjn
ze in staat nog beter in te spelen op wat kinderen nodíg 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 kínderen bij en is het eerste aanspreekpunt voor ouders. De
begeleíding van de kinderen vindt echter plaats in samenwerking met alle medewerkers in de unit. Met
de basisgroep worden verjaardagen gevíerd, wordt gesport, worden werkmomenten geëvalueerd en
wordt de dag gestart en afgesloten. Elke unít heeft een unitleider die in het managementteam (MT) van
de schoolzit.

Leren van en met elkaar
De Fonkeling ís een lerende organisatie; het samenwerken wordt sterk gestimuleerd en kennis wordt
aan elkaar doorgegeven. Alle teamleden ondersteunen elkaar dagelíjks op de werkvloer. Door contínue
de dialoog aan te gaan met elkaarverbeteren we ons onderwíjs elke dag. Het is een íntegraal model
van leren van elkaar en met elkaar, van leerlíng tot directíe

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd

Bouwgroepen / Stamgroepen / Heterogene groepen: leerlingen met verschillende leeftijden en
niveaus zítten in één klas

Groepsdoorbrekende niveaugroepen: leerlingen met verschíllende leeftijden zijn op niveau
gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten

5



lnvulling onderwijstijd
Wat is Onderwijstijd?
Met onderw'ljstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van

onderwijstijd kan per schoolverschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.

lnvulling onderwijstijd leerja ar I en 2

Vak Leerjaarr Leerjaarz

Kring I
3 uur

I
3 uur

Ontwikke li n gsactiviteite
n

-

5 uur

-

5 uur

Nederlandse taal

-

5 uur

-

5 uur

Engelse taal I
1 uur

I
í uur

Orientatie op mens en

de wereld
-
2u45min

I
2u45min

Bewegingsonderwijs I
3u30mln 3u30mln

Kunstzinnige en

creatieve vorming

I
2uí)mín -2u30mín

Weektaak :
í uur

I
1 uur

Ochtendpauze :
1uí5min

I
íu15min

De invulling voor de verschíllende vormingsgebieden ís gelijk aan groep I t/m 8 .

Bij groep 1en 2 zijn reken- en taalopdrachten vervverkt in ontwikkelingsactivíteiten.

lnvulling onderwfistiJd leerjaar 3 t/m I
Vak Leerjaar3 Leerjaar 4 Leerjaar5 Leerjaar6 LeerjaarT LeerjaarS

Taal

-

6 uur

E
5u45mín

-

5u45min

-

5u45min

-

5u45min

-

5u45min

Rekenen/wiskunde T
3u30min

I
4 uut

-
4 uur

-
4 uuí

I
4 uur

-
4 uur

Wereldoriëntatie

-2u45min

I
2u45min

I
2u 45min

I
2u 45min

I

2u45min

I
2u45min

Kunstzinnige en
creatieve vorming

I
2uur

r
2 uur

I

2 uut

I
2 uur

I
2 uur

I
2 uur

Bewegingsonderwijs I

2 uur

I

í u30min

I
1u30min

:
'l u 30 min

I

í u30min

I
'í u 30 min

Engelse taal I

1 uur

I

45 min

T
45 min

t
45 min

I
45 min

I
45 min
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Kring I
2u30min

I
2u3Omín

I
2u30min

I
2u30min

I
2u30min2u30min

Weektaak

-
4u30min

-
4u3Omin

T
4u30min

T
4u30min

r
4u30min4 uur

Ochtendpauze I
1u15min

-
1u15min

I
íuí5mín

I

íu15min
I
1u15min

I
'l u'15 min

Dagindeling
We hebben op onze school een continurooster en hanteren het 5 gelijke dagen model. Groep r t/m 8

hebben gelijke schoolt|den. De kinderen gaan naar schoolvan 8.3o uurtot 7.4.LSuur. 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
z'ljn 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 Lzo uur. Ouders krijgen
regelmatíg de gelegenheid om van 8.20 uurtot 8.3o uur een kijkje te nemen in de unít van hun kind. Na
de inloop werken de kínderen nog een kwartier door aan hun weektaak. Daarna begint de kríng voor de
basisgroep. Tijdens de kríng is ertijd voor sociaal emotioneel leren, filosoferen, burgerschap, verkeer en
levensbeschouwíng. Na de kringzijn er Instructiemomenten en is ertijd voor zelfstandig werk. Bij
instructies gaat het voornamelíjk om taal (lezen, taalvaardigheden, (werkwoord)spelling, begrijpend
lezen) en rekenen. De overíge leerstofonderdelen kríjgen tijdens de rest van de schooldag een plaats
o.a. tíjdens thematisch werken (oriëntatie op mens en wereld) en kunstzinníge oriëntatie.
Oriëntatie op mens en wereld omvat; aardrijkskunde, geschiedenis, techniek, milieu, gezond en

redzaam gedrag, verkeer en natuuronderwijs. Kunstzínníge oriéntatie omvat: tekenen en

handvaardígheid, muzieken beweging, spelen bevordering van hettaalgebruik. 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 kwaliteÍt van het muzíekonderw|s te verhogen, is een muzíekdocent 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, ook maken we gebruiken van muziekexperts dÍe aanbod verzorgen.
Hierdoor kunnen we ons ínziens één muzieklíjn op onze school aanbieden. De aangeboden leerstof en
de aangeleerde vaardigheden ín de groepen 4 en 5 zijn dusdanig, dat de kinderen hierna de
mogelíjkheíd hebben om een muziekinstrument te leren bespelen. We verwachten dat de kinderen zo
nog enthousiaster gemaah kunnen worden voor muzíek en talenten aangesproken worden.

Verkeer(BVL)
Onze school heeft een Brabants Verkeersveiligheidslabel (BVL). Dat betekent dat we het
verkeersonderwijs op een goede manier verzorgen, zowel praktisch als theoretísch. Ook betekent het
dat we structureel werken aan de verkeersveiligheíd rondom onze school. Denk hierbij aan een veilige
haal- en brengsituatie en veílige routes tussen thuis en school.

7



Extra faciliteiten
Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

Bibliotheek
Speellokaal
Gymlokaal

2.2 l-let team

Onsteam
Onze leerkrachten zijn specifiek verantwoordelijk voor hun basisgroep en samen verantwoordelijk voor
de hele unit. Het is daarom niet alleen voor onze leerlíngen, maar ook voor onze teamleden belangrijk
dat ze goed samenwerken, communiceren en betrokken zijn. Daarnaast vinden we het ook binnen ons

team belangrijk dat ieder doet waar hij of zij goed in is. Waar we bij de kinderen sturen op talent, doen

we dat bij onszelf ook.
Het hele team is te vinden op onze websíte.

Vakleerkrachten

Er zljn geen vakleerkrachten aanwezíg op deze school.

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 uníts, zo georganiseerd dat er meerdere mogelijkheden zijn, om afirvezigheid 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 bínnen het bestuur en wordt er
gekeken naar collega leerkrachten van andere scholen en/ of leerkrachten die bij het bestuur kenbaar

hebben gemaakt te kunnen/ willen invallen.

ln, nu nog, uítzonderlijke situaties kan het zijn dat er geen of onvoldoende vervanging voor de

desbetreffende unit georganiseerd kan worden. ln dat gevalzullen 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 blíjken, kan er in een uiterst geval een verzoek
van de school aan de ouders komen om de kínderen een dag thuis te houden.

2.3 Aanbod voor het jonge kind

Onze school heeft extra aanbod voor het jonge kind: Peuterwerk.We werken samen met een
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kinderopvangorganisatie in het gebouw van de school. Met Korein Kinderplein

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. B'lj

de peuters en de kleuters werken we zoveel als kan met dezelfde thema's. Doordat er in de praktijk
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
Regelmatig worden de ouders van potentiële leerlíngen benaderd via media en/of peuterspeelzaal.
Voordat je jullie kind inschrijft, kun je contact opnemen met de dírectie van de Fonkeling. Erwordt dan
een afspraak gemaakt voor een bezoek. Je krijgt een rondleiding en je kunt je laten informeren. Als je
kiest voor onze school, kun je jullie kind inschrijven, De formulierenzijn te vinden op de website.

Let er op dat het wenselijk is dat jullie kind het schooljaar voordat het vier wordt, ingeschreven wordt.
Als een kleuter drie jaar en tien maanden ís, vindt er een schriftelijke overdracht plaats tussen
kinderdagverblijf enloí peuterspeelzaal en de school. De leerkracht waarbij de kleuter in de groep
komt, neemt contact op met de ouder(s) voor een kennismakíng. Daarna kríjgt de kleuter de
gelegenheíd om bÍj wijze van gewenning de schoolvijf keerte bezoeken. Tevens wordt dan de datum
bepaald van de eerste echte schooldag. Wij geven het advies om kinderen díe net voor of in de
zomervakantie 4 jaar worden, na de vakantie te laten starten.

2,4 KwaliteÍtszorg en schoolplan

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

Doelen in het schoolplan

Kwaliteit van onderwijs vraagt om goede afspraken, deskundigheid, daadkracht, zorgvuldigheid,
continuiteit en reflectief vermogen. Het systeem geeft invullíng aan bewaken en verantwoording
afleggen op schoolniveau. Dit geldt dus ook voor Speelleerplein de Fonkelíng. ln de SKOBOS
kwaliteitsmonitor worden de volgende gebieden gevolgd en verantwoord; strategische ontwikkeling
van de school en van de organísatíe; ontwíkkeling van het personeel; ontwikkeling van de kínderen in
relatie tot de competenties creativíteit, omgaan met informatie en persoonsvorming/sociale
competenties; afgestemd en beredeneerd aanbod; onderwijsresultaten; veilígheid en fínanciën.

ln het schoolplan van zoag-2o23 staan de volgende doelen beschreven:
Kinderen volgen en verantwoorden de eigen ontwikkeling op de SKOBOS-leerlijnen
We doen dit door het houden van kindgesprekken, waarbij de kinderen werken aan leerdoelen. De

ontwikkeling leggen ze vast in een digitaal leerlingportfolio.
lnhoud van het thematisch werken versterken
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Naast het thematisch werken vanult de kerndoelen, zitten de vaardigheden van de zrste eeuw,
techníek en cultuureducatie verweven in het thematisch onderwijs.
I m ple mente ren en/of verste rken van methodieke n
We ontwerpen kwaliteitskaarten bij verschillende vakgebieden; rekenen, taal, lezen, thematisch
werken. De kwaliteitskaart bevatten richtlijnen waaraan de uitvoering van een methodiek moet
voldoen. Hiermee zorgenwe voor kwalitatief goede lessen.

Realiseren van het zorgplan
Door het uitvoeren van de acties uit het zorgplan. ln het zorgplan staan afspraken rondom dezarg
opgesteld Realiseren van de lcwaliteitsmonitor

Door het uiWoeren van de acties uit de kwalíteítsmonitor brengen we de
kwaliteit op verschillende gebieden in kaart. Onturikkelen op domeinen van de

Kindcentrummonitor (Strategie en structuur en Pedagogische aanpak en educatieve doorgaande lijn)

Samen met Koreín is een plan van aanpak opgesteld vanuit de kindcentrummonítor. We zetten
voornamelijk in op de doorgaande líjn peuters, kleuters.

Medewerkerswerken aan de eigen en schoolse ontwikkelingen, zewerken daarbij samen envragen

feedback/forward.

Op de Fonkeling vinden we het erg belangrijk dat we ons blijven professionalíseren. Elke medewerker
heeft een digitaal portÍolío waarin de ontwikkeling wordt vastgelegd. Daarnaast wordt de
overlegstructuur binnen cie unit verstevigd.

Het volledige jaarplan met de specifieke uitwerkingen is te vínden op de website van de school.

Hoe bereiken we deze doelen?

Het onderwijs is doorlopend in ontwikkeling. Speelleerplein de Fonkeling probeert voortdurend de

kwalíteit van haar onderwijs naar een hoger plan te tillen. We doen dat planmatig, met of zonder
begeleidíng van derden, door eens in de 4 jaar een schoolplan te schrijven. De thema's die aandacht
vragen staan ín het meerjarenplan zoLg-"ozl, waaruit per schooljaar een jaarplan voortkomt. Tijdens
MT-vergaderingen en tijdens team-studíedagen wordt minimaal zx per jaar op schoolniveau bekeken

welke doelen behaald zijn en hoe ze geborgd zíjn.
Van en met elkaar leren om uniformiteít te creëren in de manieren van werken zijn daarbíj van groot
belang. Hier worden tevens verbeteringen of aanscherpingen van doelen besproken, waar een nieuwe

cyclus vervolgens mee begint.
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3 Ondersteuning en veiligheid

3.1 Extra ondersteuning van leerlingen

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
Leerlingen hebben soms extra ondersteuníng nodig. ln het schoolondersteuningsprofiel staat welke
extra ondersteuning de school biedt, naast de basisondersteuning. Ook staat in het document welke
doelen en wensen de school heeft voor de toekomst. Daarnaast komt het contact met ouders over de
ondersteuníng aan bod. Leraren, de schoolleíding en het bestuur stellen samen het
schoolondersteuningsprofíel op.

ln het school-ondersteunings-plan staat beschreven hoe de ondersteuning voor leerlingen gerealiseerd
wordt. Elkjaarwordt dit school-ondersteunings-plan geêvalueerd en aangepast aan de situatie van dat
moment. Het school-ondersteunings-plan ís voor belangstellenden opte vragen bij de directie.

Passende zorg voor leerlingen
Het doelvan de zoÍgop onze school is passend onderwijs bieden, waarin alle leerlingen optimaal
kunnen ontwikkelen op basis van hun mogelijkheden en talenten. We willen bereiken dat wij Ín staat
zijn om in onze groepen het ondenryijs af te stemmen op de onderuvijsbehoeften van de kinderen. We
doen dit op een positíeve maníer, kijkend naar mogelijkheden. We werken handelingsgericht en gaan
planmatig om metverschillen in onderwijsbehoeften. ïweemaal perjaar hebben de leerkrachten onder
leíding van de intern begeleíder een unit- en groepsbespreking en een leerlíngenbesprekÍng. Tijdens
een unit-en groepsbespreking wordt de unít en groep als geheel besproken en tíjdens de
leerlingbespreking kríjgt de ontwikkeling per leerling de aandacht. De ondersteuningsbehoeften
worden per leerling opgenomen in het groepsovenicht. Vanuit het groepsovezicht wordt een
groepsplan gemaakt. Het groepsplan is een organisatíemodelom tegemoette komen aan de
verschillende ondenvijsbehoeften van de kinderen in een groep. Het groepsplan díent als leidraad voor
het bepalen van het handelen van de leerkracht.

Wanneer de ondersteuningsbehoeften van een kind deze basisondersteuning overschrijden wordt voor
een kínd een groeidocument opgesteld. Hierbij is voor ons goede communicatie, afstemming en
samenwerkíng met de ouders belangrijk. Zij kennen hun kínd immers als geen ander. We ríchten 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, míddels gesprekken, actief betrokken bij de stappen die in dezorgworden gezet. Kínderen
kunnen zelf informatie geven over wat goed gaat, wat mínder goed gaat, wat ze willen leren en waar zij
de hulp van de leerkracht bij nodig hebben. De intern begeleider (i.b.-efl monitort de actíes 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 víndt
in de unít plaats.
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Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

We willen ons verder professionaliseren in het aanbod voor meer-hoogbegaafde leerlingen binnen de

basisondersteuning.

Gediplomeerde specialisten op school

Taal en rekenen

Welke specíalisten zijn w erkzaa m bi n nen dit aa ndachtsge bied?

lntern begeleider

Rekenspecialist

Taalspecialist

Op de Fonkelíng werken we met een lntern Begeleider (MÍriam de Koning). Zijis de spin in het web als

het gaat over het realiseren van passend onderuvijs. Door middelvan professionalisering in de school

en het ontwikkelen van leraren ci.m.v. observaties en onciersteuning. Daarbij ondersteunt ze het team
in het maken van analyses, een plan van aanpak en de implementatie in de school, met als basis de

vÍsie en de ambities, terverbetering van het onderwijs.

De taal- en rekenspecialist adviseren en begeleiden het team bij het verbeteren van de kwaliteit
van reken en/of taalonderwijs en zetten in samenspraak met het team beleid op.

Sociaal emotioneel

We lke specia I isten zijn werkzaa m bi n nen d lt aa ndachtsgebled?

. Gedragsspecialist

. lntern begeleíder

De lntern Begeleider, gedragsspecialist en coórdinator Sociaal Emotioneel Leren (SEL) houden zicht

op het werken aan het aandachtsgebied Sociaal Emotioneel.

Gedrag, werkhouding en taakaanpak

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

. Gedragsspecialist

. lntern begeleider
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Samen met de lntern Begeleider houdt de gedragsspecialist zicht op en rekening met het gedrag en
het karakter van onze leerlingen. Zijzorgen samen met het team voor een veilig en uitdagend
pedagogisch klimaat. Daarnaast zijnzij in staat om collega's individueel maar ook het team te
begeleiden. lndien nodig ondersteunt de gedragsspecialist de leerkracht, de groep en/of de leerling bij
hulpvragen

Motorische en lichamelijke ontwikkeling

We lke specia I i sten zijn w erkzaa m bi n nen d it aa ndachtsgebied?

. Vakbekwaam leerkracht bewegíngsonderwijs

De leerkrachten die de lessen bewegingsonderwijs geven zijn daarvoor bevoegd. Zíj hebben
deelgenomen aan een opleiding Vakbekwaamheid bewegingsonderwijs en deze met goed gevolg
afgelegd.

Medisch handelen en persoonlijke verzorging

We lke specia I isten zijn w erkzaa m bi nnen d it aandachtsgebíed?

. Jeugdhulpverlener(TeamWíjzer)

. JeugdverpleegkundÍge(GGD)

Sinds juni zozzhovden een jeugdverpleegkundíge van de GGD (vrijdag o8:32-o9:oo) en een
jeudghulpverlener van Team Wijzer (woensdag o8:zo-o9:oo) wekelijks een inloopspreekuur op ons
Speelleerplein. Het uÍtgangspunt is om een sparringpartnerte zijnvoor ouders en professionals
(onderwijs en opvang) om preventief hulp te bieden bijzorg- of ondersteuningsvragen over opgroeien,
gezondheíd en opvoeding voor kinderen van o-tz jaar.

3.2 Veíligheid op school

AntÍ-pestprogÍamma
We hechten veel waarde aan werken in een sfeer waarin íedereen zich thuís, veilig en gelukkíg voelt.
We werken daarom preventief vanuit de aanpak Sociaal Emotioneel Leren (SEL) als basis. Daarmee
bedoelen we dat we het belangríjk vinden dat onze leerlíngen 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 nooít helemaal uitsluíten. Maar we kunnen er als team samen met jullíe
en onze leerlingen wel voor zorgen dat het níet tot pesten of 'herhaald geweld' komt. We vinden pesten
een ernstig probleem dat we direct in de kiem wíllen smoren. Met behulp van het pestprotocolwÍllen
we een algemeen en doelmatíg 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 ís daarbij onontbeerlijk!

Sociale en fysieke veilÍgheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
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Enquêtetool van Vensters.

Het schooltevredenheidsonderzoek van Vensters nemen we 1x pertwee jaar af. Hierin nemen wij naast

de mening van de leerlingen, ook de mening van de ouders en de leerkrachten mee. Een onderdeelvan
dit schooltevredenheidsonderzoek richt zich op de sociale veiligheidsbeleving.
Twee keer perjaar meten we de sociale veiligheidsbeleving van onze leerlingen door middelvan het
afnemen van SCOL vragenlíjsten. Deze vragenlijsten geven ons inzicht in hoe veilig de leerlingen zích

op school voelen, hoe zij zich sociaal prettig voelen en of het welbevinden goed is. Naast deze

halfjaarlijkse monitoring via de SCOL vragenlijsten volgen wij het welbevinden van de leerlingen ook
door observaties, gesprekken in de klas en de ouder-kindgesprekken. Voor de kinderen van unit r
gebruiken we daarnaast Looqin. Vía dit instrument volgen wíj de ontwikkeling op het gebied van

welbevínden en betrokkenheid voor onze jongste kinderen.

Anti-pestcoórd inator en vertrouwenspersoon

Fsnctie Naam E-mailadres

antí-pestcoórdínator Mencke jannekemencke@skobos,nl

vertrouwenspersoon van de Sande liekevandesande@skobos.nl
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4 Handige informatie voor ouders

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
mogelijk op verschillende maníeren, zodat ze op de hoogte zijn van wat er op school gebeurt. Ouders
delen daarnaast hun eigen bevindingen en verwachtingen met ons in ouder-kíndgesprekken.
We willen graag een schoolzijn met een open cultuur. Vandaar dat er regelmatíg de gelegenheid is om
een k'ljkje te nemen ín de schooltijdens de inloop.

Er zijn veel actíeve ouders die iets voor het speelleerplein willen betekenen. Enkele van hen vormen
samen de ouderraad (OR). Zij helpen b'rj de voorbereiding en uitvoering van activiteiten. Daarnaast zíjn
er ouders die beleidsmatig meedenken met het team van de Fonkeling. Zijvormen samen de
Medezeggenschapsraad (MR). We waarderen de hulp die we van ouders krijgen.

Communicatie met ouders
Ouders worden geihformeerd op de volgende manieren:

lnloop
Regelmatig 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 ín de unit van hun kind. De ouders zien
waar hun kinderen aan werken. Daarmee worden inzichten in de werkwijzevan 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 belangríjk!'

lnformatieavonden
De ouders worden door de groepsleerkrachten, van de unit waarin het kind zit, tijdens een
informatieavond op de hoogte gebracht van de leerstof en de te hanteren werkwíjze. Deze avond ís er
voor elke unit en vindt plaats aan het begin van het schooljaar.

Voortgangsgesprekken en rapportgesprekken
Voor de herfstvakantie ís er een voortgangsgesprek waarbij vooral het welbevinden van het kínd op de
voorgrond staat. Eind februarívíndt 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 kríjgen de kinderen het tweede
rapport. Er zijn dan alleen gesprekken als daar aanleíding voor is. Voor de kínderen van groep r die
kofter dan drie maanden op school begeleid zíjn, wordt nog geen verslagje opgemaakt. Wanneer er
tussentijds aanleidíng voor is, neemt de leerkracht contact op met de ouders. Ouders kunnen te allen
tijde contact opnemen met de leerkracht.

SchoolApp van Social Schools
Wekelijks informeren wij de ouders via de School App van Social Schools. Ouders krijgen berichten over
de school, de unit en de groep van hun kind(eren). ln deze app delen we algemene informatie over
actuele zaken, belangrijke data voor de komende periode, oproepen en informatie van partners waar
we mee samenwerken. Ouders worden uitgenodigd voor deze app als hun kind start op onze school.
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Bericht van de groepsleerkracht
Wanneer er alleen voor de eigen groep relevante zaken of vragen zijn kan de eigen leerkracht hiervoor
een bericht plaatsen ln de school app van Social Schools. Ook wanneer je een vraag, of informatie voor
de leerkracht hebt kun je deze via de app sturen middels een privé-gesprek. Wanneer een gesprek in de
app niet mogelijk is kan een mail gestuurd worden. De mailadressen van de leerkrachten zijn te vinden
op de website.

Website
Op de website staat veel informatíe over de school. Dit is algemene informatie. Ouders en andere
belangstellende krijgen aan de hand van die ínformatie een beeld over de school. Ook delen we foto's
en verslagen van activiteiten op onze website bij Nieuws en b'lj ln beeld.

Socialmedia
Bij sommige gelegenheden vinden wij het leuk onze ervaringen te delen via social media. We gebruiken
hiervoor onze zakelÍke facebookpagina. We vinden dit ook een prettíge manier om in contact te treden
met (nieuwe) ouders, oud-leerlingen, collega's en andere geïnteresseerden.

Klachtenregellng

Wanneer er klachten of vertrouwelijke oncierwerpen zijn die je enlof.lullie kinci wii bespreken, benader
dan in eerste ínstantie de groepsleerkracht. ls dat niet mogelijk, neem dan contact op met de directie.
Bijzeer ernstíge klachten is er een officiéle klachtenregeling door het bestuurvan SKOBOS vastgesteld.

Er Ís 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, indien nodig, daarna door naar de
externe vertrouwenspersoon van het schoolbestuur enlof naar de algemene klachtencommissie waarbij
het schoolbestuur is aangesloten. De klacht zalvolgens een bepaalde procedure en zeerveftrouwelijk
behandeld worden.

Ouderinspraak

lnspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd

. Ouderraad

. Medezeggenschapsraad
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Ouders worden op onze school bij de volgende activiteiten ingezet:

Ouderraad (OR)

De ouderraad bestaat uit enthousiaste ouders die samen met de leerkrachten activiteiten organiseren
voor de leerlingen. Je moet hierbij denken aan het schoolreisje, de fotograaf, vieringen, spelletjesdag
en nog veel meer. Ook de verkeersveiligheid rondom school wordt door een tweetal verkeersouders via
de ouderraad geregeld.
Na een zittingsperiode van maximaal 3 jaar is ieder lid van de ouderraad herkiesbaar. Wanneer er
vacatures ontstaan in de ouderraad wordt hiervan melding gemaakt in NÍeuwsmail. ledere ouder die
interesse heeft, kan hierop reageren. De benoemingen worden vervolgens tijdens de jaarvergadering
met goedvinden van alle aanwezigen officieel.
Heb je vragen en/of ideeën, neem dan contact op met de ouderraad. Wilje meer informatie over de O$
dan kun je contact opnemen met één van de leden van de OR, de namen van de leden kun je vinden op
de website.
Medezeggenschapsraad (MR)/ Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
De overheíd heeft een medezeggenschapsraad (MR) íngesteld om de belangen van ouders, leerlingen
en personeelte kunnen behartigen en om invloed uit te kunnen oefenen op het beleid van het bestuur
en de school. Hiermee wordt bereikt dat kwalítatief goed onderuijs 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. Afhankelijkvan het onderwerp heeft de MR advies- dan wel
instemmingsrecht. De MR bestaat uit leerkrachten en ouders van kinderen díe op de Fonkeling zítten.
De data van de vergaderingen van de MR worden via Socíal Schools en de website bekend gemaakt. Na
íedere MR-vergadering worden de notulen op de website gepubliceerd. De vergaderingen zijn
openbaar, zodat iedereen kan komen luísteren.

ln de gemeenschappelíjke medezeggenschapsraad (GMR) hebben een ouder en een leerkracht van de
Fonkeling zítting. De GMR wordt gevormd door de afgevaardigden van de basisscholen van SKOBOS.
Dit is het overkoepelende orgaan van alle katholieke basisscholen ín 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 ís ieder
GMR/MR-lid herkiesbaar. Als er vacatures ontstaan in de (gemeenschappelijke)
medezeggenschapsraad wordt hiervan melding gemaakt ín Social Schools. ledere ouder die interesse
heeft, kan híerop reageren.
Wilje meer informatie over de MR, dan kun je contact opnemen met één van de leden van de MR, de
namen van de leden kun je vinden op de website.
Ouderhulp
Naast de ouderhulp die voortkomt uit activiteiten van de ouderraad, helpen er ouders bíj het lenen van
boeken bij de bíbliotheek, de hoofdluiscontrole, het versíeren van de school en uitstapjes. Elke groep
heeft een klassenouder die de leerkracht assisteert bíj organísatorísche zaken, zoals het regelen van
ouders bij diverse buitenschoolse activiteiten. Jaarlíjks wordt tijdens de informatieavond de
klassenoude(s) bekend gemaakt.

4.2 Vrijwillige ouderbijdrage
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Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Vooruaarden zijn dat deze bijdrage
vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor
activiteiten buiten de lesactivíteiten om.

Er is geen sprake van een vrijwillige ouderbijdrage

Er zljn geen overige schoolkosten

Op de Fonkeling wordt geen vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. Wíj vinden dat onderwijs gratis moet
zijn. Alle kosten die gemaakt worden bekostigd de school.

4.3 Ziek melden en verlof aanvragen

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolvercuimte melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan

een feerlina niet naer school en is er snrake van ceoorloofd schoolv-erzuim. Oo de website van de-r'-'-- --" J---' " - r -- --

Rijksoverheíd (www.rijksoverheid.nl) staat wanneer er sprake is van geoorloofd verzvim.

ls het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlíjke
qevallen bíi de schoolleidinq toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.

Op deze manier meldt u uw kind ziek;
Wanneer een kind ziekis, vragen wij de ouders om hun kind voor o8:r5 uur absent te melden in de

schoolapp van Social Schools. Wanneer de school geen ziekmelding heeft gehad zal er tussen 8:3o uur

en g:oo uur contact worden opgenomen met de ouders om te kijken waarom de clesbetreffende leerling

aÍwezigis.

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:

Wanneer je een verzoek wilt doen tot verlof, voor bíjvoorbeeld een huwelij( uitvaart of vakantie buíten

de schoolvakanties, kun je het een verlofaanvraag índienen in de schoolapp van Socíal Schools. Ook

voor afwezígheid door afspraken zoals tandarts, husiarts, orthodontist of structurele afiryezigheid, om
bijvoorbeeld naar de logopedie te gaan, dient het aanvraagformulier íngevuld te worden. De aanvragen

komen via de schoolapp terecht bij de directie. Zij nemen de beslissingen over aanvragen. Grotere

aanvragen sturen zilnaar de leerplichtambtenaar. Ben je het niet eens met het besluit, dan kun je altíjd
bezwaar indienen bíj de persoon die het besluit genomen heeft.
Voor vragen kun je contact opnemen met de leerplichtambtenaar van de gemeente Oirschot: Lois van

Laarhoven, o499-583333.

4.4 Toelatingsbeleid
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Nadat we jullie gesproken hebben en jullie ons speelleerplein hebben laten zien heb je alle ruimte om te
bepalen of ons speelleerplein bij jullie en jullie kind(eren) past. Heb je de keuze voor onze school
gemaakt? Dan kan je jullie kind met een inschrijfformulier, watte vinden is op de website, aanmelden.
Dat kan op elk moment. Na de inschrijving volgt er een gesprek met de leerkracht. Daarin kun je vragen
stellen en proberen wij een zo goed mogelíjk beeld te krijgen van jullie kind en zijn of haar
onderwíjsbehoefte.

Let wel; als je jullie kind aanmeldt staat het nog niet ingeschreven. Hiervoor gaan we eerst met jullie, en
índien nodig een andere school, in gesprek om te beoordelen of wij jullie kind de zorg kunnen bieden
die het verdient.

Het volledíge toelatingsbeleid is te vinden op de website van SKOBOS.
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5 Ontwikkeling en resultaten

5.I Tussentijdse toetsen

Het volgen van de leerlingen
Tijdens het schooljaar monitoren wij de ontwikkeling van onze kinderen. Deze monitoring ís er op
gericht zicht te kr'rjgen op de ontwikkeling op de verschillende vakgebieden, om zo ons aanbod in de

unit aan te laten sluíten bij de behoefte van de leerlingen.
Deze monitoring vindt op verschillende momenten in het jaar plaats.

Bij de start van het schooljaar (eínde van het afgelopen schooljaar) ís er een warme overdracht tussen

de vorige leerkracht(en) en de nieuwe leerkracht(en). Samen reflecteren zij 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 zíj met de opgedane inzichten het groepsplan bij of formuleren zij een

nieuw groepsplan. BovendÍen maken zijeen groepsoveruicht waarin, naast de laatste toetsresultaten,
ook de leerlingkenmerken en mogelijke onderwijsbehoeften staan. Dit ovezicht 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 zijhetplan aan.

Om de voortgang van onze leerlingen bij te houden maken we voor de hele school gebruik van het
CITO-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. ln januari en

juni vindt er een ClïO toetsronde plaats. Aan de hand van de uítslagen van deze toetsronde maken de

leerkrachten een analyse.Zijhebben een tussenevaluatie waarbij ze met de overige unitleerkrachten
en de interne begeleíder kijken naar de doelen uít het groepsplan en of deze behaald (gaan) worden.
Daar waar nodig vindt er een bijstellíng plaats en vertaalt dc lcerkracht dit naar het handelen in de unít.

Op schoolniveau worden deze tussenresuhaten in teamverband besproken, waarbíj we kijken of we de

gewenste, door ons gestelde groeizien. Op deze manier houden wij goed zícht op de tussentijdse
ontwíkkeling, kunnen we ons aanbod goed afstemmen op de onderwijsbehoeften en kunnen we

i nspelen op mogelij k toekomsti g schoolontwikkelingen.
Voor het volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen gebruiken we SCOL (Socíale

Competenties Observatie Lijst)

Zicht op onderwíjsresultaten wordt op Speelleerplein de Fonkeling geborgd in het bespreken van

analyses, acties en resultaten met het team. De directíe bekijkt 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. Tijdens de teamvergadering wordt besproken welke trends we zien, welke zaken we
kunnen verklaren en wat dit betekent voor ons onderwijs. De acties die hieruit voortkomen worden
opgenomen in de groepsplannen en uitgevoerd door de leerkrachten uít de unit. De unitleiders
bewaken of de actiepunten worden uítgevoerd.

Capaciteitenonderzoek
ln de groepen 4 en 7 wordt, na goedkeuring van ouders, bij leerlingen een capaciteitenonderzoek
afgenomen, respectievelijk de NSCCT (Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test) en de ADIT
(Adaptieve Digitale lntelligentie Test). De afname van deze onderzoeken brengt een aantalvoordelen
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met zich mee

Door het gebruik van deze onderzoeken zijn we beter in staat om het onderwijsaanbod af te
stemmen op de capacíteiten 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 ADIT kan ons helpen bij de advísering richting Voortgezet Onderwijs van de leerlingen van
groep 8.

5.2 Resultaten eindtoets

Wat is de eindtoets?
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit ís verplicht. Met de
eíndtoets kunnen leerlingen laten zíen wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft
de leerling een advíes voor het onderwijsniveau ín het voortgezet onderwÍjs. Scoort de leerling op de
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een
lagere score hoeft dit níet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.

Referentieniveaus
De Inspectie van het Onderwíjs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. De
eindtoetsresultaten van de leerlingen spelen een belangrijke rol bij deze controle. Vanaf :. augustus
zozo gebruikt de inspectie referentieniveaus om te bepalen of een school voldoende of onvoldoende
presteeft.

Wat zijn referentieniveaus?
Een eindtoets meet voor de onderdelen Nederlandse taal en rekenen;

. Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het basisniveau heeft gehaald (dit wordt
ook wel het fundamentele niveau genoemd).

. Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het streefniveau heeft gehaald. Dit is een
hoger niveau dat de leerlingen kunnen behalen.

Het fundamentele niveau (basisníveau) en het streefniveau (hogere níveau) worden ook wel de
'referentíeniveaus'genoemd. Ze zeggen dus welk niveau de leerlingen op de school hebben gehaald
op de gebieden taal en rekenen. Om te kijken of de school voldoende of onvoldoende heeft
gescoord, worden ze vergeleken met signaleringswaarden van de lnspectie van het Onderwijs.

Wat zijn signaleringewaarden?
Hoeveel procent de school minimaal moet halen op de beide niveaus lígt vooraf vast. Deze
percentages worden namelijk door de lnspectie van het Onderwijs bepaald. Als de school minder
goed scoort dan deze vastgestelde, minimale waarde, kan het een signaal zijn dat er misschien iets
niet goed gaat op de school. Daarom worden deze minimale scores'sígnaleringswaarden'genoemd

Wanneer het percentage leerlingen op de schoolvoor zowel het fundamentele niveau als het
streefniveau op of boven de signaleringswaarden liggen, zijn de resultaten ín dat schooljaar
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Op de Fonkeling volgen we kinderen gedurende de hele schoolperiode. Hierbij maken we gebruikvan
observaties, gesprekken, methode-en CITO LVS-toetsen. ln groep 8 maken kinderen de CITO-

Eindtoets. We zijn tevreden wanneer kinderen bij de Eindtoets een resultaat behalen dat aansluit bij de

venrachtingen en de ontwikkeling die het kind heeft doorgemaakt. Daarbij komt de gemiddelde score
van de Eindtoets in het algemeen op of rond het landelijk gemiddelde.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau in zozr-zozz?

School % rF behaald (over drie schooljaren)

98rt9'is

g6,+%
Speelleerplein de Fonkeling

Lcgenda 9Ó rF bchaald

I oetexhool

I Signaleringswaardeinspectie(85,otó)

] vergelíjkbare gcholen

Welk percentage leerlingen behaalt hEt streefrriveau in 2o2L-zo2z,?

School % rS/zF behaald (over dríe schooljaren)

Speelleerplein de Fonkeling
6s,t96

52,o96

Lcgenda 96 tS lzF bchaa ld

I Dezexhool

I Signaleringswaarde ínspectí e (52,!Vdr

J vergeliikbare scholen

5.3 Schooladviezen

Naar het voorgezet onderwijs
ln het laatste basisschooljaar zal gekozen worden voor een bepaalde vorm van voortgezet onderw|s.
Op grond van de op school behaalde resultaten, de werkhouding en de belangstellíng van jullie kínd

zullen we samen de mogelijkheden bekijken. He kínd krijgt een voorlopíg advies van onze school aan

het begín van groep 8 en een definitief advies in februari. Daarna zal de CITO- Eindtoets afgenomen
worden. Wanneer het kínd op deze toets een score behaalt díe een "hogere" vorm van onderuvijs

aangeeft dan in ons genoemd definitief advies van februari, nemen we contact met jullie 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.
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Scholen voor voorgezet 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 instromen
en I of zijn i ngestroomd.
Op initiatief van het voortgezet ondenrijs kunnen activiteiten ontplooid worden die ertoe leiden dat de
kinderen van groep 8 een beter inzicht krijgen in wat het voortgezet onderwijs te bíeden heeft. Zo
organiseert een aantal scholen in de omgeving bijvoorbeeld jaarlijks een introductíeochtend of -
middag. Wanneerjullie kind hieraan mee wil doen, kun je vrijstelling aanvragen.

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven inzozo-zozt?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-b /vmbo-k :5,o96

vmbo-k 5,o%

vmbo-k I vmbo-(g)t 5,&í

vmbo-(g)t 5,oo'ít

vmbo-(g)t / havo :;oroolt

havo 35,o%

havo / vwo 5'&6

lrwo zod*6

5.4 SocialeontwlkkelÍng

Vlsle op Soclale opbrengsten

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kínderen leren en ontwikkelen op schoolvaardigheden die nodig zajn om op een goede manier met
anderen om te gaan. En om bíj te dragen aan de samenlevíng. Het gaat om vaardígheden zoals
samenwerken, ruzies oplossen en jezelf weten te redden. Door deze vaardigheden ís het fijn en veilíg
op school en verbeteren de leerprestaties. Kinderen nemen op een posítieve manier deel aan de
maatschappij.

Onze kernwaarden uít de visie op sociale opbrengstenzijn:
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Leerlingen van de Fonkeling leven ín diverse sociale contexten, zoals de unit, de schoolen 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 situatíe van de ander en het oplossen van sociale
problemen. Al deze competenties zijn onderdeelvan de persoonsvormíng, het breed ontwikkelen van
persoonlijkheid. Om de leerlingen van de Fonkeling sociaal emotioneel klaar te maken voor de

toekomst willen we ze de competenties uit Sociaal Emotioneel Leren als basís (Overveld, zorT)
gecombíneerd met de ontwikkellijn omgaan met mezelf, de ander en de wereld eigen maken.

Wcrkwijzc Sociale opbrengstcn

Uitgangspunt is voor ons SEL socÍaal emotioneel leren als basis van Kees van Overveld.
Hij gaat uit van de volgende 5 competenties: Zelfbesef ,Zelfmanagement, Besef van de ander, Relaties
hanteren en Keuzes maken.
Hetteam van de Fonkeling heeft híer zelf "de Gouden weken" aan toegevoegd. Een goed begin
is namelijk het halve werk! Dít geldt zekervoor de groepsvorming aan het begin van het schooljaar. De

eerste weken van het schooljaar ztjn cruciaal voor het creëren van een fijne sfeer in de groep. Daarna
wordt een periode aan elke competentie gewerkt. Kinderen leren wat onder de competentíe verstaan
wordt, welk gedrag híerbíj past en hoe dit terug te zienis op de Fonkelíng en in de maatschapp'rj. Elke
jaargroep krijgt 3 tot 4 lessen die aansluíten bij de doelen van de competentie die in de betreffende
periode centraal staat. Ouders worden via de schoolapp van Social Schools op de hoogte gebracht van

de competentie en van de vaardigheden die in de betreffende periode aangeleerd/versterkt wordt.
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6 Schooltijden en opvang

6.I Schooltijden

Op onze school geldt een vijf gelijke dagen model (v'rjf identieke schooldagen zonder vrije middag).

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

f opvang

I schooltild

Dinsdag: VSO, peuterwerk en BSO
Donderdag: BSO

Vríjdag: VSO en peuterwerk

6.2 Opvang

Voorschoolse opvang

Opvang voor schooltíjd wordt geregeld in samenwerking met Korein, in het schoolgebouw. Hier zíjn
kosten aan verbonden.

Tussenschoolse opvang

Opvang tijdens de míddagpauze wordt geregeld in samenwerking met leerkrachten/het team, in het
schoolgebouw. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Korein, in en buiten het schoolgebouw.
Hier zíjn kosten aan verbonden.

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties

Er is opvang tÍjdens vríje dagen en schoolvakanties.

Wanneer er te weinig kinderen zijnbijVSO en/of BSO om een groep te laten draaien op de locatie van
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de Fonkeling worden onze kinderen naar een locatie in Oirschot gebracht waar zijsamen met andere
kinderen spelen.
Ook de opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties wordt door Korein vezorgd.

6.3 Vakantierooster

Vakanties 2022-2023

Vakantie Van Tot en met

Studiedag SKOBOS o5 oktober zozz o5 oktober zozz

Herfstvakantie tz.oktober zozz 3o oktober zozz

Studíedag rr november zozz rr november zozz

Studiedag o5 december zozz o6 december zozz

Kerstvakantie z4december zozz oSjanuari zoz3

Studiedag o6íebruari zozS o6 februari zoz3

Middag vrij vanaf rz.e5 uur tTfebruari zoz3 t7 febrvari zoz3

Voorjaarsvakantíe r8 februari zoz3 z6 februari zoz3

Studiedag 09 maart 2023 09 maart 2023

Tweede Paasdag toaprilzoz3 ro april zoz3

Meívakantie zz aprilzoz3 o7 meizoz3

Hemelvaart en lesvrije dag rB mei zoz3 19 mer 2023

Tweede Plnksterdag zgmelzoz3 zgmelzoz3

Studiedag 30 mer 2023 30 mer 2023

Studiedag zgl.Jnt zo73 zgjuni zoz3

MiddagvrtlvanaÍtz.r5uur 4julizoz3 t4 juli zoz3

Zomervakantíe t5 juli zoz3 27 augustuszoz3-

6.4 Wie is wanneer te bereiken?

Het is op school op de volgende momenten mogelijk om het personeelte spreken:

Dag(en) Tíjd{en)

Clasien Groenland hele week o8.oo-16.3o uur

Gemma Robben dínsdag, vrijdag o8.oo-rr.oo uur

llse van Kerkoerle Hele week o8.oo-r6.3o uur

Janneke Mencke Hele week o8.oo-16.3o uur

Joy Copal Hele week

26

o8.oo-r6.3o uur



Lísa van Gestel woensdag, donderdag, vrijdag o8.oo-16.3o uur

Lieke van de Sande maandag, dinsdag, woensdag o8.oo-r5.3o uur

Lia van de Schoot afirisselend r4.oo-r5.oo uur

Marijke Swaans Maan,- dins,- donder,- vrijdag o8.oo-16.3o uur

Marít op t Hoog Maan,- dins,-donder, -vrijdag o8.oo'e5.3o uur

Miríam de Koning maandag, dinsdag, donderdag o8.oo-r5.3o uur

Nancy Renders woensdag, donderdag, vrijdag o8.oo-r5.3o uur

Noortje van Rijen maandag, dinsdag, woensdag o8.oo-r5.3o uur

Martien van Gestel Maan,- dinsr-donder, -vrijdag o8.oo-16.oo uur

Winanda van den Biggelaar donderdag en vríjdag o8.oo-r5.3o uur

De directie is altijd bereikbaarvía de mailop defonkeling@skobos.nl
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Deze schoolgids 2022-2023 is opgesteld onder verantwoordelijkheid van
de directie van speelleerplein de Fonkeling:

Datum .. .Y ]..: Z.q.LZ

Naam (.[a;.tcn. . 6r.,m, lqnd c,m ann<,k !n ffic).4
Handtekening

De medezeggenschapsraad verklaart hierbij in te
schoolgids:

men met deze

Datum

Naam

Handtekening... ...

M"..... /eren mer roekornsr

Bernadettestraat 1 | 5688 KN spoordonk | 0499-550324 | defonkeline@skobos.nl
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