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VOORWOORD
Scholen verschillen steeds meer in manier van werken, in sfeer en in wat kinderen er leren.
Scholen hebben verschillende kwaliteiten en ze hebben de vrijheid hun doelen na te streven.
Daarbij leggen ze allemaal hun accenten en bespreken onderwerpen die zij voor hun eigen
leerlingen en school belangrijk vinden. Daarnaast kunnen scholen ook zelf bepalen op welke
manier ze les geven. Om daar inzicht in te geven geeft iedere basisschool een schoolgids uit.
Deze schoolgids heeft vooral tot doel om zittende en toekomstige ouders duidelijk te maken
welke doelen onze school nastreeft en welke activiteiten ondernomen worden om die doelen te
bereiken. De gids geeft aan waar de school voor staat, wat u van ons kunt verwachten en wat
wij voor uw kind kunnen betekenen.
Ieder nieuw schooljaar kunt u op verzoek een schoolgids krijgen. De schoolgids bevat ook
praktische informatie en informeert u dus over onze school in al zijn facetten en is tevens een
soort naslagwerk.
Zijn er vragen of opmerkingen over en suggesties voor de schoolgids, dan nodigen wij u van
harte uit om daarover met ons te praten. Wij stellen het erg op prijs uw reactie te vernemen.
Samen immers zorgen ouders en team voor het opvoeden van kinderen.
De Drie Musketiers: “één voor allen, allen voor één”
De directie van KBS De Drie Musketiers
Gerardus Majellastraat 17
5125 NL Hulten.
Tel. 0161-223587
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1 DE SCHOOL: ALGEMENE GEGEVENS
KBS De Drie Musketiers is een bijzondere school voor katholiek onderwijs en maakt deel uit
van het bevoegd gezag Stichting Nuwelijn. Tot schooljaar 1994/1995 bestond de school
zelfstandig en als enige school onder het bevoegd gezag SKOH (Stichting Katholiek Onderwijs
Hulten). Om het voortbestaan van onze school te waarborgen, heeft het genoemde bestuur
aansluiting gevonden bij een grotere bestuurlijke organisatie SKOR (Stichting Katholiek
Onderwijs Rijen). In 2000 heeft er een besturenfusie plaatsgevonden met SKOG (Stichting
Katholiek Onderwijs Gilze) waardoor het SKON (stichting Katholiek Onderwijs Nuwelijn is
ontstaan. In 2011 heeft Stichting Peuterspeelzalen Muzerij en de SKON besloten tot een
verregaande samenwerking en is de huidige situatie ontstaan.
Onder het bevoegd gezag vallen een zestal scholen: 3 grote scholen (meer dan 400 leerlingen),
en 3 kleine scholen (minder dan 100 leerlingen) Per 1 oktober 2018 telde onze school 63
leerlingen.
Door samen krachten te bundelen laten wij in ons onderwijssysteem zien dat een kleine school
ook groot en volwassen kan zijn.
De Drie Musketiers is een leuk kindontmoetingscentrum dat naast de gelijknamige school ook
bestaat uit peuterspeelzaal Hummeldonk. Daarnaast werken we samen met kinderopvang Het
Groene Spoortje en gastgezin Calimero.
Wij bieden een complete voorziening in de dorpskern, bestaande uit peuterwerk, voor- tussenen buitenschoolse opvang en basisonderwijs in een klein gebied.
Wij menen wij een grote rol te kunnen spelen op het gebied van een doorgaande
ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Door middel van intensieve samenwerking
wordt een doorgaande pedagogische lijn aangebracht. Doel daarvan is het creëren van een
omgeving waarin de kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen en zich welbevinden zonder
dat er breukvlakken in de ontwikkeling van het kind ontstaan en het voorkomen en bestrijden
van ontwikkelings- en onderwijsachterstanden van de kinderen. Het kindontmoetingscentrum
biedt hiertoe een middelpunt in het dorp voor 0 tot 12-jarigen. Voorheen waren we als
basisschool Gerardus Majella onderdeel van het kindontmoetingscentrum “Drie Musketiers”,
maar sinds 25 september 2015 wordt de naam “Kindontmoetingscentrum De Drie Musketiers”
gebruikt en heet de basisschool nu ook officiëel De Drie Musketiers.
Kind, ouders en leerkracht zien we als partners met eenzelfde opdracht. Als Drie Musketiers
met als motto:
De Drie Musketiers: één voor allen, allen voor één!

1.1 Adresgegevens school
KBS De Drie Musketiers
Gerardus Majellastraat 17
5125 NL Hulten
Telefoon: 0161-223587
e-mail: directie@3musketiers.info
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1.2 Namen teamleden en directie
Functie
naam
Directeur
Locatieverantwoordelijke
en IB
leerkracht
leerkracht

Jeroen Sterk
Joyce de Vet

leerkracht

Evy Jansen-Elias

leerkracht

gymdocent

Yvonne Wouters–de
Bekker
Ria van Broekhoven-van
Zon
Remco Meeuwsen

conciërge

Fred Woppenkamp

Onderwijsassistent

Janneke vd Groes
Loes Kamp-Bruinincx

groep
j.sterk@nuwelijn.nl
j.dvet@3musketiers.info
1-2-3
4-5
(wo,do,vr)
4-5 (ma,di)
7-8
(wo,do,vr)
7-8
(ma,di,do)
1 t/m 8

j.vdgroes@3musketiers.info
l.kamp@3musketiers.info

1 t/m 8 (di
en do)

remco-sportabg@outlook.com

e.jansen@3musketiers.info

y.wouters@3musketiers.info
r.vbroekhoven@3musketiers.info

f.woppenkamp@bvmierlo.nl

De directie is via de mail bereikbaar op alle schooldagen. Aanwezig op school op dinsdag,
woensdag en vrijdag.

1.3 Bevoegd Gezag
Onze school hoort bij de Stichting Nuwelijn. Deze stichting beheert zes basisscholen in de
gemeente Gilze en Rijen nl.: KBS St. Anna, KBS De Bolster, KBS De Drie Musketiers, KBS St.
Jozef, KBS Burg. Van Mierlo en KBS De Brakken.
Bestuurlijk model
De stichting werkt volgens het bestuursmodel Raad van toezicht – College van Bestuur. De
Raad van Toezicht bestaat uit vijf personen. Het bevoegd gezag is in handen van de voorzitter
van het College van Bestuur (verder bestuurder). Hij wordt daarbij ondersteund door drie
beleidsmedewerkers. De beleidskaders zijn vastgelegd in het Strategisch Beleidsplan.
De Raad van Toezicht houdt toezicht op de kwaliteit van besturen, monitort het behalen van
strategische doelen en de continuïteit van de organisaties. De Raad van Toezicht is werkgever
van het de bestuurder. De bestuurder is verantwoordelijk voor het realiseren van de
strategische doelen. Met regelmaat wordt aan de Raad van Toezicht gerapporteerd over de
voortgang en ontwikkeling van de doelen middels een managementrapportage.
De dagelijkse leiding van de scholen ligt in handen van de schooldirecteuren, van wie de taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd in het managementstatuut. De
schooldirecteuren leggen verantwoording af aan de bestuurder.
De directies van de scholen zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van het vastgestelde beleid
en voor het creëren van draagvlak binnen de school. De visie en missie – de door het bestuur
vast te stellen kaders en meerjarenplannen – zijn daarbij maatgevend.
De bestuurder vertegenwoordigt de stichting in- en extern en voert overleg met de GMR
(Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad).
Het bestuur en de beleidsmedewerkers werken vanuit het Nuwelijnkantoor.
Adres: Schoolstraat 5, 5124RM Molenschot
0161-232154
bestuur@nuwelijn.nl www.nuwelijn.nl
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Bezetting:
Voorzitter College van Bestuur:
dhr. Niels Brans
Beleidsmedewerker facilitair, contract & procesmanagement:
mevr. Irma Grunwald
Op 1 augustus 2018 bestaat de Raad van Toezicht uit de volgende personen:
Dhr. V. (Vincent) Braam
- voorzitter
Dhr. J. (Jos) Besselink
- vicevoorzitter
Mevr. T. (Tineke) van Dommelen
- lid
Dhr. E. (Eugène) Houthooft
- lid
Dhr. Johan de Jong
- lid
De dagelijkse verantwoordelijkheid is in handen van het College van Bestuur.
De kaders van beleid zijn vastgelegd in het strategisch beleidsplan. De Raad van Toezicht ziet
toe op de uitvoering van dit beleid.
Voor het functioneren van de Raad van Toezicht is een reglement opgesteld.
In deze bestuurlijke organisatie is de school de lokale eenheid, met op elke school een directie,
het onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel.
Plattegrond met scholen die bij het bestuur aangesloten zijn

1 = KBS St. Anna
2= KBS De Bolster
3= KBS De Drie Musketiers

4 = KBS St. Jozef
5= KBS Burgemeester van Mierlo
6 = KBS De Brakken
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1.4 Oudervereniging
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Leden:

Jitske Schellekens
Christel Kampschreur
Judith van Beek
Linda Oprins
Madelon van Broekhoven
Angelique Cornelissen
Adres is gelijk aan het schooladres

1.5 Namen + secretariaatsadres
medezeggenschapsraad:
Voorzitter
Secretaris
Overige leden:

Femke van Roozendaal (ouder)
Janneke vd groes (personeel) tevens lid GMR
Simone van Mierlo (ouder)
Loes Kamp (personeel)

1.6 Werkgroep overblijven:
De algehele coördinatie van het overblijven is in handen van de locatieverantwoordelijke.
Juf Janneke is schooljaar 2018/2019 dagelijks het aanspreekpunt mbt het overblijven.

1.7 Aantal leerlingen:
In het schooljaar 2018/2019 beginnen we met 55 leerlingen.

1.8 Informatie ten aanzien van bereikbaarheid
Bereikbaarheid kunnen wij garanderen tijdens kantooruren buiten de schoolvakanties van het
basisonderwijs:
Maandag, dinsdag en donderdag van 8.00u – 16.30u
Woensdag van 8:00u – 13:00u
Op vrijdag van 8.00u – 16.00u
Ten tijde van schoolvakanties kunt u altijd proberen contact met ons op te nemen, maar wij
kunnen dan geen bereikbaarheid garanderen.
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2 WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR?
De Drie Musketiers: Eén voor allen, allen voor één!
De visie van de school om Ouderbetrokkenheid uit te breiden naar een vorm educatief
partnerschap is uitgangspunt geweest om de naam van het kindontmoetingscentrum ook te
gaan gebruiken voor de basisschool.
De driehoek Ouder-kind-leerkracht zien wij als de basis waarbij we als “drie musketiers” willen
samenwerken met hetzelfde doel: het beste voor het kind. Hiervoor willen we werken aan een
goede onderling relatie, tweeweg communicatie en het verhelderen van elkaars verwachtingen.
(zie hoofdstuk 2.3)
Het professioneel begeleiden van kinderen op hun weg naar zelfstandigheid neemt een
belangrijke plaats in binnen ons brede onderwijsaanbod.
De ontwikkeling van ieder kind volgen wij nauwgezet. Door de kleinschaligheid van de school is
dit goed mogelijk en is er een gestructureerd, overzichtelijk en veilig werkklimaat.
Optimale ontwikkeling wordt nagestreefd door middel van een uitdagende speel-, leer en
werkomgeving waarin ruimte is voor creativiteit en de belevingswereld van de kinderen. De
christelijke levensvisie, respect voor elkaar en goed contact met ouders zijn belangrijk. De
landelijke omgeving van de school zorgt ervoor dat de kinderen de ruimte hebben.

De school als leefgemeenschap
2.1.1 Ontwikkelingen op hoofdlijnen
Om te werken aan de zelfstandigheid van leerlingen en aan het gevoel voor samenwerking en
verantwoordelijkheid heeft de school de volgende doelstellingen:
 De zelfstandigheid van de leerling bevorderen.
 Het ontwikkelen van sociale vaardigheden.
 Het bevorderen van zelfredzaamheid.
 Het komen tot samenwerking.
 Het leren omgaan met emoties.
 Het leren kiezen en daarvoor verantwoording dragen.
 Het aanleren van een kritische houding.
 Het bijbrengen van verwondering voor mens en natuur.
 Er wordt respect voor het anders zijn aangeleerd.
 Leerlingen worden nieuwsgierig gemaakt voor de culturen.
 De maatschappelijke verantwoordelijkheid voor het milieu leren kennen.
 De religieuze gevoeligheid stimuleren.
 Leren vertrouwen te hebben in de toekomst en geloven in eigen kunnen.

2.1.2 Aandacht voor het kind zelf
Aan het uitgangspunt om ieder kind als individu binnen de school volledig tot zijn of haar recht
te laten komen, geeft de school als volgt gestalte:
 Leerlingen die dreigen uit te vallen worden extra begeleid.
 Leerlingen die meer stof aan kunnen, krijgen een aanbod.
 Er wordt speciale aandacht besteed aan kinderen die langer dan normaal ziek zijn.
 De school is actief bij conflicten tussen kinderen onderling.

2.1.3 Schoolregels
Op onze school hebben we weloverwogen gekozen voor een drietal kapstokregels, waar
eigenlijk de meeste geschreven en ongeschreven omgangs- en gedragsregels onder geschaard
kunnen worden:
 Voor groot en klein zullen we aardig zijn.
 De school is van binnen een wandelgebied en buiten hoeft dat lekker niet.
 We zullen goed voor de spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken voor morgen.
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De kanjerleefregels gelden voor ons allemaal (www.kanjertraining.nl)

2.1.4 Burgerschapsvorming
De overheid heeft de scholen vanaf 1 februari 2006 verplicht in hun onderwijs actief
burgerschap en sociale integratie te bevorderen. De Nederlandse samenleving verandert de
laatste decennia in een rap tempo. Economisch zien we de omslag van (agro)industriële
bedrijvigheid naar een dienstverlenende (kennis)samenleving. Globalisering en de ambitie van
Nederland als concurrerende kenniseconomie stellen hoge eisen aan onze toekomstige
werknemers en werkgevers. Voor de toekomst ontstaat in toenemende mate behoefte aan een
nieuwe generatie Nederlanders die zowel innovatief, ondernemend als sociaal-communicatief
sterk zijn. Het primair onderwijs zal hiervoor de eerste fundamenten moeten leggen.
Tegelijkertijd zien we dat de globalisering heeft geresulteerd in een pluriforme samenleving. In
het primair onderwijs is deze pluriformiteit tastbaar door de diversiteit bij de kinderen, hun
ouders/verzorgers en buurt waarin zij opgroeien.
De nieuwe generatie kinderen leert vooral van beelden via multimedia; kinderen komen met
veel (beeld)informatie in aanraking. Mede door veel met meer dingen tegelijk bezig te zijn,
(zoals Social Media, tv kijken, e-mail lezen, eten en tegelijk een boekverslag maken met de gsm
binnen handbereik) blijken kinderen in deze 'chaos' hun eigen regie te voeren en informatie te
verwerken: een nieuw talent om niet lineaire informatiestromen naast elkaar te volgen. Zij leren
niet serieel maar parallel, zijn snel in staat patronen te herkennen en gebruiken daarbij vooral
beeldinformatie. ICT speelt als kennisbron en communicatiemiddel een belangrijke rol. Kinderen
in de basisschoolleeftijd hebben daardoor al andere kennis dan de kennis die op school aan
bod komt. Hier zullen we in toenemende mate bij aan moeten sluiten.
Risico’s en kansen
Kinderen van De Drie Musketiers zijn niet alleen afkomstig uit Hulten. Daardoor brengen zij
vanuit hun leefwereld verschillende achtergronden en ervaringen met zich mee. De wereld van
kinderen uit de directe omgeving lijkt kleiner dan die van kinderen die opgroeien in de stad.
Daar tegenover staat dat deze kinderen meer gewend zijn aan het onderhouden van
vriendschappen en hechtere banden aangaan. In plaats van een risico zien we dit als een kans
om elkaars leefwereld beter te leren kennen. Ervaringen met elkaar te delen en elkaar te
accepteren. De school zal in dit geval ruimte moeten bieden voor en aandacht schenken aan:
- de wereld binnen en buiten de school
- gemeenschapsbelangen
- reflectie
- elders opgedane leerervaringen
Kerndoelen van burgerschap
Het aanbod is in te delen in zes kerndoelen van het primair onderwijs:
1. de leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van
henzelf en anderen
2. de leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht
3. de leerlingen leren de hoofdzaken van de Nederlandse en Europese staatsinrichting en
de rol van de burger
4. de leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden
en normen
5. de leerlingen leren de hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse
multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen en leren om respectvol om te gaan
met verschillen in opvattingen van mensen
6. de leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu

De school als leergemeenschap
De school gaat uit van de doelstellingen van het onderwijs volgens de Wet op het Primair
Onderwijs (1-8-98). Daarnaast zijn ook de doelstellingen van het onderwijs, zoals die in het
schoolplan geformuleerd staan, uitgangspunt bij het aanleren van basisvaardigheden en het
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onderwijzen van wereldoriënterende vakken en expressievakken. Uiteraard worden alle
ontwikkelingen in het onderwijs nauwlettend gevolgd

2.2.1 De onderwijstijd
Vele vakken en vakgebieden worden in samenhang aangeboden. Als voorbeeld kan een taalactiviteit
met een sprookje over de prinses en de kikker uitmonden in bijvoorbeeld een natuurles over kikkerdril
of in een rekenles over de diepte van de vijver. Om toch een beeld te geven vindt u hierbij een overzicht
van het aantal uren dat per week ongeveer aan een bepaald vak wordt besteed.
Dit jaar komt de gemiddelde onderwijstijd voor groep 1 t/m 4 op 906 uur en voor groep 5 t/m 8 op 1025
uur.
Gr. 1 Gr. 2 Gr.3
Gr.4
Gr.5
Gr.6
Gr.7
Gr.8
Lezen
7,5
3
2
Begrijpend lezen
1
1
1
1
2
Taal
2
2
4
5
6
6
5
Spelling
2½
2½
2½
2½
2½
Rekenen
1
1
5
6
6
6
6
6
Schrijven
½
½
2
1
½
½
½
½
Werken met ont8
8
wikkelingsmateriaal
Beweging
4
4
2
2
2
2
2
2
wereldoriëntatie
1
1
1½
1½
Aardrijkskunde
1
1
1
1
geschiedenis
1
1
1
1
Natuuronderwijs
1
1
1
1
Verkeer
½
½
1
1
1
1
1
1
Handvaardigheid
2
2
1
1
1
1
1
1
Tekenen
2
2
1
1
1
1
1
1
Muziek
1
1
1
1
1
1
1
1
Op onze school gaat er geen onderwijstijd verloren door “reizen”. De gymzaal ligt naast de deur.

2.3 Ouderbetrokkenheid
Het team van De Drie Musketiers vindt de samenwerking met ouders belangrijk. De basis van
een goede samenwerking tussen ouders en professionals is een goede relatie en contact.
Samen kunnen we zorgen voor een veilige sfeer en stimulerende leeromgeving voor onze
leerlingen.
Deze samenwerking dient in onze ogen verder te gaan dan het alleen ondersteunen bij
activiteiten. Wij zien ouders graag als educatief partner en geloven dat de investering in de
onderlinge relatie en vertrouwen tussen de drie “Musketiers”: Ouders-Kind-Leerkracht, alle
partijen ten goede komt.
De school onderschrijft hiermee de onderstaande visie op ouderbetrokkenheid:
Ieder kind, iedere leerling heeft recht op een goede samenwerking tussen school en ouders.
Ouderbetrokkenheid is een gelijkwaardige en niet vrijblijvende samenwerking tussen ouders en
school waarin ouders en school vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan de
(school)ontwikkeling van het kind. (Bron: CPS - Onderwijsontwikkeling en advies)
Aan de hand van inzichten uit het boek “Succes! Met ouders” en “Ouderbetrokkenheid 3.0”
ontwikkeld door het ‘CPS’ werken we aan het vergroten van ouderbetrokkenheid op onze
school. Het welkomstgesprek en de oudervergadering per groep zijn hier o.a. uit voortgekomen.
In het schooljaar 2018-2019 zullen we samen met ouders gaan kijken welke contactmomenten
er nog meer zouden moeten plaatsvinden om dit te realiseren. Een goede start hiervoor is
gebleken in de eerste ouderborrel vorig schooljaar. Deze ouderborrel is gekoppeld aan de
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Informatieavond aan het begin van het schooljaar, waarbij ouders uitgenodigd worden mee te
denken rondom enkele thema’s.

2.4 Kansrijke Combinatiegroepen
Het werken met Kansrijke combinatiegroepen steekt in op het verminderen van het aantal
instructies, het waarborgen van de kwaliteit van de instructie en het verbreden van interactief en
sociaal leren. Dit door vakken en/of jaargroepen met elkaar te verbinden, leerlijnen te clusteren
om zo te zorgen voor hoge opbrengsten. Maar ook om rust, ruimte en overzicht te krijgen. De
leerkracht moet in een kansrijke combinatiegroep dus gedifferentieerde instructie kunnen geven
volgens het IGDI-model en hierbij coöperatieve werkvormen kunnen toepassen, beiden de
basis voor goed onderwijs, zeker in een kansrijke combinatiegroep. De essentie van het IGDImodel en het functionele gebruik van coöperatieve werkvormen speelt een belangrijke rol. Dit is
een duidelijke stap verder dan instructie geven en laten samenwerken. Het team heeft via BCO
een traject gevolgd ‘Kansrijke Combinatiegroepen. Mede daardoor kijken we met name naar de
kracht en de kansen die in combinatiegroepen liggen in plaats van de beperkingen er van.
Technisch lezen, begrijpend/studerend lezen en woordenschat centraal zijn inmiddels al
ingericht volgens dit gedachtengoed. In de kleutergroep richten we ons hierbij vooral op het
gebied van begrijpend Luisteren. Er wordt gewerkt met een combinatiegroepsplan geïntegreerd
met het weekrooster.

2.5 De school als katholieke gemeenschap
2.5.1 Geloof en levensbeschouwelijke uitgangspunten
Bij de opvoeding van kinderen krijg je vroeg of laat te maken met vragen en zaken rond geloof
en kerk, want ook dit terrein is een onderdeel van ons leven en van onze samenleving. In
eerste instantie is het aan de ouders of zij de religieuze gevoeligheid van hun kind willen
stimuleren. De verantwoordelijkheid voor geloofsopvoeding ligt dan ook vooral thuis bij de
ouders of verzorgers, maar school en kerk willen hen daarbij helpen.
Als ouders of verzorgers voor een katholieke school kiezen, mogen zij verwachten dat de
school uitgaat van christelijke normen en waarden. Bij het katholiek onderwijs gaat het immers
om leven in de geest van het evangelie. De leerkrachten maken kinderen vertrouwd met religie
d.m.v. verhalen en beelden uit de christelijke traditie. Zij leren kinderen waar het Jezus van
Nazareth om te doen is: alle mensen als gelijkwaardig beschouwen, liefde en zorg hebben voor
elkaar, samen delen, opkomen voor de zwakkere. Dit gebeurt onder andere in geregelde lessen
levensbeschouwing/godsdienst, die de kinderen krijgen van de leerkrachten. Zij worden daarin
begeleid door de identiteitsbegeleider.

2.5.2 Relatie school - gezin - kerk- parochie
Ouders en leerkrachten krijgen bij de geloofsopvoeding van hun kinderen ondersteuning van de
kerkgemeenschap. Hulten heeft geen eigen parochie meer. Als school hebben wij gekozen voor
samenwerking met Parochie Heilige Geest in Rijen, De parochie wil graag helpen, zonder
dwingend te zijn. Dus niet vanuit een houding van “zo en zo hoort het”, maar wel door samen te
zoeken hoe het geloof voor kinderen zinvol kan zijn. Vanuit de parochie worden verschillende
activiteiten ondernomen voor ouders en kinderen: thema-avonden rond kind en geloof,
gezinsvieringen, de voorbereiding op de eerste communie en het vormsel, driekoningen
zingen.
Diverse werkgroepen zijn in de parochie actief om deze activiteiten te organiseren en als u wilt
kunt u ook hieraan meewerken.
Geloofsontwikkeling vindt dus thuis, op school en in de parochie plaats. Een goede relatie
tussen school en parochie is dan ook noodzakelijk. Om aansluiting met de katholieke scholen te
bewaren heeft een afgevaardigde van de parochie zitting in het schoolbestuur. Bovendien is er
elk jaar een studiemiddag of identiteitsmiddag voor alle leerkrachten van de katholieke scholen.
Enkele malen per jaar is er overleg tussen pastor en directie.
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Middels onze “canon” hebben we in elke jaargroep een tweetal activiteiten/onderwerpen die aan
bod zullen komen. Op deze wijze willen we deze geloofsontwikkeling borgen.

2.5.3 Ontmoeting met andere culturen en tradities
Kinderen ontmoeten dagelijks mensen die "anders" zijn. Ze komen in aanraking met andere
culturen en godsdienstige opvattingen. Het is van groot belang dat kinderen leren dat elke mens
het recht heeft om trouw te zijn aan zijn of haar eigen traditie. Het is eveneens van belang dat
kinderen leren omgaan met deze andere culturen, dat ze leren praten met elkaar en dat ze van
elkaar leren.
In onze katholieke school voeden we kinderen daartoe op omdat we ervan overtuigd zijn dat
verdraagzaamheid dé voorwaarde is tot vrede.
 Het bijbrengen van verwondering voor mens en natuur.
 Er wordt respect voor het anders zijn aangeleerd.
 Leerlingen worden nieuwsgierig gemaakt voor de culturen.
 De maatschappelijke verantwoordelijkheid voor het milieu leren kennen.
 De religieuze gevoeligheid stimuleren.
 Leren vertrouwen te hebben in de toekomst en geloven in eigen kunnen.
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3 DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS

3.1 De organisatie van de school
De school is op een dusdanige manier georganiseerd dat we vorm kunnen geven aan
klassenverkleining en bezig kunnen blijven met de organisatie en de ontwikkeling van de
school. We werken in combinatiegroepen 1/2 - 3/4 - 5/6 en 7/8.
Op maandagochtend is meester Martijn op school als intern begeleider.

3.2 Welke jaaractiviteiten worden er georganiseerd?
Naast de basisvaardigheden, wereld oriënterende vakken en expressieactiviteiten komen de
volgende activiteiten aan bod:

3.2.1 Brabants Instituut Steunfunctie Kunstzinnige vorming
Al vele jaren nemen de scholen in de regio Gilze en Rijen deel aan een jaarlijks wisselend
kunstconfrontatieprogramma. Sinds dit jaar wordt het programma wordt opgezet door
Cultuurplaats in samenwerking met de plaatselijke werkgroep van de scholen.
Het programma bestaat steeds uit: muziek, foto/film, drama en dans. Tijdens hun
basisschoolperiode krijgen de leerlingen vanuit elk onderdeel twee voorstellingen. De
programma’s dragen bij aan de culturele ontwikkeling van de leerlingen en worden o.a. verwerkt
in teken- en handvaardigheidslessen. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van de bieb en
Erfgoed Brabant en de Heemkundekring. Het doel is verwonderen.

3.2.2 (Buiten)schoolse activiteiten














Sinterklaasfeest
Kerstviering
Carnaval
sportdag
avondvierdaagse
schoolreisje
schoolkamp
oud papier/batterijen inzameling
gezamenlijke vieringen
sporttoernooien
Diverse excursies (o.a. Museumschatjes, Drunense duinen, seizoenswandeling…)
musical
mengelmoesmiddagen

3.2.3 Verkeersexamen
In alle klassen wordt verkeersles gegeven. In groep 7 nemen onze leerlingen deel aan het
landelijk verkeersexamen ( theoretisch) en het plaatselijk examen (praktisch).

3.2.4 Brabants Verkeersveiligheidslabel
KBS De Drie Musketiers speelt op ‘SEEF’ en gaat daarom
voor het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL)
Kinderen vormen een zeer kwetsbare groep in het verkeer. Jaarlijks zijn in Nederland
honderden kinderen betrokken bij verkeersongevallen. Meer dan een hele schoolklas laat
daarbij het leven. Kinderen moeten daarom leren veilig aan het verkeer deel te nemen. Om
verkeerseducatie op scholen te stimuleren en een hoge kwaliteit te waarborgen, is er een
keurmerk in het leven geroepen. Het Label met het beeldmerk Seef de Zebra toont aan dat
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onze school zich inzet/gaat inzetten voor verkeerseducatie en verkeersveiligheid rond de
school.
Brabant maakt van de nul een punt. Want ieder verkeersslachtoffer is er één te veel. Dus gáán
we met z'n allen voor die nul. Wij, jij, ik. Ik als overheid, onderwijzer en werkgever. Ik als
wandelaar, fietser en automobilist. De Brabantse basisscholen en verkeersouders maken een
punt van verkeersveiligheid en investeren zo flink mee in de nul. Ze zorgen dat leerlingen
verkeerslessen krijgen, doen verkeersprojecten als ‘de dode hoek’, oefenen met de leerlingen
en maken samen met gemeenten de wegen naar de school toe verkeersveilig.
Waarom deelnemen aan het BVL?
Verkeerseducatie in de klassen krijgen en houden: dáár is het de provincie Noord-Brabant om
te doen met het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL). Inmiddels staan er bijna 800
basisscholen ingeschreven en hebben er bijna 650 het Label
in
huis.
Er is een set BVL-criteria ontwikkeld waarmee we kunnen
werken om de kwaliteit van de verkeersveiligheid op het
gewenste niveau te krijgen. De essentie van het BVL is dat
scholen punten scoren voor zaken die de verkeersveiligheid
van de (leerlingen van de) school bevorderen. Wij kunnen
punten scoren op verschillende onderdelen. Onze leerlingen
krijgen verkeerslessen en doen verkeersprojecten met
praktische oefeningen. Verder is
er
aandacht voor de
schoolomgeving en zijn/worden de routes naar school zo
verkeersveilig mogelijk. Daarnaast zijn (verkeers)ouders of verzorgers betrokken bij verkeerseducatie. Als er genoeg punten
zijn gescoord, ontvangen we het Label als tastbaar bewijs van de
geleverde kwaliteit.
De De Drie Musketiers is sinds 08-06-2005 in het bezit van het
Label. We dragen daarmee bij aan een stukje veiliger Brabant voor onze kinderen.
Dat houdt in dat we ook verkeersonderwijs serieus nemen. In de praktijk betekent dat
- dat we werken vanuit een jaarlijks activiteitenplan;
- dat alle kinderen les krijgen uit moderne materialen
- dat we vooral aandacht besteden aan praktisch verkeersonderwijs, dat aansluit bij
de leeftijd van de kinderen en hun rol in het verkeer (oversteekdiploma,
fietskeuring, bochten rijden, school-thuisroute naar het voortgezet onderwijs)
- dat we vooral gericht zijn op wat onze schoolomgeving en de
schoolthuisroute van kinderen aan veilig verkeersgedrag vraagt
- dat we ouders bij ons verkeersonderwijs betrekken en met hen samenwerken;
Daarom heeft onze school ook twee verkeersouders: Marieke van Roessel en Jitske
Schellekens, samen met de locatiedirecteur vormen zij de verkeerswerkgroep van onze school.
Onze groep werkt op haar beurt weer samen met de gemeente, de politie, vertegenwoordigers
van Veilig Verkeer Nederland en verkeerswerkgroepen van andere basisscholen in Gilze en
Rijen.
Kijk voor meer informatie op www.bvlbrabant.nl.

3.2.5 Kinderpostzegels
Eenmaal per jaar komen de leerlingen van groep 7 en 8 langs de deur voor de verkoop van de
bekende postzegels en prentbriefkaarten “Voor het kind”.

3.2.6 Jeugd-EHBO
In samenwerking met Marlies de Vette, nemen de leerlingen uit groep 8 deel aan een aantal
EHBO-lessen. Deze lessen worden op school gegeven.
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3.2.7 Sport in en om de school
gymlessen
De kinderen van groep 3 tot en met 8 krijgen twee keer per week 45 minuten gymles. Beide
gymlessen worden gegeven door de buurtsportcoach van de Gemeente Gilze Rijen.
Het schooljaar is verdeeld in negen blokken van vier lesweken. In ieder blok komen één sport
(denk aan voetbal, hockey, voetbal en atletiek) en één algemeen bewegingsthema (denk aan
klimmen, klauteren, over de kop gaan, springen, balanceren) aan bod. Hierdoor krijgen alle
kinderen elk jaar een breed en uitgebalanceerd sport- en beweegaanbod in de gymlessen.
Daarnaast worden alle kinderen periodiek gescreend door de vakdocent om tijdig stagnaties in
de fysieke- en/of motorische ontwikkeling te signaleren. Indien er reden is voor zorg dan worden
ouders via de groepsleerkracht op de hoogte gebracht.
We verzorgen bewegingsonderwijs als vak, niet als recreatie-onderdeel.
sportdagen en toernooien
Naast de wekelijkse gymlessen neemt de school ook deel aan de jaarlijkse sportdag die
georganiseerd wordt op Sportpark Vijf Eiken in Rijen. Deze sportdag is voor kinderen van groep
5 tot en met 8. Hier strijdt de school in verschillende sporten tegen kinderen van de andere
basisscholen in de gemeente Gilze en Rijen. Ook worden er het hele jaar door sporttoernooien
georganiseerd waar de kinderen namens de school aan kunnen deelnemen. Deze toernooien
zijn opgenomen in de schoolkalender. U kunt daar ook lezen voor welke leerjaren het toernooi
bedoeld is. Informatie over elk toernooi verschijnt in aanloop naar het toernooi in de
schoolnieuwsbrief.
naschools sporten
Onze school neemt ook deel aan het naschoolse sportprogramma van de stichting Sport’sCool.
Ieder schooljaar organiseert Sport’sCool per school twee periodes van 18 weken trainingen in
diverse takken van sport. Het aanbod wisselt per periode en per school. De trainingen worden
verzorgd door een buurtsportcoach in een zaal in of dicht bij de school, zodat kinderen
zelfstandig naar de zaal kunnen gaan. Deelname aan het naschoolse aanbod van Sport’sCool
vergt een eigen financiële bijdrage. Meer informatie over Sport’sCool kunt u vinden op
www.sport-s-cool.nl. Ieder jaar rond 1 juli en 1 december start op deze website de inschrijving
voor de daarna volgende periode.

3.2.8 Gezamenlijke vieringen: Mengelmoes
3x per schooljaar verzorgen alle groepen een optreden, we proberen in ± een half uur lang het
publiek op een afwisselende, pakkende manier te vermaken. De bedoeling is veelzijdig: elkaar
respecteren (ook blijven opletten als iets niet zo boeiend is), voor een publiek staan: uitbeelden,
spreken, durven optreden, gebruiken van beschikbare ruimten.
Er wordt een beroep gedaan op creativiteit: met weinig attributen toch effect bereiken,
opdrachten uitvoeren, dingen regelen, gezond kritisch het optreden bekijken en (na)bespreken.
Tevens is een mengelmoesmiddag een prima kans om kennis en kunsten te etaleren, want
vaak komen er in de klas geleerde liedjes, versjes en drama aan de orde.
Verder vieren we jaarlijks met de kinderen het kerstfeest en het paasfeest in een gezamenlijke
viering. Ook hierbij wordt gezongen, gedanst en toneel gespeeld.
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4 VOORZIENINGEN IN HET SCHOOLGEBOUW

4.1 Computers
De school beschikt over een aantal computers en een kar met 40 chromebooks. Deze worden
door het team gebruikt voor het volgen van de leerlingen, voor de administratie en voor
communicatie.
Voor de leerlingen zijn er verschillende programma’s in gebruik. Een aantal van deze programma’s
geeft extra oefeningen aan kinderen die moeite hebben met bepaalde vakken. Een aantal van de
programma’s geeft extra oefeningen aan kinderen die juist heel ver zijn met bepaalde vakken. En
een aantal van de programma’s zijn bedoeld als reguliere aanvulling op de methode waarbij de
leerkracht kan kiezen om er wel of geen gebruik van te maken. De computers hebben ook
aansluiting op internet waardoor er vooral in de bovenbouw groepen gebruik van kan gemaakt
worden op zoek naar informatie.

4.1.1 Internet- en e-mailprotocol
Op onze school zullen de kinderen de komende jaren steeds meer gebruik gaan maken van
moderne communicatiemiddelen als internet, e-mail en cloudwerken.
De school zal proberen om de leerlingen in een zo veilig mogelijke internet- en e-mail omgeving
te laten werken. Er wordt geprobeerd de leerlingen zo veel mogelijk met gerichte
zoekopdrachten te laten werken om vrijblijvend surfgedrag te beperken.
De school zorgt ervoor dat de kinderen op school tekst en uitleg krijgen over het gebruik en
misbruik van internet en het e-mail adres.
De school kiest er niet voor om te gaan werken met filters. We kiezen ervoor om samen met de
kinderen manieren te vinden om op een verantwoorde manier te kunnen werken met Internet.
Het samen in de klas hierover praten, het maken van afspraken en vaststellen van regels, het
bijbrengen van een goede attitude en sociale controle spelen hierbij een zeer belangrijke rol. In
de klassen waar met internet en e-mail wordt gewerkt, worden samen met de kinderen
klassenregels opgesteld. Daarbij worden de volgende afspraken als leidraad genomen:
 Ik zal nooit mijn persoonlijke informatie doorgeven op Internet zoals: mijn naam, adres
en telefoonnummer, het werkadres en telefoonnummer van mijn ouders of het adres van
mijn school zonder toestemming van mijn /leerkracht
 Ik vertel het mijn leraar meteen als ik informatie zie waardoor ik me niet prettig voel of
waarvan ik weet dat het ongewenste informatie is zoals porno, geweld, discriminatie,
racisme
 Ik zal nooit afspreken met iemand die ik ‘online’ op Internet heb ontmoet, zonder
toestemming van mijn leerkracht
 Ik zal nooit e-mailberichten en foto’s of iets anders van mij of andere leerlingen
versturen, zonder toestemming van mijn leerkracht
 Ik zal nooit op e-mailberichten antwoorden die onprettig zijn. Het is niet mijn schuld dat
ik zulke berichten krijg en vertel het meteen aan mijn leerkracht, zodat zij maatregelen
kunnen nemen
 Ik spreek met mijn leerkracht af op welk tijdstip en hoe lang ik op Internet mag en van
welke programma’s ik gebruik mag maken
Een e-mailadres en/of een gebruiker van Internet wordt (na overleg met de directie) onmiddellijk
uit de bestandenlijst verwijderd of als gebruiker toegang tot het internet verboden, wanneer
wordt vastgesteld dat er:
- onwettige activiteiten mee worden gepleegd
- informatie wordt gezocht op het gebied van porno, geweld, racisme en
discriminatie en deze informatie verspreid en/of doorgegeven wordt
- gepest wordt
Ouders/verzorgers worden daarvan schriftelijk in kennis gesteld. Daarbij wordt aangegeven wat
de reden van deze waarschuwing/blokkering is
19

De gebruiker van een emailadres en/of het internet krijgt bij minder ernstig misbruik een
waarschuwing. Twee van deze waarschuwingen leveren de volgende sanctie op: de gebruiker
wordt voor een door de leerkracht te bepalen tijd toegang tot het internet verboden.
Ouders/verzorgers worden ook hiervan schriftelijk in kennis gesteld. Daarbij wordt aangegeven
wat de reden van deze waarschuwing/blokkering is
De ICT-coördinator op school draagt er zorg voor dat zodra hij melding krijgt van mogelijk
misbruik, dit controleert en dit meldt aan de groepsleerkracht.
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5 DE ZORG VOOR KINDEREN

5.1 De interne begeleider
De ontwikkelingen in het basisonderwijs verlangen dat het “werk in de klas” meer en meer
gericht is op adaptief onderwijs, dat is onderwijs op maat. De basis van goede zorg ligt in de
groep en dat betekent dat:
 onderwijs moet zijn aangepast aan de onderwijs- en ontwikkelingsbehoeften van ieder kind;
 de leerkracht moet gebruik maken van verschillende materialen en instructieroutes;
 de leerkracht wordt geacht gevarieerde instructieprincipes en pedagogische aanpakken te
hanteren;
 de kinderen in toenemende mate zelf verantwoordelijkheid kunnen krijgen voor de planning
en evaluatie van het eigen leerproces.
In de praktijk blijkt dat dit streven weinig kans van slagen heeft, als de leerkrachten geen
daadwerkelijk ondersteuning krijgen bij het omgaan met de soms zeer grote verschillen tussen
de leerlingen. In steeds meer scholen zien we dan ook een takenpakket, waarbinnen het
coördineren van de leerlingenzorg gestalte heeft gekregen.
Daarvoor moet de school:
 een samenhangend systeem van leerlingenzorg hanteren;
 de deskundigheid van de leerkrachten bevorderen en evalueren;
 beleid voeren ten aanzien van integrale leerlingenzorg en professionalisering op basis van
analyse van de effectiviteit van het onderwijs;
Juf Joyce heeft als Onderwijskundig teamleider en IB-er deze taak.
De taak van IB’er omvat eigenlijk drie taakvelden:
* Coördinerende taken; het coördineren van de leerlingenzorg.
 het maken van planningen voor zorgactiviteiten; opstellen van procedures en richtlijnen;
 het organiseren en leiden van leerlingenbesprekingen met de leraren;
 het organiseren van onderzoek en hulp;
 het diagnostisch onderzoek doen bij leerlingen;
 het beheren van materialen en dossiers;
 het onderhouden van contacten met personen en instanties die werkzaam zijn in de
bovenschoolse zorg zoals gemeente, Edux onderwijsadviesbureau, het regionale
samenwerkingsverband (RSV Breda) e.d.
* Begeleidende taken; het coachen van de leraren.
 het ondersteunen van leraren bij hun activiteiten in de leerlingenzorg;
 het begeleiden van leraren bij het opstellen van handelingsplannen;
 begeleiden van leraren bij het uitvoeren van zorgmaatregelen;
 het ondersteunen van leerlingen en ouders;
 het observeren van klassensituaties;
 het consulteren van leerkrachten;
 het informeren van leerkrachten en directie;
* Innoverende taken; het verbeteren van de leerlingenzorg.
 het in kaart brengen van de resultaten van de leerlingenzorg;
 het inventariseren van problemen waar leraren tegenaan lopen;
 het analyseren van zwakke onderdelen van het onderwijsaanbod;
 het genereren van ideeën ter verbetering van de leerlingenzorg in de school.
 volgen van cursussen met het doel het up-to-date houden van de kennis omtrent
zorgverbreding.
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5.2 Procedure zorg
We streven ernaar dat iedere leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien.
Omdat we te maken hebben met verschillen, moet het onderwijsleerproces zo ingericht worden,
dat dit ook mogelijk is. In de eerste plaats moeten de leraren daarom de leerlingen goed kennen
(wat is hun niveau?, wat zijn de kenmerken van de leerlingenpopulatie?). Daarna moeten de
leerlingen goed gevolgd worden: hoe verloopt het ontwikkelproces? Daar waar nodig volgt zorg
en begeleiding. Deze zorg kan gericht zijn op leerlingen die wat minder kunnen, maar ook op
leerlingen die wat meer kunnen. Om het ontwikkelproces te volgen, hanteren we het CITOLOVS. Leerlingen met een V- of IV-score, leerlingen die sterk terugvallen en leerlingen met een
I-plus-score komen in aanmerking voor extra zorg. De centrale figuur bij zorg en begeleiding is
de leraar. De intern begeleider heeft een coördinerende taak.
Hierbij zien we een volgend schema:
Zorgniveau 1: dagelijkse basisaanbod in de klas voor alle kinderen.
Hierin worden alle leerlingen 5 x per jaar besproken in de klassenrondjes n.a.v. de
toetsgegevens. Ook vallen hieronder de ouder- en leerling gesprekken.
Alle kinderen worden opgenomen in het groepsoverzicht en in de groepsplannen. Bij alle
kinderen worden er methode en CITO toetsen afgenomen. De leerkracht is primair
verantwoordelijk voor zorgniveau 1.
Zorgniveau 2: extra ondersteuning binnen de groep.
Niet alle kinderen zullen in aanmerking komen voor zorgniveau 2. Bij eenmalige uitval (CITO V
score) op één of meerdere vakgebieden kan een ander instructieniveau gekozen worden of een
RT plan worden opgesteld. Ouders worden hierover geïnformeerd tijdens de 10 minuten
gesprekken/ oudergesprekken. Ook hier is de leerkracht weer primair verantwoordelijk maar zal
er overleg plaatsvinden met de Intern Begeleider.
Zorgniveau 3A: speciale ondersteuning buiten de groep na interne consultatie.
De onderwijsbehoeftes van de leerling overstijgen de draagkracht van de leerkracht.
Interventies op zorgniveau 2 blijken niet aan te slaan en de leerling valt, ondanks de
interventies, meerdere malen achter elkaar uit. In overleg met ouders, leerkracht en Intern
Begeleider wordt gekozen welke interventies worden weggezet en welke doelen er behaald
moeten worden aan het einde van deze periode (handelingsplan of ontwikkelplan). In deze
zorgfase is de Intern Begeleider de verantwoordelijke. Vanaf dit moment wordt er ook een
eerste aanzet gemaakt tot het invullen van een groeidocument.
Zorgniveau 3B: speciale ondersteuning buiten de groep na externe consultatie.
De onderwijsbehoeftes van de leerling worden verder in beeld gebracht en uitgewerkt via een
ontwikkelplan en/ of basisarrangement. Ook hier zullen ouders, leerkracht, Intern Begeleider en
externen worden betrokken. De Intern Begeleider is ook hier weer de verantwoordelijke.
Zorgniveau 4: besluit tot lichte/ zware ondersteuning.
We kunnen er toe besluiten de leerling op de basisschool te laten blijven met inzet van extra
middelen voor een arrangement lichte of zware ondersteuning. Hiervoor moet voor een
arrangement zware ondersteuning een aanvraag ingediend worden bij de Commissie van
Toelaatbaarheidsverklaring. In sommige gevallen moeten we besluiten dat de basisschool niet
22

de juiste plek is en moeten we een toelaatbaarheidsverklaring voor een Speciale Basisschool of
Speciaal Onderwijs aanvragen. Wanneer we een positieve beschikking krijgen dan kan de
leerling overgeplaatst worden naar zo’n zorglocatie.

5.3 Commissie Toelaatbaarheidsverklaring (CTLV)
Sinds 1 augustus 2014 bestaat de Permanente Commissie Leerlingenzorg (voor verwijzing naar
het speciaal basisonderwijs) en de Commissies voor Indicatiestelling (voor verwijzing naar
speciaal onderwijs) niet meer. Binnen het nieuwe Samenwerkingsverband (RSV Breda e.o.) zijn
deze commissies samengevoegd tot één Commissie voor Toelaatbaarheidsverklaringen
(CTLV). Indien uw kind in aanmerking komt voor plaatsing in het speciaal (basis)onderwijs
raadpleeg de intern begeleider van de school omtrent protocol en procedure.
Het RSV Breda eo heeft een aanvraagformulier waarmee alle tlv's en arrangementen kunnen
worden aangevraagd. De Commissie Ondersteuningstoewijzing neemt in behandeling de
aanvragen voor:
- een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) voor het vso, cluster 3 of 4
- een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) voor het praktijkonderwijs
- een aanwijzing lwoo
- een arrangement specifieke school
- een arrangement rebound/opdc
Zie ook www.rsvbreda.nl
De CTLV bestaat uit een onafhankelijk voorzitter, een directeur namens de basisscholen en een
vertegenwoordiger namens het speciaal basisonderwijs. De commissie wordt ondersteund door
deskundigen vanuit de scholen voor speciaal (basis)onderwijs en is verantwoording schuldig
aan het bestuur van het samenwerkingsverband. De CTLV kan besluiten tot het verstrekken
van
 een arrangementsverklaring: extra ondersteuning op de huidige school die binnen de
basisondersteuning van deze school niet geboden kan worden;
 een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het speciaal basisonderwijs;
 een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het speciaal onderwijs cluster 3 en 4.
Met de TLV kan de leerling worden aangemeld bij een school waarvoor deze
toelaatbaarheidsverklaring geldt: een school voor speciaal basisonderwijs of een school voor
speciaal onderwijs cluster 3 en cluster 4. Zonder de beschikking van de CTLV kunnen er geen
kinderen worden ingeschreven bij deze scholen. De toelaatbaarheidsverklaring voor het
speciaal basisonderwijs is alleen regionaal te gebruiken. Dus alleen in te zetten voor een van
de drie SBO-scholen in onze regio. De toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal onderwijs
cluster 3 en 4 is landelijk geldig. Ouders mogen kiezen waar ze hun kind aanmelden. Maar de
gemeente, die verantwoordelijk is voor het vervoer van de leerling naar de school voor speciaal
onderwijs hoeft dat alleen maar te bekostigen tot de dichtstbijzijnde voorziening. De meerkosten
zijn dan voor rekening van de ouders.
Een toelaatbaarheidsverklaring betekent niet automatisch dat een leerling ook geplaatst wordt.
Na aanmelding heeft de school 6 weken de tijd om een leerling te plaatsen. Als een school tot
de conclusie komt dat de leerling niet geplaatst kan worden, is deze verplicht om een goed
alternatief aan te bieden.

5.4 Zorgadviesteam
Het zorgadviesteam komt in beeld voor leerlingen die binnen de zorgprocedure zorgniveau 3A
of 3B nodig hebben. Op dat moment kan de verantwoordelijke Intern Begeleider de hulp
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inschakelen van mensen buiten de organisatie (de orthopedagoog van Nuwelijn, Edux
onderwijsadviesbureau, de schoolmaatschappelijk werken, de jeugdverpleegkundige vanuit
GGD of ambulante begeleiders uit het S(B)O).
In zo’n zorg adviesteam wordt gekeken naar de onderwijsbehoeftes van het kind en op welke
manier we deze kunnen bieden op de basisschool (in de basiszorg, eventueel met lichte
ondersteuning of door het aanvragen van zware ondersteuning middels een arrangement bij de
Commissie van Toelaatbaarheidsverklaring).

5.5 Omzetting van LGF naar arrangement
Voor de komst van passend Onderwijs werd gesproken over leerlingen met een leerling
gebonden financiering (LGF leerlingen). Deze leerlingen kregen een rugzak voor het speciaal
(basis) onderwijs waardoor er op de reguliere basisschool extra middelen vrij kwamen voor
individuele ondersteuning, materialen, externe begeleiding e.d.
Deze ondersteuning kan nog steeds maar wordt in het passend onderwijs benoemd als een
arrangement. Wanneer de onderwijsbehoeftes van een kind buiten de basiszorg van een
basisschool vallen wordt door een zorgteam bekeken welke zorg er extra nodig is. Dit wordt via
een groeidocument aangevraagd bij de CTLV (zie 5.3). Als deze commissie de aanvraag
goedkeurt dan wordt er een arrangement afgegeven waarmee alsnog aan de
onderwijsbehoeftes van het kind kan worden voldaan.

5.6 Leerlingendossiers
Alle gegevens van de kinderen worden bewaard in een dossiermap en in ons digitaal
leerlingvolgsysteem “Parnassys”. Van iedere leerling van onze school is er zo’n dossiermap
aanwezig, die in een aparte dossierkast bewaard wordt. In de dossiermap bewaren wij:
 verslagen van gesprekken met externe hulpverleners
 eventuele observaties
 algemene gegevens
 onderzoeken en hun resultaten
In parnassys staat onder andere :
 gespreksverslagen
 toets resultaten
 handelingsplannen
 rapporten

5.7 Leerlingvolgsysteem
Om de ontwikkeling van de kinderen zo goed te kunnen volgen, gebruiken we het CITO
Volgsysteem. Met de bijbehorende toetsen bepaalt een leerkracht waar de kinderen staan in
hun ontwikkeling. Zo kan de leerkracht perfect inspelen op de behoeftes van het kind.
Op de De Drie Musketiers maken we gebruik van de volgende toetsen:
 CITO ordenen en CITO Taal voor Kleuters in groep 1 en 2
 CITO DMT en AVI (Technisch Lezen) in de groepen 3 t/m 8 op meerdere momenten per
jaar
 CITO Rekenen in de groepen 3 t/m 8 in januari en in juni
 CITO Spelling in de groepen 3 t/m 8 in januari en in juni
 CITO Begrijpend Lezen in de groepen 3 t/m 8 in januari en in juni (alleen voor groep 3
en 4)
 CITO Woordenschat in de groepen 3 t/m 8 in januari en in juni
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Om snel te zien hoe een leerling scoort ten opzichte van leeftijdsgenoten, heeft Cito de niveauindicaties I t/m V ontwikkeld:
 I
20% hoogst scorende leerlingen
 II
20% boven het landelijk gemiddelde
 III
20% landelijk gemiddelde
 IV
20% onder het landelijk gemiddelde
 V
20% laagst scorende leerlingen
Naast deze I t/m V scores krijgt de leerkracht ook een vaardigheidsscore te zien bij CITO
scores. Deze vaardigheidsscores kunnen we per vak met elkaar vergelijken en zo kan de
leerkracht de groei van uw kind in beeld brengen.
LVS-sociaal-emotionele ontwikkeling.
Om deze ontwikkeling in beeld te krijgen, gebruiken we voor groep 1-2 KIJK en voor de
groepen 5 t/m 8 ZIEN. Hiermee brengen we ook op sociaal emotioneel vlak de
onderwijsbehoeftes van de kinderen duidelijk in beeld.
Ook zijn we preventief met sociaal-emotionele ontwikkeling bezig. Via de Kanjer methode
proberen we van onze kinderen echte KANJERS te maken. Voor meer informatie
www.kanjertraining.nl We gebruiken het leerlingvolgsysteem “ZIEN”.

5.8 Rapportage en oudergesprekken
Het leerlingvolgsysteem geeft het best de ontwikkeling gedurende de hele basisschoolperiode
weer. Om die reden zal dit leerlingvolgsysteem dan ook uitgangspunt en belangrijkste
onderwerp van gesprek zijn bij oudergesprekken. Het eerste oudergesprek zal reeds in het
begin van het schooljaar plaatsvinden en is bedoeld om kennis te maken, eerste indrukken uit
te wisselen, verwachtingen af te stemmen en afspraken te maken. Het tweede gesprek vindt
plaats na de 2e toetsperiode.
Het derde gesprek vindt in principe alleen plaats indien er opvallendheden (positief of negatief)
in de ontwikkeling van het kind zijn. De leerkracht zal u in dit geval inplannen voor een gesprek.
Indien de leerkracht geen aanleiding ziet om u uit te nodigen kunt u echter wel aangeven hier
toch prijs op te stellen. De leerkracht zal u dan alsnog inplannen.
Uiteraard is het altijd mogelijk en zelfs wenselijk om tussendoor met de leerkracht te spreken
indien u of de leerkracht hiervoor aanleiding ziet. De toetsresultaten zullen via Social Schools
met u gedeeld worden. U kunt deze dus voor het oudergesprek al inzien en uzelf voorbereiden
op het gesprek.
De rapporten verschijnen drie keer per jaar en zijn in principe bedoeld voor de leerlingen. Zij
geven de resultaten weer zoals die behaald zijn met de methodetoetsen. Het LVS is een
zogenaamde Niet-methodetoets en vergelijkt leerlingen met het landelijk gemiddelde, terwijl
methode toetsen puur alleen de resultaten weergeven van onderdelen die zijn behandeld in een
bepaalde periode. Ons uitgangspunt is dat een rapport voor de kinderen motiverend moet zijn.
De getoonde inzet en de kleine succesjes kunnen een rapportpunt daardoor positief of negatief
beïnvloeden. Op het rapport wordt ook aangegeven of het punt met veel of weinig extra hulp en
instructie tot stand is gekomen.

5.9 De rol van de ouders bij de zorg.
Wij zien binnen het onderwijs een gedeelde verantwoordelijkheid tussen de ouders en de
leerlingen. Vandaar dat we er dan ook na streven om de ouders geregeld op de hoogte te
stellen van de vorderingen van de kinderen. Op deze manier hopen we dat de ouders zich
betrokken voelen bij het onderwijs van hun kinderen en dat ze zich ook hard willen maken voor
goed onderwijs aan hun kinderen
Een schriftelijke rapportage vindt vanaf eind groep 1 plaats aan de hand van een techniekmap:
sociaal emotionele ontwikkeling en de algemene leervoorwaarden.
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De groepen 3 t/m 8 krijgen drie keer per jaar een verslag mee naar huis.
Alle ouders worden uitgenodigd voor een 10-minuten-gesprek. Het eerste gesprek vindt plaats
aan het begin van het schooljaar, voor de groepen 1 t/m 8. Het tweede gesprek is in juni voor
de groepen 1 t/m 7. Een gesprek halverwege het jaar kan in februari plaats vinden.
In groep 8 wordt in maart het Onderwijskundig Rapport met de ouders besproken en het
definitieve advies van de basisschool voor het V.O.
Indien nodig vinden er tussentijds gesprekken plaats. Dit kan op initiatief van de ouders of van
de leerkracht gebeuren. Wij rekenen op een ondersteunende rol van de ouders bij het
onderwijsleerproces. Dat betekent in onze ogen een motiverende en meelevende ouder.
Kinderen dienen ook thuis uitgedaagd te worden tot leren. Dit kan met behulp van een
lidmaatschap van de bibliotheek (lezen is heel belangrijk voor de ontwikkeling), maar ook
bijvoorbeeld door het samen kijken naar programma’s als Het Klokhuis of het (jeugd) journaal.
Kinderen die extra zorg op school krijgen, kunnen ook thuis wel een steuntje gebruiken. In
sommige gevallen geven we extra huiswerk mee, wij rekenen er dan op dat uw kind dat op een
rustig moment kan maken met ondersteuning van een ouder.

5.10Leerlingenzorg door externe instanties
Basisscholen krijgen steeds meer te maken met ouders/verzorgers die op eigen initiatief en
voor eigen rekening externe hulp inschakelen om extra zorg voor hun kind(eren) te organiseren.
Het bestuur van Nuwelijn heeft hierop beleid gemaakt, waarmee de GMR heeft ingestemd.
Als de hulp onder schooltijd buiten de school gegeven wordt staat de school hier in principe ,
gezien de uitgangspunten van het beleid, afwijzend tegenover.
Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de directie.

5.11 De aanname van leerlingen op onze school
(normale instroom)
De opvang van nieuwe leerlingen (met name kleuters)is als volgt geregeld.
1.
Nadat een signaal is gekomen (via een vooraanmeldingsformulier of de
peuterspeelzaal) dat er een nieuwe leerling gaat komen, worden de ouders, ± 5 weken
voordat hun kind 4 jaar wordt, uitgenodigd voor een kennismakingsbezoek.
2.
Tijdens dit bezoek krijgen de ouders diverse formulieren (waaronder het definitieve
inschrijfformulier) en brochures uitgedeeld. Een afspraak wordt gemaakt voor een
gesprek, waar het inschrijfformulier wordt ingeleverd en vragen en opmerkingen
besproken worden.
3.
De ouders worden daarna verwezen naar de leerkracht om een afspraak te maken voor
klassenbezoek van hun kind.
4.
Uw kind wordt uitgenodigd voor zijn eerste officiële schooldag.
5.
Na ongeveer een maand in de groep vindt er een eerste informeel gesprek plaats tussen
ouders en leerkrachten. Deze afspraak wordt in overleg gemaakt.
Tevens kunnen we te maken krijgen met leerlingen die van een andere basisschool komen of
die vanuit een School voor Speciaal Basisonderwijs terugkomen naar het Basisonderwijs. Wij
proberen deze leerlingen op een zo adequaat mogelijke manier op te vangen en te begeleiden
in hun nieuwe schoolomgeving.

5.12 De aanname van leerlingen op onze school (via
een andere basisschool)
De kleine setting van De Drie Musketiers wordt steeds meer gezien als een goed alternatief
voor de grote scholen in de omgeving. Wij staan open voor alle kinderen, maar moeten wel
goed bekijken wat kan en niet kan binnen de huidige groepsgrootte.
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Twee criteria waar we naar moeten kijken:
1. Fysieke ruimte: max. 24 leerlingen per combinatiegroep (er wordt per aanmelding
bekeken of dit past binnen de combinatie van het huidige schooljaar en het schooljaar
daarop). In de kleutergroep kan dit aantal hoger liggen vanwege de instroom gedurende
het schooljaar.
2. Zorgruimte: Hierbij houden we rekening dat:
 het kind op onze school zijn/ haar mogelijkheden zo optimaal mogelijk moet kunnen
ontwikkelen.
 Het kind moet gelukkig kunnen zijn (welbevinden) zonder dat daarbij de
ontwikkelingskansen van andere kinderen of groep(en) worden belemmerd.
 De begeleiding van het kind mag niet leiden tot een te zware belasting van de
leerkracht, die het kind begeleidt. Dit betreft de directe begeleiding van het kind, de
groep en van noodzakelijke buitenschoolse activiteiten.
Afspraken maken over de routing
1. informatief gesprek (directie of locatieverantwoordelijke)
2. aanmelding (ouders)
3. informeren m.b.t. aanmelding (directie of locatieverantwoordelijke)
4. informatie opvragen bij huidige school (IB-er)
5. advies uitbrengen aan school (IB-er)
6. teamoverleg over de aanmelding (directie of locatieverantwoordelijke)
7. besluit nemen + informeren team (directie of locatieverantwoordelijke)

5.13 Schorsing en verwijdering van leerlingen
De school werkt volgens het “Kanjer” principe. Dat betekent dat we elkaar moeten kunnen
vertrouwen, elkaar respecteren en voor ons zelf opkomen. Onder het schorsen van een leerling
verstaan we het aan een leerling tijdelijk ontzeggen van de toegang tot de school, als
disciplinaire maatregel. Dit impliceert ook dat er van de school een inspanningsverplichting
jegens de leerling blijft bestaan. De termijn moet verder van een beperkte duur zijn.
Onder het verwijderen van een leerling verstaan we het vanaf een aangegeven datum niet meer
toelaten van een leerling op school en dus de toegang tot de school ontzeggen. Dit kan meestal
alleen nadat de leerling eerst geschorst is geweest en er na die schorsing geen duidelijke
verbetering in het probleem (= de reden van de voorafgaande schorsing) is opgetreden. Er kan
ook sprake zijn van cumulatieve factoren, die het handhaven van de leerling, ondanks alle
aanwezige zorgmomenten niet meer billijkt.
Redenen om kinderen te schorsen en/of te verwijderen:
Een voortdurend, storend, agressief gedrag van de leerling, waardoor de voortgang van het
onderwijs wordt verstoord (dat is dan uiteraard al herhaaldelijk met de ouders besproken en er
zijn afspraken voor leerling, school en ouders over gemaakt en schriftelijk vastgelegd).
De leerling vergt door zijn gedrag een onevenredig groot deel van de schoolorganisatie, waarbij
niet of nauwelijks doelen worden bereikt (ook hierbij is van belang dat er met de ouders al
gesprekken gaande zijn over de ontwikkelingen).
Bedreigend of agressief gedrag van de ouders van de leerling, waarbij herhaling niet is
uitgesloten en waardoor gegronde vrees is ontstaan voor de veiligheid van het personeel of de
leerlingen, of voor de ongestoorde voortgang van het onderwijs.
Procedure.
1.
De uiteindelijke beslissing om kinderen toe te laten en te schorsen of te verwijderen
berust bij het bevoegd gezag.
2.
Voor dat besloten wordt tot schorsing/verwijdering wordt dit besproken in de
teamvergadering. Is raadpleging niet mogelijk, dan dient er minimaal overleg plaats te
vinden tussen de directie, de betrokken leerkracht en een ander teamlid.
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3.
4.

5.
6.

7.

Daarna hoort het bevoegd gezag de directeur, die desgevraagd alle ondernomen
stappen moet aangeven, die tot dan toe m.b.t. de begeleiding van de leerling zijn
genomen. Ook de gevoerde gesprekken en de verslagen met de ouders horen hierbij.
Bij de argumentering kan alleen gelet worden op bovenstaande redenen.
De ouders worden altijd schriftelijk op de hoogte gesteld van een schorsing en
verwijdering en de redenen die daarbij een rol hebben gespeeld.
Bij verwijdering is tevens aangegeven dat de ouders de mogelijkheid hebben om binnen
een termijn van 4 weken bij het bevoegd gezag in beroep te gaan tegen de verwijdering.
Het bevoegd gezag dient binnen 4 weken na ontvangst van het bezwaarschrift te
beslissen. Ouders, betrokken leerkracht(en) en directie kunnen hierbij gehoord worden,
gezamenlijk maar ook iedere partij afzonderlijk.
Bij schorsing krijgt een leerling altijd “huiswerk” mee. Dit werk bestaat uit het werk, dat hij
normaal gesproken op school zou moeten maken.
Voor dat tot definitieve verwijdering van een leerling wordt overgegaan dient de directeur
te zoeken naar een andere school voor basisonderwijs of speciale school voor
basisonderwijs. Het bevoegd gezag zal aan de ouders moeten kunnen aantonen vanaf
welk moment, welke serieuze pogingen zijn gedaan om een andere school te vinden
voor de te verwijderen leerling.
De leerplichtambtenaar en inspectie worden op de hoogte gebracht van verwijdering van
een leerling.

5.14 De begeleiding van overgang van kinderen naar
het VO
Na groep 8 van de basisschool staat het voortgezet onderwijs te wachten. De groepsleerkracht
en directie adviseren ouders over de meest geschikte vorm van onderwijs na de basisschool.
Informatie over het voortgezet onderwijs ontvangt u via de school. Dat gebeurt onder andere
tijdens een algemene voorlichtingsavond hierover vlak voor of na de kerstvakantie. Het
schooladvies is gebaseerd op:
 De kennis en de ervaring die de basisschool met uw kind gedurende acht jaar heeft
opgedaan.
 De resultaten van de diverse toetsen
Het schooladvies wordt middels een onderwijskundig rapport en onafhankelijk van de Citoeindtoets, mondeling toegelicht en met de ouders besproken. Van het onderwijskundig rapport
krijgen de ouders een afschrift. Vervolgens melden de ouders hun kind zelf, of via school, aan
bij het voortgezet onderwijs. De scholen voor voortgezet onderwijs beslissen over toelating en
plaatsing.

5.15 Begeleiding overgang kinderen naar een andere
school.
Als de eigen basisschool niet langer de zorg kan bieden die het kind nodig heeft, kan er
uiteindelijk gekozen worden om een basisschool te zoeken die de nodige zorg wel kan geven.
In voorkomende gevallen wordt de procedure BAO-BAO gevolgd. De procedure is op school in
te zien.
Als ouders te kennen geven dat hun kind, om welke reden dan ook, een andere school gaat
bezoeken, nemen we op een passende manier afscheid .
Verder maken wij een onderwijskundig rapport dat naar de ouders en de ontvangende school
wordt gestuurd.
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5.16 Scholing van leraren
Vanwege de veranderingen in het onderwijs op allerlei gebied is het noodzakelijk dat de
leerkrachten regelmatig cursussen volgen om op de hoogte te blijven van de nieuwste
ontwikkelingen. Deze cursussen zijn deels individueel en deels in teamverband. Via de
nieuwsbrief houden wij u hiervan op de hoogte.

5.17 Ouderavonden
Alle ouders worden uitgenodigd voor een 10-minuten-gesprek. Het eerste gesprek vindt plaats
in september voor de groepen 1 t/m 8. Dit gesprek heeft als doel om elkaars verwachtingen aan
te geven, mogelijkheden en onmogelijkheden. Kortom: afspraken maken welke doelen we het
komend schooljaar willen bereiken. Het leerlingvolgsysteem is leidraad van dit gesprek. Ouders
worden op deze manier al vroegtijdig meegenomen in het partnerschap bij de opvoeding en
educatie van hun kind.
Het tweede gesprek is in maart voor de groepen 1 t/m 7, wanneer de E-toetsen van het LVS
bekend zijn. Een laatste gesprek aan het eind van het jaar kan in juni plaats vinden.
In groep 8 wordt ook het Onderwijskundig Rapport met de ouders besproken en zullen in
februari de adviesgesprekken plaatsvinden. Indien nodig vinden er tussentijds gesprekken
plaats. Dit kan op initiatief van de ouders of van de leerkracht gebeuren.
Informatie/inloopavond.
Aan het begin van ieder schooljaar (meestal in de tweede of derde schoolweek) organiseren we
een informatieavond.
Bij een informatieavond wordt er in de diverse groepen voorlichting gegeven m.b.t. het reilen en
zeilen in de betreffende groepen. U hoort en ziet wat over gebruikte methodes en andere
specifieke zaken voor die groepen. Deze informatieavond is gekoppeld aan de ouderborrel aan
het begin van het schooljaar, waarbij ouders uitgenodigd worden mee te denken rondom enkele
thema’s.
De Algemene ledenvergadering oudervereniging.
Tijdens de informatieavond aan het begin van het schooljaar bericht de oudervereniging u over
de activiteiten van het afgelopen jaar en stellen zij zich aan u voor. Bij genoeg belangstelling
organiseert de oudervereniging een ouderavond die een tweeledig karakter heeft. Het eerste
gedeelte van de avond zijn we rondom een thema bezig dat pedagogisch van aard is. Vaak
wordt dit gedeelte gepresenteerd door een gast. Het tweede deel van de avond is aan de MR
en de OR.
Open Middag.
In maart organiseren we een Open middag. Op deze middag, bedoeld voor bestaande-,
nieuwe- en oriënterende ouders, zal door middel van een speciale Mengelmoes een centraal
gesteld schoolthema worden gepresenteerd. U kunt onze school in vol bedrijf komen
bewonderen.
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5.18 Informatievoorziening gescheiden ouders.
Informatieplicht ouders
Voor een juiste en zuivere toepassing van de regels en richtlijnen van dit protocol is het van
belang dat ouders de school op de hoogte stellen indien er wijzigingen zijn met betrekking tot
hun Burgerlijke Staat. Indien als gevolg van een scheiding de situatie ontstaat dat één of beide
ouders niet meer belast is met het ouderlijk gezag, dan is de betreffende ouder verplicht om
afschriften van de officiële stukken waarin dit is vastgelegd, waaronder bepalingen ten aanzien
van het ouderlijke gezag, bezoekrecht en dergelijke, te overhandigen aan de school. De
betreffende stukken zullen in het leerlingendossier worden bewaard. Uiteraard zal hierbij
uiterste zorgvuldigheid worden betracht. Mocht de betreffende ouder dit nalaten, dan zal de
school niet gehouden kunnen worden aan een correcte uitvoering van het onderhavige
protocol.
Informatieplicht school
Op de school rust een informatieplicht aan beide ouders die het ouderlijk gezag hebben. Onder
informatie in deze wordt verstaan: alle relevante zaken betreffende de leerling en de
schoolorganisatie zoals rapporten, nieuwsbrieven, voortgangsrapportages, de schoolgids en
ouderavonden.
Indien beide ouders het ouderlijk gezag hebben en de leerling woont bij één van de ouders dat
zal de informatie worden verstrekt aan de ouder bij wie de leerling in huis woont. Hierbij gaat de
school ervan uit dat alle informatie welke door de school aan die ouder wordt verstrekt door die
ouder aan de andere ouder wordt doorgegeven. Indien dit niet het geval is, dan dient de ouder
die de informatie niet ontvangt op eigen initiatief contact op te nemen met de school en zal in
overleg worden bezien of andere afspraken ten aanzien van de informatievoorziening kunnen
worden gemaakt.
Indien beide ouders het ouderlijk gezag hebben, er sprake is van co-ouderschap en de leerling
woont beurtelings bij één van de ouders, dan zal alle informatie worden verstrekt aan de ouder
wiens adresgegevens ten behoeve van de registratie van de leerling zijn gemeld. Ook in dit
geval gaat de school ervan uit dat alle informatie welke door de school aan die ouder wordt
verstrekt door die ouder aan de andere ouder wordt doorgegeven. Indien dit niet het geval is,
dan dient de ouder die de informatie niet ontvangt op eigen initiatief contact op te nemen met de
school en zal in overleg worden bezien of andere afspraken ten aanzien van de
informatievoorziening kunnen worden gemaakt.
Indien één van de ouders het ouderlijk gezag heeft en de andere ouder is uit de ouderlijke
macht gezet, dan zal de school slechts de ouder die met het ouderlijk gezag is belast
informeren. Op grond van de wet is de school echter verplicht om ook de ouder die niet belast is
met
de
ouderlijke
macht
desgevraagd
te
informeren.
Behalve als de andere ouder die informatie ook niet krijgt of als het belang van het kind wordt
geschaad met het geven van de informatie. De school is hiertoe niet verplicht indien dit blijkt uit
enig rechtelijk vonnis.
De Drie Musketiers stimuleert dat ouders meer betrokken raken bij het onderwijs. Helaas zijn
veel ouders gescheiden en krijgen ook weer nieuwe relaties. Het buitensluiten van de nieuwe
relatie werkt averechts. Indien de ouder wenst dat de nieuwe partner samen met de ouder bij
bijvoorbeeld rapport- of voortgangsgesprekken aanwezig is, dan zal in overleg worden bezien of
en op welke wijze hieraan gehoor kan worden gegeven. De school zal geen informatie
verschaffen aan de nieuwe partner zonder de aanwezigheid of toestemming van de ouder.

30

5.19 Samenwerkingsafspraken dyslexiezorg
Vanaf 1 augustus 2014 moeten scholen aan leerlingen een passende onderwijsplek aanbieden.
Ook voor leerlingen met lees- en spellingproblemen of dyslexie heeft de basisschool de plicht
om passende ondersteuning te realiseren. Een deel van deze groep leerlingen profiteert
onvoldoende van de ondersteuning die de basisschool kan bieden. Leerlingen (vanaf 7 jaar)
met Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) komen in aanmerking voor specialistische
behandeling. Enkelvoudig betekent dat een kind naast dyslexie geen ggz-stoornis, beperking of
andere taal- of leerstoornissen heeft die belemmerend kunnen zijn voor dyslexieonderzoek
en/of behandeling. Op grond van de Jeugdwet zijn gemeenten vanaf 1 januari 2015
verantwoordelijk voor de beschikbaarheid en de bekostiging van deze specialistische
diagnostiek en behandeling. De gemeenten vergoeden geen hulpmiddelen of andere zaken,
anders dan de EED-zorg voor kinderen in de leeftijd van 7 tot 13 jaar. De gemeenten hebben
daartoe contracten afgesloten met zorgaanbieders, die de diagnostiek en behandeling
uitvoeren.
Een goede samenwerking tussen gemeenten, onderwijs, zorgverlener en de ouders is
noodzakelijk om kinderen met dyslexieproblemen passende ondersteuning en hulp te bieden.
Hierbij is nader uitgewerkt hoe de scholen en gemeenten in de regio passend onderwijs PO 3003 gezamenlijk uitvoering geven aan deze gedeelde verantwoordelijkheid.
Ondersteuning op school
De basisschool biedt leerlingen lees- en spellingonderwijs aan. Leerlingen met lees- en
spellingproblemen en met dyslexie met of zonder bijkomende problematiek worden door de
school ondersteund. De school signaleert en biedt passend onderwijs eventueel met extra
ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband.
Binnen het RSV Breda is afgesproken dat elke basisschool op grond van het Protocol Ernstige
Leesproblemen en Dyslexie ( ELD), de juiste kwaliteit moet bieden op het gebied van
signaleren, diagnosticeren en behandelen van leerlingen die de vaardigheden op het gebied
van het lezen en spellen onvoldoende ontwikkelen. Alleen als de begeleiding van de school
conform het protocol ELD onvoldoende aanslaat, of de leerling structureel onvoldoende
profiteert van de geboden ondersteuning, kan een vermoeden van ernstige dyslexie worden
uitgesproken. Slechts dan is een verwijzing naar de gespecialiseerde dyslexiezorg aan de orde.
Het bovenstaande leidt tot het volgende stappenplan voor de basisschool, bij een vermoeden
van dyslexie:
 School signaleert lees- en/of spellingproblemen bij een leerling;
 School voldoet aan de basisondersteuning van het samenwerkingsverband en hanteert
het dyslexieprotocol;
 School start direct met begeleiding, eventueel met ondersteuning;
 Wanneer de leerling op drie opeenvolgende meetmomenten na extra ondersteuning en
specifieke interventies (minimaal twee interventieperioden) E-scores haalt op
leestoetsen of een lage D-score op leestoetsen en E-scores op spellingtoetsen, dan
mag deze leerling worden doorverwezen naar de EED-zorg;
 De school vult hiertoe het formulier leerlingendossiers dyslexie van Masterplan Dyslexie
(www.masterplandyslexie.nl;http://masterplandyslexie.nl/public/files/documenten/Leerlin
gdossier_Dyslexie_def.pdf)
in en stuurt dit toe naar de Commissie Toelaatbaarheidsverklaringen (CTLV). De CTLV
registreert de aanvraag en controleert het dossier op volledigheid en kent een verklaring
op onderkennend niveau toe ten behoeve van diagnostiek;
 De CTLV informeert de gemeente hieromtrent zodat de gemeente de beschikking kan
verstrekken;
 Ouders ontvangen deze beschikking en bepalen, eventueel in overleg met school, welke
zorgverlener wordt benaderd voor de uitvoering van de diagnostiek.
 Indien vanuit de diagnostiek blijkt dat er sprake is van EED, ontvangen de ouders op
aanvraag vanuit het CJG of wijkteam een beschikking voor behandeling;
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Indien uit het onderzoek blijkt dat er geen sprake is van EED zullen ouders samen met
school afspraken moeten maken omtrent de begeleiding van hun kind.

Ongeacht de uitkomst van het onderzoek naar de ernstige dyslexie blijft de basisschool, dan
wel het samenwerkingsverband passend onderwijs, verantwoordelijk voor het onderwijs en de
ondersteuning aan deze leerlingen. Leerlingen waarbij wel dyslexie wordt geconstateerd, maar
waar geen sprake is van EED, krijgen op basis van de dyslexieverklaring extra ondersteuning
binnen de school.
Voorwaarden voor vergoeding van diagnostisch onderzoek en behandeling EED
De gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de financiering en de organisatie
van de diagnostiek en de behandeling van leerlingen met EED. In 2015 hanteren de gemeenten
voor vergoeding van diagnostiek en behandeling van EED dezelfde criteria als de
zorgverzekeraar in 2014. Dit betekent dat alleen aanspraak gemaakt kan worden op vergoeding
indien:
Formeel:
 het kind primair onderwijs volgt;
 het kind 7 jaar of ouder is;
 en de behandeling is gestart voor de 13de verjaardag.
Inhoudelijk:
 Er een leerlingendossier is opgebouwd waaruit blijkt dat er in het onderwijs een passend
traject is geweest van extra ondersteuning bij het leren lezen en spellen;
 De school het vermoeden heeft dat er sprake is van EED, omdat de leerling te weinig
profiteert van de geboden ondersteuning;
 Er geen sprake is van problemen naast de dyslexie die diagnostiek en behandeling in de
weg staan. In voorkomende gevallen moet eerst de bijkomende stoornis of beperking
worden behandeld, alvorens een leerling in aanmerking kan komen voor bekostigde
diagnostiek en behandeling.
De inhoudelijke toets op deze voorwaarden wordt uitgevoerd door de Commissie
Toelaatbaarheidsverklaringen (CTLV). Het CJG / wijkteam van de woongemeente van de
leerling geeft daarop een beschikking af voor diagnostisch onderzoek EED.
Diagnostisch onderzoek en behandeling van EED
De gemeenten in de regio’s Midden-Brabant, West-Brabant Oost en West-Brabant West
hebben gespecialiseerde jeugdhulp op regionaal niveau ingekocht. De regionaal
gecontracteerde dyslexie-zorgaanbieders voor de regio zijn opgenomen in de bijlage. Ouders
kunnen zich bij het maken van een keuze voor een aanbieder laten adviseren door de school of
het CJG / wijkteam van de gemeente.
Alle gecontracteerde zorgverleners leveren dyslexiezorg conform afspraken met de gemeenten
en de geldende zorgstandaarden:
 De minimale norm voor vakbekwaamheid die aan gekwalificeerde specialisten wordt
gesteld is conform de inzet van geregistreerde gedragswetenschappers onder de ‘norm
van verantwoorde werktoedeling’.
 Kwaliteitsinstituten, zoals het kwaliteitsinstituut Dyslexie, stellen aanvullende bekwaamheidseisen en houden toezicht op de kwaliteit van de zorg door het systematisch en
methodisch verzamelen van data, van de bij hen aangesloten zorgverleners.
Monitoring en sturing
Het RSV Breda PO 30-03, OOK en de gemeenten in deze regio geven gezamenlijk vorm aan
de ondersteuning en hulp voor kinderen met dyslexie. Daarom worden gezamenlijk de
resultaten van inzet gemonitord en waar nodig (bij)gestuurd.. Daarbij gelden de volgende
afspraken:
- Er wordt een budget begroot ten behoeve van uitvoering van dyslexiezorg en de omvang van
doelgroep per gemeente. Hierbij maken we gebruik van macrogegevens;
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- Er wordt gemonitord of de werkelijke uitgaven en aantallen binnen de op basis van
macrogegevens opgestelde ramingen van budgetten en aantallen blijven;
- Het aantal “terechte en onterechte verwijzingen naar diagnostiek EED” van scholen (in
relatie tot de totale leerlingenpopulatie) wordt gemonitord
Het analyseren van data die bovenstaande monitoring oplevert vormt de basis voor het gesprek
met het samenwerkingsverband en haar participanten.. Waar nodig worden scholen
ondersteund om de basiszorg te versterken
Vervolg
Deze samenwerkingsafspraken zijn vastgesteld in het OOGO van april 2015 tussen de
gemeenten en het samenwerkingsverband. Nu wordt de communicatie met de basisscholen, de
jeugdhulpprofessionals in de CJG’s en/of wijkteams, de huisartsen en de gecontracteerde
aanbieders van dyslexiezorg ter hand genomen.
Transitie versus transformatie
Met deze samenwerkingsafspraken organiseren gemeenten en onderwijs gezamenlijk de
begeleiding en ondersteuning van kinderen met dyslexie. Dit geschiedt met oog voor de
verantwoordelijkheden van het onderwijs en van de gemeente, maar vooral vanuit het
gezamenlijke belang om kinderen de hulp te bieden die zij nodig hebben. De
samenwerkingsafspraken vormen in dat kader een aanzet tot “integraal arrangeren” van
onderwijszorg en jeugdhulp, het toekomstig perspectief.

5.20 Jeugdhulp in de gemeente Gilze en Rijen
Het zal u niet ontgaan zijn dat vanaf 1 januari 2015 de gemeenten in Nederland volledig
verantwoordelijk zijn geworden voor de Jeugdhulp. Zo ook in onze gemeente. De gemeente
Gilze en Rijen heeft ervoor gekozen om geen nieuwe loketten in te richten, maar de vaste
punten om uw vraag te kunnen stellen te behouden. U kunt voor al uw opvoed- en
opgroeivragen nog steeds terecht bij de schoolmaatschappelijk werker, de
jeugdverpleegkundige van de GGD, het algemeen maatschappelijk werk, Stichting MEE en
Contour de Twern. Als zij merken dat er toch intensievere jeugdhulp nodig is, dan leggen zij
contact met het Sociaal team van de gemeente. Het sociaal team is een bundeling van
verschillende expertises, zo zijn er ook jeugdexperts aan verbonden. Zij gaan met het gezin in
gesprek en bekijken samen met u wat er nodig is en organiseren de intensieve jeugdhulp.

Met vriendelijke groet,
Yvonne Zonnenberg
Coordinator Sociaal team Gilze en Rijen

5.21 Algemeen Meldpunt Kindermishandeling
Wanneer wij het vermoeden hebben dat er sprake is van kindermishandeling in de thuissituatie
zal onze school hiervan melding doen bij het Algemeen Meldpunt Kindermishandeling (AMK).
De volgende weg wordt dan gevolgd:
•
De leerkracht signaleert dat een kind minder goed functioneert.
•
De leerkracht deelt de zorgen die hij heeft over een kind met de IB’er en
spreekt het vermoeden van kindermishandeling uit.
•
Indien nodig, worden andere medewerkers binnen de school of partners in de
(externe) zorgstructuur betrokken om de situatie beter in kaart te krijgen.
•
Er wordt een verslag gemaakt over de gemaakte afspraken en de uitvoering
ervan.
•
De directie wordt op de hoogte gebracht van de stand van zaken. In overleg
met de leerkracht en de IB’er wordt het besluit om te melden genomen.
•
De melding wordt gedaan.
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Wanneer zal er gemeld worden:
bij lichamelijke mishandeling:
het kind wordt geslagen, geschopt, geknepen, gebrand en dergelijke;
psychische mishandeling:
het kind wordt afgewezen, geterroriseerd, aangezet tot afwijkend en/of
antisociaal gedrag, gepest, getreiterd, gekleineerd; aan het kind worden
extreem hoge eisen gesteld, een juiste vorm van onderwijs wordt onthouden;
seksuele mishandeling:
het kind wordt gedwongen seksuele handelingen te ondergaan, seksuele
handelingen uit te voeren, getuige te zijn van seksuele handelingen van
anderen of wordt gedwongen te kijken naar pornografisch materiaal;
lichamelijke verwaarlozing:
het kind wordt (medische) verzorging en/of veiligheid onthouden, het kind
krijgt onvoldoende voedsel en kleding;
psychische verwaarlozing:
het kind wordt geestelijk verwaarloosd, geïsoleerd, genegeerd; koestering
wordt onthouden en er is nooit aandacht of tijd voor het kind.
Vaak komen verschillende vormen van mishandeling tegelijkertijd voor.

5.22 Passend Onderwijs
Inleiding.
Met ingang van 1 augustus 2014 gaat Passend Onderwijs van start en houden de huidige
samenwerkingsverbanden Weer Samen Naar School op te bestaan. Dit houdt in dat ons
schoolbestuur deel gaat uitmaken van een nieuw samenwerkingsverband Passend Onderwijs
met de naam Optimale Onderwijs Kans (OOK). In dit nieuwe samenwerkingsverband
participeren meerdere schoolbesturen voor primair onderwijs bestaande uit basisscholen en
scholen voor speciaal basisonderwijs. Niet alle schoolbesturen voor speciaal onderwijs zijn
wettelijk deel van het nieuwe samenwerkingsverband. Alleen scholen voor langdurig zieke
leerlingen, zeer moeilijk lerende leerlingen, leerlingen met een lichamelijke beperking en
leerlingen met gedragsproblemen en/of psychiatrische stoornissen doen in het
samenwerkingsverband mee. Met de schoolbesturen speciaal onderwijs voor blinde en
slechtziende en dove en slechthorende en spraak/taalgebrekkige leerlingen zijn
samenwerkingsafspraken gemaakt.
Passend onderwijs is er voor alle leerlingen. In de praktijk gaat het vooral om leerlingen die
extra ondersteuning nodig hebben. Deze ondersteuning kan nodig zijn vanwege een
verstandelijke beperking , een chronische ziekte of bijvoorbeeld gedrags- of leerproblemen.
Maar ook hoogbegaafdheid kan aanleiding zijn om extra ondersteuning te organiseren.
De nieuwe Wet Passend Onderwijs schrijft enerzijds een aantal zaken voor die het nieuwe
samenwerkingsverband moet regelen, anderzijds geeft de wet vrijheden om op lokaal niveau
zelf beleid te maken. Dit beleid wordt gemaakt door het bestuur van het samenwerkingsverband
dat bestaat uit een vertegenwoordiging van alle deelnemende schoolbesturen. De
schoolbesturen die in het samenwerkingsverband samenwerken krijgen van het ministerie van
OC&W geld om het onderwijs te regelen voor leerlingen die deze extra ondersteuning nodig
hebben. Hiertoe maken de schoolbesturen gezamenlijk een ondersteuningsplan dat moet
garanderen dat iedere leerling een passend onderwijsaanbod krijgt.
Voor de meeste leerlingen zal er door de invoering van passend onderwijs in de dagelijkse
praktijk weinig veranderen. Wel verandert mogelijk de organisatie van de ondersteuning op
school en worden er op termijn minder kinderen doorverwezen naar het speciaal onderwijs,
omdat het samenwerkingsverband de ambitie heeft om voor zoveel mogelijk leerlingen
thuisnabij het passend onderwijsaanbod te realiseren. Wat er op korte termijn verandert wordt
in het navolgende uitgelegd.
Zorgplicht.
Schoolbesturen hebben vanaf 1 augustus 2014 zorgplicht. Dit betekent dat de scholen ervoor
moeten zorgen dat iedere leerling, die bij de school staat ingeschreven of is aangemeld en die
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extra ondersteuning nodig heeft, een passend onderwijsaanbod krijgt. Dit houdt in dat na
aanmelding de school eerst zorgvuldig gaat onderzoeken wat uw kind nodig heeft en of de
school die ondersteuning zelf kan realiseren, eventueel met ondersteuning vanuit het
samenwerkingsverband. Als de school de ondersteuning niet zelf kan bieden en aangeeft dat
uw kind het beste naar een andere school kan gaan, moet de school, na overleg met u, zorgen
dat er een andere school gevonden wordt die wel een passend aanbod kan doen en uw kind
kan toelaten. Dit kan een andere basisschool zijn, maar ook een school voor speciaal
basisonderwijs of speciaal onderwijs. Goed overleg met de ouders is in deze situatie uiteraard
belangrijk.
Nieuwe visie op ondersteuning.
Tot nu toe zijn we in Nederland gewend aan een proces van verwijzing en toewijzing dat is
gebaseerd op de vraag wat er met het kind aan de hand is. Op basis van
handelingsverlegenheid van de school en kindkenmerken zijn tot nu toe besluiten genomen
over verwijzingen naar het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs of de toekenning van
een rugzakbekostiging als de leerling ondanks indicatie op de basisschool blijft. Na 1 augustus
2014 kijken we niet meer naar wat er met het kind aan de hand is, maar proberen we de vraag
te beantwoorden welke extra onderwijsbehoefte de leerling heeft en welke extra ondersteuning
dan geregeld moet worden. De handelingsverlegenheid van de school is dan niet langer een
criterium voor indicatie, maar meer een signaal dat de leerling een beter passend
onderwijsaanbod nodig heeft.
Positie van de ouders.
De invoering van de Wet Passend Onderwijs leidt tot een andere positionering van de ouders in
trajecten van toeleiding, verwijzing en extra ondersteuning. Indien uw kind meer ondersteuning
nodig heeft dan de basisondersteuning van de school moet de school op basis van de
zorgplicht in actie komen. Dit betekent dat de school de verantwoordelijkheid heeft te
onderzoeken welke onderwijsbehoeften de leerling heeft en op welke manier daarop een
passend antwoord kan worden gegeven. Uiteraard betrekt school van meet af aan de ouders in
dit traject. School is in dit traject leidend en zorgt er voor dat onderzoek plaatsvindt. Het
onderzoek kan leiden tot verschillende uitkomsten, te weten:
1
De leerling blijft op school met extra ondersteuning, een arrangement;
2
De leerling gaat naar een andere basisschool;
3
De leerling wordt aangemeld bij de commissie voor toelaatbaarheidsverklaringen voor
plaatsing op school voor speciaal basisonderwijs;
4
De leerling wordt aangemeld bij de bij de commissie voor toelaatbaarheidsverklaringen
voor plaatsing op school voor speciaal onderwijs;
5
De leerling wordt aangemeld bij de commissie voor onderzoek voor toelaatbaarheid tot
speciaal onderwijs voor blinde en slechtziende en dove en slechthorende en
spraak/taalgebrekkige leerlingen, dan wel voor een arrangement voor de leerling in de
basisschool.
Voor de eerste vier trajecten zijn wettelijk afspraken gemaakt over de positionering van ouders
en kunnen ouders zich beroepen op een mogelijk geschil. Het traject met betrekking tot de
aanmeldingen voor toelaatbaarheid tot speciaal onderwijs voor blinde en slechtziende en dove
en slechthorende en spraak/taalgebrekkige leerlingen, dan wel voor een arrangement voor de
leerling in de basisschool valt buiten de wettelijke bevoegdheden van het
samenwerkingsverband passend onderwijs.
Met betrekking tot de eerste vier trajecten kunnen ouders na 1 augustus 2014 verschillende
commissies benaderen.
o
Geschillencommissie Passend Onderwijs. Deze commissie beslecht geschillen in po, vo
en (v)so, over toelating van leerlingen, die extra ondersteuning behoeven, de
verwijdering van leerlingen en het ontwikkelingsperspectief.
o
Bezwaaradviescommissie toelaatbaarheidsverklaring. Het samenwerkingsverband heeft
een eigen bezwaaradviescommissie ingericht, waar ouders zich tot kunnen richten bij
een bezwaar tegen een besluit over een toelaatbaarheidsverklaring. Bij deze
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bezwarencommissie kunnen ouders en/of scholen terecht alvorens een stap te zetten
naar de genoemde Geschillencommissie Passend Onderwijs.
Ouders behouden daarnaast de mogelijkheid om hun klacht voor te leggen aan het College
voor Mensenrechten en Gelijke Behandeling en om een beroep aan te tekenen bij de rechter.
Schoolondersteuningsprofiel.(SOP)
Iedere school stelt binnen passend onderwijs een ondersteuningsprofiel op, waarin de school
beschrijft welke ondersteuning zij kan bieden en hoe deze ondersteuning is georganiseerd. De
medezeggenschapsraad heeft adviesrecht op het vaststellen van het
schoolondersteuningsprofiel. Aan de hand van dit SOP maakt de school ook duidelijk of de
school zich wil specialiseren in een bepaald type ondersteuning of in principe een school wil zijn
voor alle leerlingen als het passend onderwijsaanbod kan worden gerealiseerd. Het
schoolondersteuningsprofiel speelt een rol in het toelatingsbeleid van de school en is voor
ouders een informatiebron die geraadpleegd kan worden als zij op zoek zijn naar een school
voor hun kind.
Indien deze schoolgids u onvoldoende informatie verschaft over een mogelijk passend
onderwijs-aanbod voor uw kind kunt u de volgende acties ondernemen:
 Vraag het schoolondersteuningsprofiel op en ga na of het profiel past bij wat voor uw
kind belangrijk is.
 Plan een afspraak met school en leg uw vragen die u heeft voor. Graag informeert
school u over de aanwezige kennis met betrekking tot de onderwijsvraag van uw kind,
de beschikbare voorzieningen, de leerlingenpopulatie en alle andere zaken die voor u
belangrijk zijn.
 Raadpleeg de website van de inspectie voor het primair onderwijs voor rapportage van
de school op basis van het toetsingskader van de inspectie.
Verwijzingscommissies.
Na 1 augustus 2014 bestaan de Permanente Commissie Leerlingenzorg ( voor verwijzing naar
het speciaal basisonderwijs) en de Commissies voor Indicatiestelling ( voor verwijzing naar
speciaal onderwijs niet meer. Binnen het nieuwe samenwerkingsverband worden deze
commissies samengevoegd tot één commissie voor toelaatbaarheidsverklaringen. Indien uw
kind in aanmerking komt voor plaatsing in het speciaal (basis)onderwijs raadpleeg de intern
begeleider van de school omtrent protocol en procedure.
Geldigheid huidige beschikkingen.
Leerlingen die op basis van een beschikking van de Permanente Commissie Leerlingenzorg of
een Commissie voor Indicatiestelling in het speciaal (basis)onderwijs verblijven mogen daar het
onderwijs genieten voor in ieder geval de duur van de beschikking. Voor leerlingen waarvoor
een tijdelijke beschikking is afgegeven zal tijdig een besluit moeten worden genomen over de
best passende voorziening na afloop van die beschikking.
Voor leerlingen die gebruik maken van de huidige rugzakbekostiging in de basisschool gaat in
de toekomst een en ander wijzigen. De huidige rugzak moet straks door het
samenwerkingsverband worden omgezet in een arrangement binnen een passende
voorziening. Volgens de wet zijn de huidige beschikkingen voor een rugzak vanaf 1 augustus
2014 niet meer geldig. Het bestuur van het samenwerkingsverband heeft echter het besluit
genomen dat tot het moment van omzetten van die rugzak in een arrangement de ambulante
begeleiding en de begeleiding vanuit de basisschool zeker voor het schooljaar 2014-2015
worden bekostigd. In de praktijk betekent dit dat het eerste schooljaar voor deze leerlingen in de
ondersteuning niets hoeft te wijzigen. Nadat het arrangement is bepaald kan het zijn dat de
leerling een grotere onderwijsbehoefte heeft dan nu vanuit de huidige rugzak kan worden
gerealiseerd, maar het kan ook zijn dat deze behoefte kleiner is dan de huidig beschikbare
middelen. Het samenwerkingsverband levert in die zin in de toekomst maatwerk.
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Meer informatie nodig?
De transitie naar de nieuwe Wet Passend Onderwijs is ook met ingang van het schooljaar 20152016 afgerond. De regering zal ook komend schooljaar nog vele aanpassingen en aanvullingen
op de huidige wet bekend maken en de schoolbesturen moeten ten aanzien van verschillende
thema’s nog verder beleid ontwikkelen. Al deze ontwikkelingen worden op termijn opgenomen
in de schoolgids. Echter beleidsontwikkeling zal sneller gaan dan bijstelling schoolgids, vandaar
dat school u graag wijst op belangrijke informatiebronnen, te weten:
 Passend Onderwijs Informatiegids voor ouders ( uitgave Steunpunt Passend Onderwijs)
 www.steunpuntpassendonderwijs.nl
 www.passendonderwijs.nl
 www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl
 www.mensenrechten.nl
 www.onderwijsconsulenten.nl
 www.onderwijsgeschillen.nl
 www.rsvbreda.nl ( website van het eigen samenwerkingsverband)
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6 DE BETROKKENHEID VAN OUDERS BINNEN SCHOOL
De eisen die aan een basisschool gesteld worden zijn zonder de inbreng van de ouders haast
niet meer te verwezenlijken. Op velerlei gebied zijn ouders dan ook betrokken .
Ouders kunnen betrokken zijn :

6.1 Als lid van de raad van toezicht: Stichting Nuwelijn
Bij de Stichting Nuwelijn zijn de katholieke scholen uit Hulten, Molenschot, Gilze en Rijen
aangesloten. In de RvT zit een vertegenwoordiger namens de GMR.

6.2 Als lid van de Medezeggenschapsraad
Vanaf 1985 heeft iedere school een medezeggenschapsraad, die is samengesteld uit een
vertegenwoordiging van personeel en ouders. De medezeggenschapsraad heeft advies- en
instemmingsrecht m.b.t. de beleidszaken van de school.
Op bovenschools niveau is er een GMR ingesteld. Namens de De Drie Musketiers heeft Loes
Kamp zitting in de GMR.
Voor de MR worden, indien nodig, gedurende het schooljaar verkiezingen gehouden. Er wordt
ongeveer 6 maal per schooljaar vergaderd. Deze vergaderingen zijn openbaar en dus voor
iedereen toegankelijk.

6.3 Als lid van de oudervereniging
De oudervereniging wordt vertegenwoordigd door ouders van kinderen op de De Drie
Musketiersschool. De oudervereniging organiseert samen met het team (buiten)schoolse
activiteiten, zoals het St. Nicolaasfeest, de kerstviering, schoolcarnaval en vele andere zaken.
Voor de organisatie hiervan wordt een vrijwillige ouderbijdrage per leerling gevraagd. De
oudervereniging vergadert ongeveer 6 maal per schooljaar. Bij wijzigingen in de samenstelling
van de oudervereniging wordt dit via de Nieuwsbrief kenbaar gemaakt en zo nodig volgen hier
verkiezingen op.
.

6.4 Als deelne(e)m(st)er bij andere activiteiten
Ook op andere terreinen kunt u als ouder actief zijn binnen onze school. Heeft u overdag een
uurtje vrij dan kunt u zich opgeven voor hulp bij o.a.:
 Hand- en spandiensten bij diverse activiteiten en/of feestelijkheden
 Klassenouder
 Klusgroep
 Vervoer van leerlingen
 Brigadieren
Hiervoor wordt u door het team, klassenouder, en/of ouderraad benaderd.

6.5 Als overblijfouder
Door onze korte lunchpauze, is het overblijven als volgt geregeld:
 de kinderen brengen van thuis een lunchpakket en drinken (goed verpakt en geen
wegwerpverpakking s.v.p.) mee naar school.
 Een team van vaste overblijfkrachten verzorgt het overblijven. Zij zien erop toe dat de lunch
ordelijk verloopt en houden vervolgens toezicht op het speelplein
 De kosten dragen we gezamenlijk.
 Tijdens het overblijven zal steeds één leerkracht aanwezig zijn.
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6.6 Als lid van de ARBO-werkgroep
Op school is er een arbo-werkgroep aanwezig. Deze werkgroep houdt allerlei zaken m.b.t.
gezondheid, veiligheid en hygiëne in de gaten. Aan de hand van een risico-inventarisatie zijn
knelpunten in beeld gebracht en m.b.v. een plan van aanpak worden verbeteringen
gerealiseerd.
Ook houdt de werkgroep zich bezig met het zgn. ontruimingsplan. In geval van nood dient de
school ordelijk ontruimd te worden.
In deze werkgroep hebben zitting een afgevaardigde van de MR een leerkracht en de
locatieverantwoordelijke.

6.7 Als lid van de werkgroep scholen en
Verkeersveiligheid
Op bovenschools niveau functioneert er een werkgroep die zich bezighoudt met de
verkeersveiligheid rond de scholen. Van elke basisschool zit er een vertegenwoordiger in deze
werkgroep.
Op dit niveau is besloten, uiteraard in samenspraak met de school, dat elke school zich
aanmeldt voor het zgn. Brabants Verkeersveiligheidslabel (BVL). In het schooljaar 2005/2006
hebben we dat label ook echt gehaald. Door het geven van veel praktische verkeerslessen
willen we ook inhoud blijven geven aan dit label. Projecten als Trapvaardig, Oversteekdiploma
en Spoorveilig geven daar voor ons inhoud aan.
Op schoolniveau hebben we ook een verkeerswerkgroep, die concreet inhoud geeft aan het
BVL.
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7 DE EXTERNE CONTACTEN
Voor adressen verwijzen wij u door naar hoofdstuk 10.

7.1 Bibliotheek
Tussen de school en plaatselijke bibliotheek is er contact met als gezamenlijk streven:
leesbevordering.
Het stimuleren van leesplezier is hierbij van groot belang en dat wordt nagestreefd door de
volgende activiteiten:
 Leesbevorderingsactiviteiten
+ kinderboekenweek/voorleesdagen
+ leerlingen stimuleren op te treden als kinderjury.

7.2 Peuterspeelgroep Hummeldonk (VVE)
De vroeg- en voorschoolse opvang (VVE) staat steeds vaker in ‘t nieuws.
Aangezien wij een peuterspeelgroep in het gebouw hebben, is er veel overleg en veel
samenwerking. Een aantal keren per schooljaar zullen we een bijeenkomst hebben, waarin
actuele zaken besproken worden. Tevens bekijken we wat we voor elkaar kunnen betekenen.
Het belang van de vroege kinderjaren voor ontwikkelingskansen en maatschappelijke
participatie kan moeilijk worden overschat. In die jaren vindt de snelste ontwikkeling (motorisch,
cognitief, sociaal-emotioneel) plaats en blijken in de praktijk ook aanzienlijke verschillen in de
ontwikkeling van de kinderen te ontstaan. De kwaliteit van de opvoedingsomgeving en de
communicatie met kinderen is van grote invloed op de individuele ontwikkeling.
VVE speelt hier een belangrijke rol. Doel van VVE is de taal – en ontwikkelingsachterstand bij
kinderen te voorkomen, dan wel zo snel mogelijk aan te pakken. Daarom is een belangrijk
element van VVE dat de aanpak al start voordat kinderen in het basisonderwijs beginnen.
Vervolgens ontstaat een doorlopende leerlijn van voorschools (bijvoorbeeld peuterspeelzaal)
naar vroegschools (groep 1 en 2 van het basisonderwijs). De VVE groep in Gilze en Rijen is
mede gericht op het vormgeven van deze doorlopende leerlijn. In deze werkgroep zitten
vertegenwoordigers van de gemeente, het onderwijs, peuterspeelzalen, kinderdagverblijven,
onderwijsbegeleiding en consultatiebureau.
Voorschoolse educatie is bestemd voor doelgroepkinderen van 2 tot 4 jaar en wordt binnen de
gemeente Gilze en Rijen verzorgd op een peuterspeelgroep. Hiervoor zijn de gemeenten
verantwoordelijk. Vroegschoolse educatie is bestemd voor doelgroepkinderen van 4 en 5 jaar
en wordt verzorgd in groep 1 en 2 van een basisschool. Hiervoor zijn de scholen
verantwoordelijk. Scholen krijgen een eigen budget voor het realiseren van de vroegschoolse
educatie.
De doelgroepkinderen in de voorschoolse periode dienen in ieder geval gedurende 12 maanden
minimaal 10 uur per week deel te nemen aan voorschoolse educatie. Gemeenten en
basisscholen zijn vrij om een keuze te maken uit een bepaald VVE-programma. In Gilze en
Rijen wordt gewerkt met Taallijn VVE, UK & PUk en Piramide.
.
Doelgroep
De doelgroepkinderen in de eerste twee groepen van het basisonderwijs zijn kinderen met een
leerlinggewicht, als bedoeld in de wet. In de peuterspeelzalen wordt het begrip leerlinggewicht
in beginsel ook gehanteerd. De gemeente Gilze en Rijen heeft ervoor gekozen om naast het
criterium leerlinggewicht voor de voorschoolse periode ook het criterium risicokind te definiëren.
Daarmee sluiten wij aan op de indicatie van achterstanden die de
Jeugdgezondheidszorginstellingen hanteren. Zo kunnen wij het beste een doorlopende leerlijn
realiseren.
Overdracht naar de basisschool
Als een kind in de voorschoolse periode een VVE of zorgaanbod heeft gehad is het belangrijk
dat (indien nodig) dit vervolgd wordt op de basisschool. Er zijn daarom binnen de gemeente
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Gilze en Rijen samenwerkingsafspraken gemaakt tussen de voorschool en de basisschool
(vroegschool). Kinderen worden middels een overdracht formulier overgedragen aan de
basisschool. Dit overdacht formulier wordt niet alleen gebruikt bij doelgroepkinderen. Alle
kinderen vanuit peuterspeelzaal en/of kinderdagverblijf worden middels dit overdracht formulier
aan de basisschool overgedragen,. Zo kan de school zien hoe de ontwikkeling verliep op de
voorschool en samen met ouders de begeleiding van het kind voortzetten. Indien er in de
voorschool zorgen waren kan er voor gekozen worden om naast de papieren overdracht een
gesprek te plannen, de zogenaamde “warme ”overdracht.
Door huisvesting in hetzelfde gebouw zijn doorstromende peuters al redelijk bekend bij de
leerkrachten van groep 1/2.

7.3 Jeugdgezondheidszorg GGD Midden Brabant
Wat is Jeugdgezondheidszorg?
Kinderen ontwikkelen zich voortdurend, zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal. Bij de meeste
kinderen gaat dit zonder al te grote problemen. De jeugdgezondheidszorg ziet alle kinderen om
zo tijdig te kunnen signaleren, begeleiden en eventueel te verwijzen als er zich problemen
voordoen in de ontwikkeling van uw kind. Onze jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen volgen
de groei en ontwikkeling van uw kind.
Wat doet de Jeugdgezondheidszorg?
Voor een bezoek op het consultatiebureau bij u in de gemeente ontvangt u een uitnodiging en
een vragenlijst.
Als uw kind 5/6 jaar is, meet de teamassistente de lengte en het gewicht en worden de oren
en ogen getest. Bij de jeugdarts kunt u de gezondheid en ontwikkeling van uw kind bespreken.
Als uw kind 9/10 jaar is, meet de jeugdverpleegkundige de lengte en het gewicht. Verder kunt
u met de jeugdverpleegkundige de groei en ontwikkeling van uw kind bespreken. Bij dit bezoek
worden ook DTP en BMR-vaccinaties gegeven. Op www.ggdhvb.nl/mijnkind kunt u meer
informatie hierover vinden.
Hebt u buiten deze bezoeken vragen, maak dan gebruik van een inloopspreekuur of telefonisch
spreekuur. Daar kunt u met allerlei vragen over de gezondheid en ontwikkeling van uw kind
terecht.
Samenwerking met school
De jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen onderhouden korte lijnen met school. Zo hebben zij
onder andere contact met de leerkracht en intern begeleider en nemen zij deel aan de Zorg
Advies Teams op school voor kinderen die meer aandacht nodig hebben.
Wat kunt u nog meer van de GGD verwachten?
De GGD ondersteunt en adviseert scholen bij gezondheidsthema’s. Uitgangspunt is de
Gezonde School aanpak. De gezondheid van leerlingen en leerkrachten staat centraal. De
school heeft rondom gezondheidsthema’s aandacht voor signaleren, educatie, omgeving en
beleid. Kijk voor meer informatie op www.gezondeschool.nl
Wij bieden leerkrachten en interne begeleiders ondersteuning en advies bij vraagstukken
rondom veiligheid op school en bij ingrijpende gebeurtenissen.
Voor een gesprek met een externe vertrouwenspersoon (EVP) kunt u tijdens kantooruren
contact opnemen via telefoonnummer 088-3686193. Meer informatie vindt u op onze website.
Contactpersonen GGD Jeugdgezondheidszorg

Tessa Brutel de la Rivière

Annemarie Visser

Floortje Lagendijk

Dorien de Haas

Jeugdarts

Jeugdverpleegkundige

GVO-medewerker

Teamassistente

an.visser@ggdhvb.nl
an.visser@ggdhvb.nl

f.lagendijk@ggdhvb.nl
d.de.haas@ggdhvb.nl

d.de.haas@ggdhvb.nl
f.lagendijk@ggdhvb.nl

t.brutel@ggdhvb.nl
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Meer informatie

Hebt u vragen? Wilt u tips of adviezen over de opvoeding van uw kind? Of hebt u twijfels over de
gezondheid van uw kind? Maak dan een afspraak met de GGD Jeugdgezondheidszorg via tel. 0900 – 46
36 443, bereikbaar elke werkdag van 08.00 tot 17.00 uur. Kijk ook eens op onze website:
www.ggdhvb.nl/mijnkind.

7.4 Stichting Leergeld kan helpen
Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet
meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal
zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Stichting Leergeld wil deze
kinderen mee laten doen! Wij bieden kinderen kansen om te kunnen
deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten zoals lid
worden van een sport- of hobbyvereniging, zwemles volgen of
deelnemen aan de scouting. Ook de kosten voor schoolmaterialen,
schoolreizen kunnen voor gedeeltelijke vergoeding in aanmerking
komen. Daarnaast kan eventueel een fiets (voor kinderen vanaf groep 8) of een tweedehands
computer (per gezin vanaf 8 jaar) worden verstrekt.
Aarzel niet contact met ons op te nemen indien u twijfelt of ook u voor ondersteuning in
aanmerking kunt komen.
Voor meer informatie zie www.leergeld(gemeente waar uw school gevestigd is) of maak
gebruik van de folder die op onze school aanwezig is. We zijn bereikbaar via telefoonnummer
0162-45 84 87 van ma t/m do 9.00-11.30 uur.

7.5 Samenwerking in Brede School Gilze en Rijen.
Wat is de visie van Brede School gemeente Gilze en Rijen?
Een bijdrage leveren aan het optimaliseren van de randvoorwaarden
waarbinnen kinderen van 0-12 jaar hun sociaal-emotionele -, motorische
-, culturele - en cognitieve vaardigheden ontwikkelen en ontplooien, door
samenwerking te bevorderen tussen organisaties op het gebied van
onderwijs, welzijn, kinderopvang, cultuur, sport en zorg.
Belangrijk is dat het kind vooral baat moet hebben bij de brede school. Het werken aan het
vergroten van ontwikkelingskansen van kinderen betekent dat de brede school werkt aan deze
visie:
• het welbevinden van kinderen
• het brede leren van kinderen
• de verbondenheid van kinderen met elkaar en met de omgeving
Onder welbevinden verstaan we dat kinderen zich ‘goed voelen’. Dit hangt samen met een sterk
zelfbewustzijn, een gevoel van veiligheid en een zorgzame omgeving. Ouderbetrokkenheid is
een belangrijke voorwaarde voor het welbevinden van kinderen.
Activiteiten, die bijdragen aan dit doel, bevorderen:
• de autonomie van het kind
• het gevoel van gezien worden
• de basale rust en veiligheid
• zorg voor lichaam en geest, zoals gezonde voeding en voldoende slaap en het gevoel van
emotioneel vrij zijn.
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Brede leren
Onder het brede leren verstaan we dat kinderen zich kunnen ontplooien, gekoppeld aan het
binnenschoolse aanbod. Juist voor kinderen, die geen gebruik (kunnen) maken van de reguliere
vrijetijdsbesteding, is het belangrijk dat zij de mogelijkheden krijgen om hun talenten te kunnen
ontwikkelen bijvoorbeeld op het gebied van sport, cultuur en techniek. De activiteiten vanuit het
brede leren dragen bij aan:
• het ontdekken van nieuwe talenten
• betere leeropbrengsten
• een vergroot zelfbewustzijn
• het versterken van sociale competenties
• een vergrote blik op mogelijkheden
• het aanboren van meerdere intelligenties
Verbondenheid
Verbondenheid met elkaar en met de omgeving betekent dat kinderen relaties met anderen,
leeftijdgenoten en volwassenen kunnen aangaan. Een kind dat zich verbonden voelt, voelt zich
onderdeel van de maatschappij. Hij/zij voelt zich thuis (veilig) in de omgeving waar hij opgroeit.
Integratie tussen verschillende culturen en groepen zijn essentieel voor het zich onderdeel
voelen van de maatschappij. Kinderen die zich verbonden voelen:
• gaan graag naar school
• gaan makkelijk contacten aan in hun omgeving (straat, buurt)
• hebben vriendjes en vriendinnetjes
• hebben zorg voor hun buurt
Wat betekent dit voor onze school?
Onze school ontplooit zich als brede school. Dit uit zich vooral in een activiteitenaanbod na
schooltijd, samenwerking tussen kinderopvang en peuterspeelzaal, verenigingen, zorg en
welzijn.
Onze school heeft een bredeschoolprofiel gekozen dat bij ons past met daaronder verschillende
pijlers die de aandacht hebben. Onze school onderschrijft het profiel “Verrijking” en dit komt
terug in naschoolse activiteiten gericht op sport, cultuur en kunst. De laatste twee pijlers zijn in
ontwikkeling.
Voor verdere vragen kunt u terecht bij:
Maud Bakx
Coördinator Cultuurplaats en Brede School
T. 0161 224 314
E. maud@cultuurplaats.nu

7.6 Centrum voor Jeugd en Gezin Gilze en Rijen
Het CJG Gilze-Rijen zal ondergebracht worden in een nieuwe lokale
zorg/ondersteuningsstructuur van de gemeente. De gemeente heeft ervoor gekozen om de
naamstelling niet meer te profileren. De dienstverlening blijft vooralsnog hetzelfde, maar zal
uiteraard ook aangepast worden als de nieuwe jeugdzorgstructuur helemaal helder is.
De volgende organisaties blijven hun expertise leveren aan onze school. IMW/SMW, GGD en
MEE. Dat blijft voor nu gewoon hetzelfde. De samenwerking blijft zoals die is en daarnaast zal
ook het jeugdnetwerkoverleg er voorlopig nog zijn.

7.7 Buitenschoolse opvang
Verschillende organisaties in de gemeente Gilze en Rijen en directe omgeving verzorgen
buitenschoolse opvang (BSO). Wij ook nog het volgende aanbod:
- KDV Het Groene Spoortje, die dagopvang en BSO aanbiedt
Afstand tot de school 950m – 2 min. met de auto (lopend over spoorwegovergang)
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-

Gastouderbureau Calimero, die hier in Hulten één adres heeft en dat adres heeft nog
ruimte voor VSO, dagopvang en BSO op alle dagen behalve woensdag.
Gastouderbureau Calimero wordt gerund door Renate de Wijs en verzorgt opvang bij Els
van Heijst, zij woont in de oude pastorie (dus recht tegenover de school).

Hieronder treft u de telefoonnummers en de e-mailadressen aan.
Kinderopvang Het Groene Spoortje, T: 06-30055822 contactpersoon: Jenny
E-mail: info@kinderopvanghetgroenespoortje.nl
Website: www.hetgroenespoortje.nl
Gastouderbureau Calimero , T: 0161-231793 contactpersoon: Renate de Wijs
Email: famdewijs@kpnplanet.nl
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8 DE EFFECTEN VAN HET ONDERWIJS

8.1 de sociaal-emotionele zorg
Geestelijk welbevinden is een zeer belangrijke zaak. Bij onderwerpen als pesten, treiteren,
vechten enz. is hier geen sprake van. Een school zal aandacht besteden aan deze
problematiek op het moment dat een kwestie van dien aard zich voordoet. Uiteraard mag het
daarbij niet blijven. In de preventieve sfeer kan er ook veel gedaan worden. Sociaal-emotionele
zorg spreekt voor een groot deel uit de houding van leerkrachten. In het activiteitenplan is
ruimte gereserveerd om met een methode rond sociaal- emotionele ontwikkeling te werken. De
methode heet “KANJER”
Ook zijn er regelmatig vieringen, waarbij alle kinderen iets voor medeleerlingen voorbereiden en
uitvoeren. Elkaar respecteren is daarbij heel belangrijk. We willen de leerlingen op het terrein
van sociaal emotionele ontwikkeling dus goed volgen.

8.2 de onderwijskundige zorg
Om na te gaan of door de organisatie van het onderwijs de gewenste effecten worden bereikt,
zijn er door het schooljaar heen diverse toetsmomenten.
Deze toetsen worden enerzijds gebruikt om te signaleren waar en welke problemen er bij een
leerling dreigen te ontstaan.
Anderzijds worden deze toetsen ook gebruikt om na te gaan of het onderwijs wel voldoende is
afgestemd op een goede ontwikkeling van het kind.
De toetsen zijn te verdelen in:
 A: Niet methode-gebonden toetsen
Hierbij moet u denken aan de toetsen behorende bij het leerlingvolgsysteem
 B: Methode-gebonden toetsen
Voor de onderdelen lezen, taal, schrijven, rekenen en wereldoriëntatie worden de
toetsonderdelen, behorende bij de methode gebruikt.
In de groepen 1 en 2 worden geen methoden gehanteerd met toetsen. Toetsing vindt plaats
d.m.v. geselecteerde werkbladen en opdrachten.
Op ouderavonden en rapportbesprekingen wordt u door de leerkracht(en) van uw kind(eren) op
de hoogte gehouden van de resultaten bij de diverse leerstofonderdelen aan de hand van ons
leerlingvolgsysteem.
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8.3 Uitstroomgegevens
Voor wat betreft de Cito-Eindtoets hebben de leerlingen van onze school de afgelopen 5
schooljaren de volgende gemiddelde score gehaald. Het landelijke gemiddelde ligt rond het
getal 535. “Als we de gegevens van de cito-eindtoets van de afgelopen 10 jaren bekijken liggen
de resultaten hiervan op het gemiddelde, wat op grond van de leerling-populatie op onze school
verwacht mag worden.
Uitstroom van de leerlingen

2
5
6

1

1
2
2
3
4
4

Vwo

2
4

Havo/
vwo

1
3
1
1
2

Vmbo t /
havo

3
2
1
1
1
2

Vmbo
g/t

Vmbo
b/k

535,1
534,7
534,4
534,8
534.5
535,2
534,9

VSO

540,5
532,1
537,4
536,1
538.8
535,1
537,9

Landelijk
gemiddel
de CITO

Gem.cito
score

Schooljaar
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018

2

2
1
2

We vinden het belangrijk om enige nuance aan te geven. Met onze kleine leerlingenaantallen is
het lastig om richting een “gemiddelde score” te sturen. U ziet dan ook in bovenstaande lijst dat
de scores bij ons in de afgelopen jaren erg uiteen lopen. Wij zitten dit jaar boven het
landelijk gemiddelde. Maar zo’n gemiddelde zegt weinig wanneer 9 kinderen de toets hebben
gemaakt. Om die reden streven wij niet zozeer naar een score die op- of boven het landelijk
gemiddelde ligt, maar naar een goede citoscore die recht doet aan de capaciteiten van het kind.

8.4 De inspectie van het onderwijs
De effecten van het onderwijs op onze school zijn ook weergegeven in het Inspectierapport
n.a.v. een Integraal Schooltoezicht, dat in 2014 heeft plaatsgevonden. De resultaten van dit
onderzoek liggen op school ter inzage, terwijl u die ook kunt lezen op internet op www.owinsp.nl
Ook deze gegevens zijn terug te vinden op bovengenoemde website.

8.5 Kwaliteitsonderzoek op scholen Nuwelijn
Wij vinden de onderwijskwaliteit op onze scholen belangrijk.
Wij stellen ons daarbij steeds de vraag of het beter kan.
Om de kwaliteit te borgen gebruiken we de volgende instrumenten:
•
Een zelfevaluatiesysteem (Integraal) waarbij medewerkers, leidinggevenden en
auditoren vragenlijsten invullen..
Voor de medewerkers maken we gebruik van de gesprekkencyclus. Deze cyclus is gericht op
de persoonlijke en professionele ontwikkeling. Jaarlijks worden er functioneringsgesprekken
gehouden, waarbij in het derde jaar een beoordelingsgesprek gehouden wordt.
•
Om een goed beeld van de kwaliteit op de school te krijgen, hecht het bestuur veel
waarde aan het oordeel van de directe gebruikers, te weten: de ouders, de leerlingen en het
personeel. We gebruiken tevredenheidspeilingen om hier duidelijkheid over te krijgen. De
peilingen vinden minimaal om de twee jaar plaats, maar kunnen ook tussentijds voor een
specifiek onderdeel ingezet worden.
•
Op de scholen worden diverse activiteiten gehouden om met de ouders en leerlingen in
gesprek te gaan. Op elke school kan dit op eigen wijze ingevuld worden. Voorbeelden zijn
ouderpanels en leerlingenraden.
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•
De resultaten van het onderwijs worden in beeld gebracht via een leerlingvolgsysteem:
Parnassys. De gegevens worden geanalyseerd en er worden keuzes gemaakt om het
onderwijsaanbod voor individuele leerlingen of op groeps- of schoolniveau te verbeteren/te
versterken
•
De schoolplannen en jaarplannen worden met de bestuurder besproken, waarbij de
voortgangsrapportages en evaluaties leidend zijn voor het gesprek.
•
Driemaal per schooljaar wordt de school door de bestuurder bezocht om de voortgang
van het jaarplan te bespreken en zo nodig aanvullende afspraken te maken.
•
De bestuurder spreekt jaarlijks met het team.
•
De Raad van Toezicht plant jaarlijks op 2 scholen van de stichting een schoolbezoek.
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9 REGELINGEN EN PRAKTISCHE AANGELEGENHEDEN

9.1 Schooltijden.
Gr. 1
Gr. 2-3
Gr. 4 t/m 8

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

Vrijdag

8.45-12.15
12.45-15.00
8.45-12.15
12.45-15.00
8.45-12.15
12.45-15.00

8.45-12.15
12.45-15.00
8.45-12.15
12.45-15.00
8.45-12.15
12.45-15.00

8.45-12.30

8.45-12.15
12.45-15.00
8.45-12.15
12.45-15.00
8.45-12.15
12.45-15.00

vrij

8.45-12.30
8.45-12.30

8.45-12.15
8.45-12.15
12.45-15.00

De ochtendpauze is van 10.30 – 10.45 uur

9.1.1 Regels voor aanvang en einde schooltijd:
 vanaf 8.30u gaan de schooldeuren open. Kinderen gaan alleen zelfstandig naar de groep.
De leerkracht is vanaf deze tijd in de klas. De lessen starten om 8.45u.
 een ziekmelding kunt u wel even doorgeven, maar bewaart u een dringende vraag of
opmerking tot na schooltijd. Na schooltijd kunnen de ouders ook de klas in komen om het
werk van hun kinderen te bekijken of om de leerkracht te spreken.
 De eerste schooldag begint op maandagochtend 08.45 uur.
 De laatste schooldag van het schooljaar duurt tot vrijdag 12.15 uur.

9.1.2 Protocol te laat komen
Te laat komen is een bijzondere vorm van ongeoorloofd verzuim.
Op De Drie Musketiers hechten we veel waarde aan het op tijd komen om de volgende
redenen:
• Op tijd komen maakt deel uit van de normen en waarden die wij de kinderen graag willen
meegeven. Op tijd komen getuigt van respect voor de ander. Het heeft ook te maken met
afspraken nakomen en betrouwbaar zijn. Je moet op tijd komen op school, op je werk, bij een
doktersafspraak, wanneer je met een vriend of vriendin hebt afgesproken, om de bus, de trein
of het vliegtuig te halen, enzovoorts. Op tijd komen is van belang om goed te kunnen
deelnemen aan onze maatschappij.
• Te laat op school komen is vervelend voor het kind zelf. Het kan de dag niet rustig starten,
maar komt al gehaast binnen. Hij of zij mist misschien een stukje van de les of een belangrijke
mededeling. Soms is de juf of meester al met de andere kinderen op weg naar de gymles, het
computerlokaal of een andere activiteit. Kinderen schamen zich soms omdat ze te laat zijn
gekomen.
• Te laat op school komen is vervelend voor de juf of meester en voor de andere kinderen.
Wanneer de les al is begonnen worden zij daarbij gestoord. Soms moet de leerkracht opnieuw
beginnen met een uitleg of iets wat al verteld is nog een keertje apart aan de laatkomer(s)
vertellen. Bovendien moet er op school een heleboel geleerd en geoefend worden: we hebben
de tijd hard nodig!
Een keertje te laat kan iedereen gebeuren. Wanneer uw zoon of dochter regelmatig te laat
komt, nodigen we u op school uit om daarover te praten. Bij uitzonderlijk vaak te laat komen
melden wij dit aan de leerplichtambtenaar.
SCHOOLAFSPRAKEN INDIEN LEERLINGEN TE LAAT KOMEN
1. Alle leerlingen die te laat komen worden door de leerkracht hierop aangesproken met het
klemmende verzoek de volgende keer op tijd te zijn. Indien het kind door de ouders wordt
gebracht, wordt ook de ouder hierop aangesproken.
2. Als een leerling 3x te laat komt:
a. De leerkracht informeert ouders over het te laat komen en meldt dat hun kind op tijd moet
komen.
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b. Indien de oorzaak van het te laat komen bij het kind ligt, kan de leerkracht het kind een half
uur na laten blijven. De leerkracht informeert ouders over het nablijven en meldt dat hun kind op
tijd moet komen. (nablijven geldt voor leerlingen uit groep 5-8)
3. Als een leerling 6x te laat komt:
a. De leerkracht stuurt een waarschuwingsbrief naar de ouders.
b. Indien de oorzaak van het te laat komen bij het kind ligt, kan de leerkracht het kind een half
uur na laten blijven. De leerkracht informeert ouders over het nablijven en meldt dat hun kind op
tijd moet komen. (nablijven geldt voor leerlingen uit groep 5-8)
4. Als een leerling 9x of vaker te laat komt:
a. De leerkracht informeert de directie.
i. De directie stuurt een waarschuwingsbrief naar ouders.
ii. De directie informeert de leerplichtambtenaar.
b. Indien de oorzaak van het te laat komen bij het kind ligt, kan de leerkracht het kind een half
uur na laten blijven. De leerkracht informeert ouders over het nablijven en meldt dat hun kind op
tijd moet komen. (nablijven geldt voor leerlingen uit groep 5-8)
Dit nablijven hoeft niet perse op dezelfde dag te gebeuren. De dag wordt bepaald door de
leerkracht.
c. De leerkracht informeert ouders over het nablijven en meldt dat hun kind op tijd moet komen.
(nablijven geldt voor leerlingen uit groep 5-8)

9.2 Wet persoonsregistratie
Als er een onderzoek van een leerling moet plaatsvinden, wordt aan de ouders of verzorgers
hiervoor (schriftelijk) toestemming gevraagd. Zo wordt men op de hoogte gebracht van het feit
dat er gegevens worden verzameld en geregistreerd.
Voor een leerlingbespreking tijdens het zogenaamde “Spreekuur op school” is geen
toestemming van de ouders nodig. Hierbij kunnen ook wel eens video-opnames gemaakt
worden. Op de verzamelde en vastgelegde gegevens is eveneens de genoemde wet van
toepassing.).
Aan het begin van elk schooljaar wordt een toestemmingsformulier verstrekt waarop u
uw wensen jaarlijks kenbaar kunt maken.

9.3 Social Schools
Op de Drie Musketiers werken wij met Social Schools waarmee alle brieven en informatie
digitaal naar (groepen) ouders kan worden verzonden.
Social Schools is een systeem dat online wordt beheerd. Ouders krijgen hiervoor een
persoonlijke inlogcode en melden zich door middel van deze code aan bij Social Schools. De
school krijgt een overzicht van de ouders die zich hebben aangemeld en kan vervolgens met
een druk op de knop allerlei informatie naar ouders sturen. Zo gaat onder andere het
weekbericht digitaal naar ouders. Dit is eenvoudiger, sneller en goedkoper dan het verspreiden
van een gekopieerde, papieren nieuwsbrief. Er kan ook naar ouders gecommuniceerd worden
over activiteiten, ouderavonden en zelfs is het mogelijk ouders een Sms’je te sturen bij uitval
van een leerkracht, een herinnering of als er iets met een kind aan de hand is. De voordelen
zijn duidelijk: er is snelle communicatie mogelijk, er is een grote bezuiniging op uitgaven voor
papier, het geeft de mogelijkheid foto’s in goede kwaliteit mee te sturen en er wordt 100%
aankomst gegarandeerd. De school ziet wie zich aangemeld heeft, ziet of de gestuurde
berichten gelezen zijn en het is makkelijk te beheren. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor
wijzigingen en het up to- date houden van hun gegevens. De veiligheid wordt gegarandeerd. De
gegevens zijn, door gebruik van verschillende methodes, maximaal beveiligd en kunnen niet
zomaar door anderen ingezien, gekopieerd of gebruikt worden. Social Schools is ondanks de
vele toepassingsmogelijkheden een programma dat heel eenvoudig is in het gebruik en er is
altijd en overal toegang tot het systeem. Alle leerlingen krijgen een persoonlijke aanmeldbrief
voor Social Schools mee naar huis. Wij vragen alle ouders zich zo snel mogelijk aan te melden.
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Ouders die geen mogelijkheid zien om dit systeem te gaan gebruiken, of hierbij hulp nodig
hebben, kunnen dit aangeven bij de directie.

9.4 Schoolverzuim volgens de leerplichtwet.
Een dag vrij buiten de schoolvakantie, mag dat?
Kinderen hebben recht om te leren maar ze hebben ook recht op vakantie. Vakantieverlof
buiten de schoolvakanties is in principe niet mogelijk. De opvatting dat uw kind recht zou
hebben op tien dagen extra verlof per schooljaar berust op een misverstand.
In een aantal uitzonderingssituaties is het echter mogelijk één dag of meerdere dagen vrij te
krijgen buiten de schoolvakanties. In de leerplichtwet heet dat extra verlof bij gewichtige
omstandigheden.
Hiervoor moet u altijd vooraf toestemming vragen aan de directie van de school.
Gewichtige omstandigheden zijn onder meer:
1. Het voldoen aan een wettelijke verplichting, een en ander voor zover dit niet
buiten de lesuren kan gebeuren.
2. Verhuizing. Richtlijn: verlof één dag (binnen de gemeente) of twee dagen (buiten
de gemeente).
3. Het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten in de eerste, tweede
graad of derde graad. Richtlijn: verlof van één dag of ten hoogste twee dagen
(wanneer het huwelijk wordt gesloten buiten de woonplaats)
4. Bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten tot en met de tweede
graad. Richtlijn: de duur van het verlof in overleg met de directeur vast te
stellen.
5. Bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de eerste of tweede graad.
Richtlijn: de duur van het verlof in overleg met de directeur vast te stellen. Bij
overlijden van bloed- of aanverwanten in de derde of vierde graad ten hoogste
één dag.
6. Het 12½-, 25-, 40- en 50 jarig huwelijks- of ambtsjubileum van bloed- of
aanverwanten in de eerste, tweede of derde graad. Richtlijn verlof op de dag van
het feest.
7. Feest- en gedenkdagen (met name voor migranten.) Richtlijn: verlof op de
dag(en) zelf.
8. Andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen
vakantieverlof. Richtlijn: de duur van het verlof in overleg met de directeur vast
te stellen.
Bij hoge uitzondering extra vakantieverlof
Extra vakantieverlof is mogelijk wanneer u als ouder/verzorger een beroep heeft waardoor u in
de schoolvakanties geen verlof op kunt nemen. Dit moet blijken uit een werkgeversverklaring.
Het extra verlof buiten de reguliere vakantie moet u schriftelijk tenminste twee maanden voor
het verlof aanvragen bij de directeur van de school. De directeur beschikt over de
aanvraagformulieren voor dit verlof. Dit verlof kan slechts één maal per schooljaar verleend
worden. Bovendien mag het verlof niet langer dan tien dagen duren. Bij meer dan tien dagen
ligt de beslissingsbevoegdheid bij de leerplichtambtenaar van de gemeente.
Extra vakantieverlof kan nooit in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar plaats vinden.
Dat is logisch omdat kinderen juist in die eerste weken niet de aansluiting op het lesprogramma
mogen missen.
Ten overvloede
Ten overvloede wordt erop gewezen, dat NIET als gewichtige omstandigheden gelden:
Een tweede vakantie (men is tijdens de schoolvakantie in de gelegenheid op vakantie te gaan.)
Sportevenementen buiten schoolverband.
Talenten ontwikkeling. Uw kind mag bij een prof voetbalclub mee trainen of optreden in het
theater.
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Op wintersportvakantie gaan na de schoolvakantie, omdat tijdens de schoolvakantie de
gelegenheid hiervoor ontbrak.
Het bezoeken van een tentoonstelling, pretpark, concerten en dergelijke buiten schoolverband.
Een of meerdere dagen eerder met vakantie of later terugkomen, bijvoorbeeld om financiële
redenen (goedkoper buiten het seizoen, vakantie door anderen betaald, etc) of
vervoerstechnische redenen (files vermijden, met anderen meerijden).
Bovengenoemde omstandigheden worden niet geaccepteerd als grond voor het verlenen van
extra schoolverlof.
Bovenstaand stuk is afkomstig van de leerplichtambtenaar van de gemeente Gilze & Rijen.
Heeft u hier vragen over dan kunt u contact op nemen met de leerplichtambtenaar.
Contactgegevens staan achter in de schoolgids.
Vragen kunnen ook op school gesteld worden.
Verlofaanvragen getalenteerde leerlingen
Ieder kind beschikt over vele talenten. Sommige kinderen beschikken over talenten die men
graag wil tonen aan een groter publiek. Zo worden sommige kinderen uitgenodigd voor
(landelijke) uitvoeringen of sportfestijnen om daar hun talenten te tonen. Deze festijnen vallen
vaak samen met reguliere lestijden van de scholen. Natuurlijk leren kinderen van deze
activiteiten, want leren doe je niet alleen op school. De Nederlandse wet kent echter geen
specifieke regelingen voor dit soort activiteiten en dus ook geen speciale verlofvormen. De
gezamenlijke schoolbesturen en de gemeente spraken met elkaar af dat niet zal worden
ingegaan op verzoekaanvragen ten behoeve van het bijdragen aan uitvoeringen of
sportactiviteiten. Door deze afspraak wordt conform de Nederlandse leerplichtwet gehandeld.
Eventueel wordt, net zoals bij ander verzuim, dan gemeld bij de leerplichtconsulent.

9.5 Vakanties en vrije dagen
Vakantierooster 2018-2019
Herfstvakantie

15 oktober 2018 t/m 23 oktober 2018

Kerstvakantie

24 december 2018 t/m 4 januari 2019

Voorjaarsvakantie

4 maart 2019 t/m 8 maart 2019

Goede vrijdag

19 april 2019

Meivakantie

22 april 2019 t/m 3 mei 2019

Hemelvaart

30/31 mei 2019

Tweede pinksterdag 10 juni 2019
Zomervakantie

8 juli 2019 t/m 16 augustus 2019

Daarnaast zijn er nog enkele studiedagen gepland. Zie hiervoor de schoolkalender op Social
Schools.

9.6 Diverse afspraken
Stage lopen / stagiaires in de klas.
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Zijn er studenten die interesse hebben om bij ons op school stage te lopen, dan kunnen zij dat
te kennen geven aan de directie, of wij geven dit zelf te kennen bij PABO. Wij bieden ook ruimte
aan de zogenaamde snuffelstages en aan de maatschappelijke stages van het VMBO Ook dit
schooljaar zullen dus weer studenten van de PABO en het VMBO onze school komen
bezoeken.
Een stagiaire tekent bij ons op school een stagecontract waarin duidelijke afspraken zijn
opgenomen over privacy van de leerlingen. Bij het niet nakomen van deze afspraken wordt de
stage automatisch beëindigd.
Ook is er in principe, na intern overleg, plaats voor een LIO-student om gedurende een periode
van 8 weken of meer een klas volledig over te nemen.
Fietsers
De kinderen die op de fiets naar school kunnen hun fietsen plaatsen in de fietsenrekken bij de
kerk.
Vervoer leerlingen
Per klas is er een ouder die zorg draagt voor het regelen van het vervoer van leerlingen indien
nodig. Dat kan zijn bij een bezoek aan een museum, winkel, bedrijf of bij een feestmiddag.
Verjaardag vieren in groep 1/2/3:
De ouders zijn om 10.45u welkom om samen met de groep de verjaardag van hun kind te
vieren. De jarige trakteert alleen in de eigen groep. Dus niet voor broertjes en/of zusjes in
andere groepen.
Zindelijkheid:
Wij verwachten van de kinderen dat ze zindelijk zijn, hun eigen billen kunnen afvegen en
zichzelf aan- en uit kunnen kleden.
School T-shirts
De Drie Musketiers heeft een eigen leuk T-shirt met de schoolkleur en het schoollogo. Leuk
voor tijdens uitstapjes of toernooien, of als herinnering.
De T-shirts zijn voor € 8,00 te koop via de groepsleerkracht in alle gangbare maten.
Toernooien
Ouders nemen vrijwillig het leiderschap tijdens het handbal- en voetbaltoernooi op zich.
Van kinderen die meedoen wordt verwacht dat zij het school T-shirt dragen. Omdat we in het
verleden hierdoor veel T-shirts zijn kwijtgeraakt worden er geen leen T-shirts meer beschikbaar
gesteld.
Jeugdtijdschriften
In het begin van het schooljaar is er de mogelijkheid om uw kind te abonneren o.a. op Bobo,
Okki, Taptoe, Hello you, Doremi, Hoy, Zonnestraal en Zonneland. Mochten er evt. nog meer
leuke educatieve aanbiedingen komen dan hoort u daarover. U kunt zich vervolgens zelf
opgeven. De bladen komen niet meer via school.
Gymnastiek
Groep 1-2-3 gymt twee keer drie kwartier in de Chump. Op de overige dagen wordt er begeleid
buiten gespeeld. Dit spelen bestaat uit vrij spelen, maar ook gezamenlijke spelletjes, of
motorische oefeningen. Gymschoenen zijn nodig voor de lessen in de Chump. De school levert
gymzakjes.
Groep 4-8 heeft de gymlessen ook in de Chump. Gymkleding (broekje, shirt of gympakje) en
gymschoenen zijn verplicht. De groepen douchen niet.
Brigadieren
Mocht u aan de overkant van de Rijksweg wonen en behoefte hebben aan een brigadier om
15.00 uur? Dan kunt u dat melden. Er zijn een paar brigadiers op afroep beschikbaar. Heeft u
behoefte meldt dat bij Marieke van Roessel. Dat kan zelfs nog op de dag zelf.
52

Veiligheid in en om school
Tijdens het speelkwartier mogen de kinderen op het afgesloten kerkplein en in het speelbos
spelen. Op het schoolplein kunnen dan de rustige spelletjes gespeeld worden.
Tussen de middag mogen de leerlingen van groep 1-8 op het kerkplein en speelbos.
Verhuizen
Ook bij verhuizing wordt schriftelijk , maar vooral persoonlijk contact op prijs gesteld i.v.m. te
verstrekken informatie aan de andere school en het opstellen van een onderwijskundig rapport,
waarvan een afschrift aan de ouders wordt toegezonden
Wijzigingen in de gezinssituatie
Dit graag even mondeling doorgeven aan de directie.
Carnaval
Met carnaval lopen de kinderen mee in een zelfgemaakte creatie door de kern van Hulten.
Vrijwillige ouderbijdrage
De ouderbijdrage is voor het schooljaar 2018/2019 vastgesteld op € 25,00 per leerling. Met dit
bedrag worden de feestelijke activiteiten (zoals Sint Nicolaas, kerst en carnaval enz.) bekostigd.
Komt uw kind na 1 januari op school dan vragen wij het bedrag van € 10,00 en komt uw kind na
1 april op school dan vragen wij geen bijdrage meer.
Voor het jaarlijkse schoolreisje vraagt de oudervereniging ook een bijdrage van € 10,00. Aan
het begin van het schooljaar ontvangt u hierover een brief over de wijze waarop u deze kunt
voldoen.
Derde Wereldproblematiek
Op schoolniveau kiezen we een project, waar we aandacht aan zullen besteden en er zal dan
een geldelijke donatie gedaan worden. Deze bijdrage wordt gekoppeld aan een schoolactie en
zal plaatsvinden in de vastenperiode. U leest daarover t.z.t. meer in de nieuwsbrief.
Wensjes
In groep 1-2 mogen de kinderen voor de verjaardag van papa en mama een attentie in de klas
maken. Hiervoor hangt in de kleuterklas een kalender waar u de verjaardagen in kunt vullen.
Voor speciale gelegenheden, zoals koperen bruiloft, bruiloft van oom en tante mogen de
kinderen uit alle groepen iets leuks maken. Geef dit tijdig door. Voor de lagere groepen d.m.v.
een briefje.
Fruit eten
Om 10.15u wordt er in groep 1-2-3 fruit gegeten. De kinderen gaan dan in een kring zitten en
eten gedurende ongeveer een kwartier fruit. De groepen 4 t/m 8 eten hun fruit tijdens het
speelkwartier op. Wat mogen de kinderen meebrengen:
+ fruit, bv. appel, peer, banaan of
+ liga, evergreen, sultana
+ drinken
Het is niet de bedoeling dat de kinderen meerdere dingen gaan eten of drinken. Het wordt echt
gezien als een tussendoortje.
Infoboekje nieuwe kleuters
Voor de ouders van nieuwe kleuters is er een infoboekje beschikbaar met nuttige informatie
specifiek voor kleuters
Kalender
De jaarkalender kunt u via Social Schools steeds benaderen. Via Social Schools kunt u zelf een
actuele versie uitprinten. Op verzoek kunt u deze ook op school vragen. Aan het begin van elke
nieuwsbrief staan ook de belangrijkste data voor de komende maand vermeld.
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Nieuwsbrief
Maandelijks op iedere laatste vrijdag van de maand ontvangt u via Social Schools onze
nieuwsbrief.
Zorgt u ervoor dat wij over uw juiste emailadres beschikken?
Inzamelacties
Voor batterijen en inkttoners zijn er containers/ tonnen beschikbaar
Het geld wordt besteed aan de school. Zoals u ziet komt het geld dus goed terecht. Al uw
moeite van verzamelen en naar de container brengen is dus beslist niet voor niets.
Algemene regels
Er wordt verwacht, dat de ouders voor aanvang van de schooltijd bericht van verhindering
geven. Is dit niet gebeurd, dan doet de groepsleerkracht navraag. Berichten van verhindering
kunnen telefonisch ofwel schriftelijk via broer/zus gegeven worden.
Als er zonder toestemming wordt verzuimd, neemt de directeur contact op met de ambtenaar
Leerplichtzaken.
Indien er niet gegymd mag worden, willen wij dit graag middels een briefje of telefonisch van de
ouders vernemen.
Wanneer uw kind jarig is, gelieve de uitnodigingskaarten niet onder schooltijd of in de klas uit te
delen. Ook geen vriendenboekjes graag.
Inloopkwartier
Op de Drie Musketiers werken we met een inloopkwartier. De schooldeuren zullen pas om half
9 opengaan. Dat betekent dat kinderen voor die tijd op eigen verantwoordelijkheid buiten
moeten wachten.
Vanaf half 9 zijn de leerkrachten in de groep. Van kinderen wordt verwacht dat zij zelfstandig en
alleen de school binnenkomen. Ook voor de kinderen uit de onderbouw betekent dit dat ouders
niet mee naar binnen komen maar dat zij de kinderen bij de poort afzetten.
Wilt u iets doorgeven aan de leerkracht dan verzoeken wij u om dit per mail te doen. Aan het
eind van de lesdag bent u altijd welkom om in de groep te komen kijken en/of vragen te stellen
aan de leerkracht.
Schoolkamp
Voorheen gingen de groepen 6 t/m 8 op schoolkamp en was de rest van de school vrij. Vanaf
schooljaar 2015/2016 gaat alleen groep 7/8 op kamp.
In verband met extra begeleiding zijn de overige groepen op deze dagen vrij.
Kleding en schoeisel
Vooral gedurende de warme maanden is het prettig om luchtig gekleed naar school te gaan.
Voor ons is er echter een verschil tussen strandkleding en schoolkleding. Dit is voor ons als
team moeilijk te definiëren en willen dan ook geen strikte kleding normen aanleggen. Wij hopen
dat u als ouder met ons mee wilt denken. Zachte slippers staan wij uit veiligheid niet toe.
Uw kind wordt ziek op school.
Het kan voorkomen dat uw kind gezond op school komt en tijdens de schooluren klachten
krijgt, ziek wordt, door een insect wordt geprikt of iets dergelijks. In zo’n geval zal de school
altijd contact opnemen met de ouders, verzorgers of met een andere, door hen aangewezen
persoon. Een enkele keer komt het voor dat deze personen niet te bereiken zijn Als deze
situatie zich voordoet dan zal de leerkracht een zorgvuldige afweging maken of, eventueel na
overleg met de EHBO-er/BHV-er , de huisarts geraadpleegd moet worden.

9.7 Vervanging bij ziekte van leerkrachten
Het bestuur van onze scholen voert in geval van ziekte onder leerkrachten het volgende beleid:
1. De directie plaatst een oproep bij de vervangerspool.
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2. Als er dan geen vervangers(sters) zijn worden de parttimers van de eigen
basisschool benaderd of zij eventueel de mogelijkheid hebben in te vallen.
3. Indien stap 1 t/m 2 geen oplossing heeft geboden, wordt getracht een passende oplossing
te creëren uit één van de volgende mogelijkheden:
 inzet van Pabo/Lio-studenten, waarbij de vrijgeroosterde leerkracht dan in principe
wordt ingezet.
 aan de leerkrachten die adv hebben vragen om adv-dag te wisselen.
 anderen, met een hbo-opleiding en door de directie als competent bevonden personen
worden voor maximaal 1 dag ingezet.
4. Als het mogelijk is de groep verdelen over andere groepen voor maximaal 1 dag. Deze
oplossing is een echte noodoplossing en wordt alleen maar uitgevoerd om te voorkomen dat
leerlingen naar huis moeten worden gestuurd.

9.8 Klachten en klachtenprocedure
In dit stukje willen we u informeren over wat u kunt doen als u een klacht heeft m.b.t. de school.
In eerste instantie proberen we er alles aan te doen om er samen uit te komen. Wij verzoeken u
dan ook om eerst contact op te nemen met de betrokken groepsleerkracht of de directie. In een
mondeling gesprek wordt vaak al veel helder. Komen we er vervolgens niet uit? Dan is onze
school aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie
Stichting KOMM (Klachten over MachtsMisbruik) en heeft daarmee ook de klachtenregeling
(inclusief procedure) van onze Stichting overgenomen. De volledige klachtenregeling ligt op
elke school ter inzage.
Hieronder volgt een korte toelichting op de klachtenregeling.
Soorten klachten
Er kan onderscheid gemaakt worden in:
1. klachten betreffende de schoolorganisatie, zoals
o onverantwoord pedagogisch handelen
o het creëren van een onveilig schoolklimaat
o communicatie t.a.v. ouders
o kwaliteit van het onderwijs
o hygiëne in het schoolgebouw
o klachtenafhandeling
2. klachten betreffende begeleiding / beoordeling van lln., zoals
o het onvoldoende begeleiden van leerlingen
o het stellen van verkeerde diagnoses
o niet overgaan van leerlingen
o proefwerkuitslagen
o advies over schooltype of vervolgonderwijs
3. klachten betreffende sancties, zoals
o schorsing of verwijdering van leerlingen
4. klachten betreffende machtsmisbruik, zoals
o geestelijke of fysieke intimidatie of mishandeling
o seksuele intimidatie
o discriminatie
o agressie, geweld, pesten
De klachten onder 1, 2 en 3 worden betiteld als overige klachten. Melding wordt gedaan bij de
leerkracht en/ of directeur. Ook de afhandeling geschiedt door deze personen.
De klachten onder 4 worden betiteld als klachten over machtsmisbruik. Melding hiervan kunt u
doen bij de leerkracht dan wel de Interne Vertrouwenspersoon (IVP). Bij ons op school is dat
Loes Kamp.
Stappenplan voor klacht 1, 2 en 3 ( overige klachten)
Welke weg kunt u volgen als u een klacht heeft?
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Stap 1:
We gaan ervan uit dat u met een klacht in eerste instantie naar de betrokkene gaat.
Vaak zal dat de leerkracht zijn.
Stap 2:
Komt u er samen met de leerkracht niet uit, dan kunt u terecht bij de directie van de school.
Stap 3:
Heeft dit geen bevredigend resultaat opgeleverd, dan kunt u het Bevoegd Gezag (het Bestuur)
inlichten. Zij zullen samen met de betrokkenen naar een oplossing zoeken. Een lid van het
bevoegd gezag zal dan bemiddelen.
Stap 4:
Bij een officiële overige klacht wordt de externe klachtencommissie (KOMM) ingeschakeld
worden. Deze commissie bestaat uit 3 leden, die deskundig zijn op het gebied van onderwijs,
machtsmisbruik en recht. De voorzitter is een jurist, de twee andere leden zijn
gedragsdeskundigen.
De externe commissie heeft een ambtelijk secretaris.
Wanneer de externe commissie klaar is met haar onderzoek, doet ze uitspraak of de klacht wel
of niet gegrond is. Bij een gegronde klacht wordt bovendien een advies gegeven aan het
Bestuur over de te nemen maatregelen. Het Bestuur neemt de eindverantwoordelijkheid voor
de te nemen maatregelen. De klachtencommissie voorziet in een procedure bij
meningsverschillen. Wij zijn aangesloten bij de commissie KOMM, regio West-Brabant. Voor het
adres verwijs ik u door naar bladzijde 44.
Stappenplan voor klacht 4 ( Klacht over machtsmisbruik)
Stap 1:
Men kan de in eerste instantie de betrokken leerkracht benaderen. Als u dit wenst kunt u zich
rechtstreeks wenden tot de Interne VertrouwensPersoon.
Stap 2:
Bij een ernstige klacht wordt meteen de Externe VertrouwensPersoon en het Bestuur
ingeschakeld.
Stap 3:
De externe klachtencommissie wordt ingeschakeld.
U hebt ook de mogelijkheid om rechtstreeks contact op te nemen met de externe
vertrouwenspersonen van de GGD Hart voor Brabant onder telefoonnummer: 073-6404090.
Deze zijn buiten de schoolvakanties bereikbaar tijdens kantooruren (8.30-17.00 uur; vrijdag tot
16.00 uur).
Ten tijde van schoolvakanties of buiten kantooruren kunt u een e-mail sturen naar:
externe.vertrouwenspersoon@ggdwestbrabant.nl. De externe vertrouwenspersoon zal zo snel
als mogelijk hierop reageren.

9.9 Sponsoring
In februari 1997 is er een convenant m.b.t. sponsoring afgesloten Indien wij, als school, gebruik
maken van sponsoring, blijven we binnen de grenzen van de afspraken.
De belangrijkste zaken uit het convenant zijn:
Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en
doelstelling van de school. Er mag geen schade worden berokkend aan de geestelijke en/of
lichamelijke gesteldheid van leerlingen.
Sponsoring moet in overeenstemming zijn met de goede smaak en het fatsoen.
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Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de
onafhankelijkheid van het onderwijs, de scholen en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen.
Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs beïnvloeden,
dan wel in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de door de school aan het onderwijs gestelde
kwalitatieve eisen. Het primaire onderwijsproces mag niet afhankelijk zijn van sponsormiddelen.

9.10 Verzekeringen / Aansprakelijkheid
De school heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering
en een aansprakelijkheidsverzekering.
Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen;
personeel; vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering als
een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige
kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen
dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële schade (kapotte bril, fiets etc.) valt niet
onder de dekking.
De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als diegenen die voor de school
actief zijn (bestuursleden; personeel; vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims als gevolg van
onrechtmatig handelen. Wij attenderen u in dat verband op twee aspecten, die vaak aanleiding
zijn tot misverstand.
Ten eerste is de school of het schoolbestuur niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat
tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn,
zou alle schade die in schoolverband ontstaat door de school moeten worden vergoed. Deze
opvatting leeft wel bij veel mensen, maar berust op een misverstand. De school is alleen
aansprakelijk en daarmee schadevergoedingsplichtig wanneer er sprake is van een verwijtbare
fout. De school (of zij die voor de school optreden) moeten dus te kort zijn geschoten in hun
rechtsplicht. Het is dus mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige
onrechtmatigheid van de kant van de school. Een voorbeeld daarvan is schade aan een bril
tijdens de gymnastiekles; die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering, en wordt
(dan ook) niet door de school vergoed.
Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van
leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf
verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens
andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade
veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus
van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

9.11 Aanmelding
Na carnaval komt in het Weekblad Gilze en Rijen een advertentie, waarin wordt aangekondigd
dat kinderen die 4 jaar worden, voor het basisonderwijs kunnen worden aangemeld.
Een informatieboekje en aanmeldingsformulier zijn te verkrijgen via de peuterspeelzalen, de
gemeente, bibliotheek en uiteraard via de 6 scholen van Nuwelijn. Daarnaast kunt u altijd nog
een afspraak met de directie maken voor nadere informatie.
Via het aanmeldingsformulier uit het informatieboekje kunt u uw kind aanmelden voor één van
de 6 scholen.
Voor eventuele verdere informatie kunt u ook terecht bij het secretariaat van de Stichting
Katholiek Onderwijs Nuwelijn of bij de directies van de katholieke scholen te Rijen, Hulten,
Molenschot en Gilze.
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9.12 Arbozorg en ontruimingsplan
Op school bestaat de werkgroep Arbo. Deze inventariseert en doet aanbevelingen bij situaties
waarbij de arbeidsomstandigheden voor kinderen en leerkrachten in het geding zijn. De
werkgroep BHV heeft een ontruimingsplan/schoolnoodplan opgesteld. Elk schooljaar zal het
ontruimen van de school minstens eenmaal met de kinderen en leerkrachten worden geoefend.
Er is ook op bestuursniveau een Arbowerkgroep samengesteld. Deze preventiemedewerkers
van de diverse scholen proberen zoveel mogelijk werk uit handen weg te nemen van de
scholen zelf.

9.13 De veilige school
We proberen onze school tot een plek te maken die veilig is voor iedereen. Een plek waar de
kinderen zich thuis voelen en als het nodig is, worden beschermd.
Een aantal regels en afspraken is daarbij van belang:
 In de groep worden met de leerlingen samen regels vastgesteld en gedrag afgesproken,
waar ze zich in de school en op de speelplaats aan moeten houden.
 Er wordt veel aandacht besteed aan het voorkómen en het oplossen van conflicten.
Pesten wordt niet getolereerd. Voor pestgedrag is een protocol opgesteld.
 Zaken die niet in orde zijn, worden gemeld bij en behandeld door de directeur of de
interne vertrouwenspersoon.
 We proberen de school er van binnen en van buiten netjes en overzichtelijk te laten
uitzien. Een goede ordening en indeling van het groepslokaal, de overige ruimtes en het
speelterrein zijn van belang voor de veiligheid.
Voor de fysieke veiligheid is een Arbo-coördinator aangesteld. Hij/zij houdt onder meer toezicht
op:
 De veiligheidsrisico’s in en rond het schoolgebouw en het speelterrein.
Via een checklist worden de veiligheidsvoorzieningen elk jaar gecontroleerd.
 De bedrijfshulpverlening (BHV)
De school heeft een aantal opgeleide BHV-ers in huis, die snel kunnen optreden bij
ongelukken en calamiteiten. Elk jaar wordt er geoefend om het schoolgebouw, indien
nodig, snel en efficiënt te kunnen ontruimen.

9.14 De Gezonde school
Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald! Het vignet Gezonde School is een
erkenning voor scholen die structureel werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun
leerlingen en medewerkers. En dat doen wij!
Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat
én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit
vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere
schoolprestaties en minder schooluitval.
Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat Voeding. Hiervoor
zetten wij onder andere activiteiten in als Ik Eet het Beter en Smaaklessen. Daarnaast hanteren
wij een protocol om kinderen en hun ouders te stimuleren gezond eten mee te geven in de
broodtrommel en een gezonde traktatie te verzorgen.
Het vignet Gezonde School is een initiatief van diverse landelijke gezondheidsorganisaties. Wilt
u meer weten over het vignet Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl

9.15 Overblijven
1.
2.
3.

Het bestuur draagt de verantwoordelijkheid voor het overblijven.
Het bestuur heeft een verzekering met betrekking tot wettelijke aansprakelijkheid
afgesloten. (voor zowel ouders als kinderen)
Het bestuur draagt de praktische uitvoering over aan de directie.
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4.
5.
6.

De directie coördineert het overblijven op de DRIE MUSKETIERS.
De structurele bijdrage is voor 2018/2019 vastgesteld op € 49,00 per kind per jaar.
De mogelijkheid bestaat om de kind(eren) op een structurele basis af te melden voor het
overblijven. De ouder meldt zijn kind(eren) voor de hele week af voor het overblijven.
Met als gevolg dat hij/zij niet meer hoeft te betalen en niet meer ingedeeld wordt.
Kinderen die niet overblijven, worden niet op het schoolplein verwacht tot 5 minuten voor
aanvang van de lestijd, (in het huidige geval dus 12.45 uur) aangezien het toezicht is
geregeld in het kader van de overblijfregeling)
De overblijftijden zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 12:15 – 12:45 uur.
Het streven is om in elke groep één overblijfkracht te plaatsen. Bij onvoldoende
overblijfkrachten zullen er groepen worden samengevoegd. Deze zullen in principe
allemaal een vorm van scholing aangeboden krijgen.
Voor zij-instromers en schoolverlaters bestaat de volgende regeling. Voor elke volledige
kalendermaand dat men geen gebruik maakt van het overblijven bestaat recht op een
korting/teruggave van 10%.

7.

8.

9.

9.16 Voor- en naschoolse opvang
We hebben een samenwerking met KDV Het Groene Spoortje, die sinds dit schooljaar
dagopvang en BSO gaat aanbieden. Afstand tot de school 950m – 2 min. met de auto
Daarnaast is er Gastouderbureau Calimero, die hier in Hulten één adres heeft en dat adres
heeft nog ruimte voor VSO, dagopvang en BSO op alle dagen behalve woensdag.
Gastouderbureau Calimero wordt gerund door een ouder van de school (Renate de Wijs) en
verzorgt opvang bij Els van Heijst, zij woont in de oude pastorie (dus recht tegenover de
school).
Hieronder treft u de telefoonnummers en de e-mailadressen aan.
Kinderopvang Het Groene Spoortje, T: 06-30055822 contactpersoon: Jenny
E-mail: info@kinderopvanghetgroenespoortje.nl
Website: www.hetgroenespoortje.nl
Gastouderbureau Calimero , T: 0161-231793 contactpersoon: Renate de Wijs
Email: famdewijs@kpnplanet.nl

9.17 Protocol mobiele telefoons op school.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Het is voor de leerlingen in principe niet toegestaan om mobiele telefoons mee naar
school te nemen.
Uitzonderingen zijn mogelijk. Kinderen die bijvoorbeeld een flink stuk alleen moeten
fietsen, of direct na school ergens naar toe moeten.
Is er zo’n uitzondering dan zijn de volgende dingen van belang:
De telefoon is op school onder eigen risico van de leerling/ouders. De school
aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade / vermissing.
De leerling levert de telefoon om 08.45 uur (bij het begin van de lessen) in bij de
leerkracht. De leerling krijgt de telefoon om 15.00 uur (bij het einde van de lessen)
terug van de leerkracht.
Wordt er ondanks deze regels toch een telefoon aangetroffen bij een leerling, dan
volgen er maatregelen. Deze maatregelen zullen in ieder geval inhouden dat de
ouder op school wordt gevraagd om de telefoon op te komen halen.

9.18 E-mail
E-mail is een handig middel om snel een berichtje door te geven. Wij gebruiken de mail
uitdrukkelijk niet om discussies te voeren. Indien u graag iets wilt bespreken nodigen wij u uit
om een afspraak te maken en uw toelichting te geven in een persoonlijk gesprek.
In principe lezen en beantwoorden we mail alleen tijdens werkdagen.
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9.19 Vertrouwenspersoon
Op onze school is Juffrouw Loes de vertrouwenspersoon. Is er sprake van machtsmisbruik, een
verstoorde relatie of ongewenste handelingen ten opzichte van u als ouder of ten opzichte van
uw kind kan u met haar een gesprek aan vragen. Dit kunnen de kinderen zelf ook doen.
Stichting Nuwelijn heeft een team van externe vertrouwenspersonen aangezocht, die deskundig
zijn op het terrein van machtsmisbruik en de gevolgen ervan, allen GGD medewerkers
(jeugdartsen, orthopedagogen enz.)
Op dit moment wordt er niet meer zoals voorheen met één vertrouwenspersoon per school
gewerkt, maar met een pool van externe vertrouwenspersonen. Er zijn 6 personen
vertegenwoordigd. Deze verandering heeft plaatsgevonden om een continue bereikbaarheid
van de PMM-telefoon: 013 464 39 28 onder schooltijden te kunnen waarborgen. En een goede
spreiding van de kennis en expertise onder alle externe vertrouwenspersonen.
Als u via de PMM-telefoon een externe vertrouwenspersoon om advies hebt gevraagd, noteer
dan goed zijn of haar naam. De externe vertrouwenspersoon zal dit ook aan u vragen. Bij
eventuele vervolgvragen over dezelfde casus blijft de eerst betrokken externe
vertrouwenspersoon aanspreekpunt. De externe vertrouwenspersoon zal met u over de klacht
praten en kijken welke volgende stappen wenselijk zijn. Dat kan een vorm van hulpverlening
zijn, het indienen van een klacht en/of het doen van aangifte bij de politie. U beslist welke
stappen u wilt zetten, de vertrouwenspersoon ondersteunt u desgewenst daarbij.
Hebt u geen vertrouwen in de interne contactpersoon, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen
met de externe vertrouwenspersoon via bovenstaand nummer.

9.20 Anti-pestprotocol
Wij hebben op school een anti-pestprotocol, waarin allerlei maatregelen zijn opgenomen om zo
veel mogelijk te voorkomen, dat kinderen gepest worden. Het document ’anti-pestprotocol’ kunt
u bij de directie opvragen. Sinds dit schooljaar is één van de collega’s, Juf Janneke vd groes,
opgeleid als anti-pest coördinator.
Allereerst zijn we preventief bezig met dit onderwerp aan de hand van onze methode voor
sociaal-emotionele ontwikkeling “De Kanjermethode”.
We leren hiermee o.a. aan de kinderen om zelf conflicten op te lossen. We gaan met kinderen
in gesprek om van een probleemsituatie een leersituatie te maken. Positief, sociaal gedrag
wordt door de school gestimuleerd.
Waarom een anti-pestprotocol?
kanjerKinderen moeten leren omgaan met conflicten en met het anderszijn van anderen.
Op onze school wordt in elke groep gewerkt vanuit de Kanjerprincipes. Dit vormt het
uitgangspunt in ons handelen en omvat de volgende basisprincipes:
- we vertrouwen elkaar
- we helpen elkaar
- niemand speelt de baas
- niemand lacht uit
- niemand is zielig
Vanuit deze principes leren kinderen om zichzelf en anderen respectvol te behandelen,
waardering te geven en waardering te krijgen, betrouwbaar te zijn zodat er een veilige school
ontstaat, waar iedereen zichzelf mag zijn en ieders talenten ontplooid worden.
Juf Janneke is bij ons op school gecertificeerd Anti-Pestcoördinator.

9.21 Wet op de privacy
In ons onderwijs is het gebruik van diverse moderne communicatiemiddelen niet meer weg te
denken. Zo kan het voorkomen dat er in de groep van uw kind foto’s en of filmopnamen
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gemaakt worden. Deze opnames kunnen worden gebruikt voor informatieavonden en
schoolpromotie via de website, Facebook, Hallo Gilze Rijen of het weekblad. Als u daar
bezwaar tegen hebt, kunt u dit schriftelijk bij de directie van de school kenbaar maken.
Het is van belang dat u zich realiseert dat internet wereldwijd is, het werk en foto’s van uw
kinderen kunnen in principe door iedereen bekeken worden. Wegens de wet op de privacy
willen wij zo zorgvuldig mogelijk te werk gaan.
Wij vragen u vriendelijk om ook als ouders/verzorgers de digitale normen en waarden en de
digitale hoffelijkheid te hanteren bij het gebruik van Facebook en andere communicatievormen
(ook wanneer u foto’s maakt van een evenement op school of bij het vieren van de verjaardag
van uw kind op school).
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10 ADRESGEGEVES EXTERNE INSTANTIES

10.1 Rijksinspectie:
Inspectie van het onderwijs
Info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
Vertrouwensinspecteur: 0900-1113111
Bezoekadres:
Inspectie van het Onderwijs
Locatie Utrecht
Park Voorn 4
3544 AC Utrecht

10.2 Leerplichtambtenaar:
Mw. Jojanneke van Vugt-de Jong
tel: 013 – 5429576

leerplicht.rmc@tilburg.nl

10.3 Schoolarts en logopedist GGD Hart voor Brabant
Vestiging Tilburg
Ringbaan West 227, 5037 PC Tilburg
Postbus 3024, 5003 DA Tilburg
Telefoon: 0900 4636443
Externe Vertrouwenspersoon
Telefoon: 013 4643928

10.4 Externe Vertrouwenspersoon
tel: 013 464 39 28

10.5 Stichting KOMM (Klachtencommissie
Machtsmisbruik)
REGIO West-Brabant
mevr. Drs. A. de Koning-Meeùs
Postbus 75, 4850 AB Ulvenhout
telefoon: 06 1058367
email: kommadk@gmail.com
www.komm.nl

10.6Advies- en Meldpunt huiselijk geweld en
kindermishandeling
Het AMK is per 1 januari 2015 opgegaan in een nieuwe organisatie: 'Veilig Thuis'
•
VEILIG THUIS: advies en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling :
www.vooreenveiligthuis.nl
•
BEL GRATIS: 0800-2000 (dag en nacht, ook in het weekend)VEILIG THUIS: Bel
gratis: 0800-2000 (dag en nacht, ook in het weekend)
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10.7 Bestuur van de School
Stichting Katholiek Onderwijs Nuwelijn
adres: Schoolstraat 5, 5124 RM, Molenschot
0161-232154
nuwelijn@nuwelijn.nl
www.nuwelijn.nl

10.8 Raad van Toezicht
Postadres: Schoolstraat 5, 5124 RM Molenschot
Dhr. V. Braam
Mevr. T van Dommelen
Dhr. J. Besselink
Dhr. E. Houthooft
Dhr. J. de Jong

10.9 schoolmaatschappelijk werk
Mevr. Andrea van Koolwijk
a.vankoolwijk@imwtilburg.nl

10.10

RSV Breda

RSV Breda e.o, Optimale Onderwijs Kans
Ridderstraat 34
4902 AB Oosterhout (NB)
Tel: 076-5607778
po@rsvbreda.nl
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11 LIJST MET AFKORTINGEN
ARBO
BAPO
BISK
BVL
CC
CITO
EHBO
GGD
ICL
ICT
LIO
LGF
PABO
PCL
PO
RIAGG
SbO
VMBO B
VMBO K
VMBO G
VMBO T
VO
VSO
WA
WSNS

Arbeidsomstandigheden
Bevordering Arbeidsparticipatie Ouderen
Brabants Instituut voor School en Kunst
Brabants Verkeersveiligheids Label
Collegiale Consultatie
Centraal Instituut Toetsontwikkeling
Eerste Hulp bij Ongelukken
Gemeenschappelijke Gezondheidszorg
Interne coördinatie leerlingenzorg
Informatie en Communicatie Technologie
Leerkracht in opleiding
Leerling Gebonden Financiering
Pedagogische Academie Basisonderwijs
Permanente Commissie Leerlingenzorg
Primair Onderwijs
Regionaal Instituut Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg
Speciale school voor Basisonderwijs
Voortgezet Middelbaar Beroeps Onderwijs Basis beroeps leerweg
Voortgezet Middelbaar Beroeps Onderwijs Kader beroeps leerweg
Voortgezet Middelbaar Beroeps Onderwijs Gemengde leerweg
Voortgezet Middelbaar Beroeps Onderwijs Theoretische leerweg
Voortgezet Onderwijs
Voortgezet Speciaal Onderwijs
Wettelijke Aansprakelijkheid
Weer Samen Naar School
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