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Beste ouders, verzorgers, 

 
Voor u ligt de schoolgids van Basisschool De Waterloop op ’t Loo in Bergeijk voor het 
schooljaar 2019-2020. Deze gids is bedoeld voor alle ouders/ verzorgers van kinderen 
die onze school bezoeken en voor ouders/ verzorgers die een serieuze overweging maken 
om hun kind bij ons op school te plaatsen. De gids wordt ieder jaar beschikbaar gesteld 
via de website of op verzoek op papier.  

Deze schoolgids geeft informatie over waar we voor staan, op welke manier we leerlingen 
willen laten leren en op welke manier we ons onderwijs en de zorg voor de leerlingen 
georganiseerd hebben. Zo weet u wat u van ons kunt verwachten, welke afspraken er 
liggen en wat wij van u mogen verwachten. 
De medezeggenschapsraad heeft de schoolgids vastgesteld in haar vergadering van 24 
juni 2019.  

Belangrijke gegevens m.b.t. het lopende schooljaar vindt u in hoofdstuk 9. Tevens kunt U 
hier de namen van teamleden, leden van de oudervereniging en leden van de 
medezeggenschapsraad vinden. Daarnaast zijn de vakanties, studiedagen en zaken 
m.b.t. de organisatie, ontwikkelingen en opbrengsten van de school hier beschreven. 

Naast deze schoolgids hebben we een schoolplan. Daarin staat de inrichting van ons 
onderwijs, de geplande schoolontwikkeling voor de periode 2015-2019, nader 
omschreven. Dit plan ligt ter inzage op school.  

Deze gids is met de nodige zorg samengesteld. Heeft u wensen, suggesties ter 
verbetering, opmerkingen e.d. of wilt u inhoudelijk met ons in contact treden, dan kunt u 
contact met ons opnemen.  

 

Met vriendelijke groet, 
Team van De Waterloop 

 

 

 

 
  

Voorwoord 
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1.1 Basisgegevens van de school 
Naam:   De Waterloop 
Adres:   Terlostraat 5 
Postcode:  5571 KW 
Plaats:   Bergeijk 
Telefoon:  0497-571235 
E-mail:  infodewaterloop@skozok.nl 
Website:  www.dewaterloop.nl 
 

1.2 De school en haar historie 
De school is, sinds januari 2018, gehuisvest 
in een nieuw gebouw. Het gebouw bestaat uit 
twee bouwlagen met daarin 4 lokalen en een 
speelzaal voor groep 1/2.  
 
Wij zijn een Rooms Katholieke school. Wij 
vallen daardoor onder het bijzonder 
onderwijs. Door voor onze school te kiezen 
onderschrijft u dat u onze levensvisie 
respecteert en waardeert. Wij staan open 
voor alle nationaliteiten.  

Onze school is een relatief kleine school 
(ongeveer 100 leerlingen). We zijn de laatste 
jaren echter wel nagenoeg stabiel gebleven qua leerlingenaantallen. Door o.a. de 
nieuwbouw op ‘t Loo merken we dat er weer meer leerlingen instromen in de onderbouw. 
 

1.3 Schoolbestuur SKOzoK 
Onze school is onderdeel van SKOzoK: Samen Koersen op Zichtbare Onderwijskwaliteit. 
SKOzoK is een enthousiaste, ambitieuze onderwijsstichting met 29 basisscholen in de 
gemeenten Bergeijk, Cranendonck, Heeze-Leende, Valkenswaard en Waalre. Onze 
scholen zijn verdeeld in 15 clusters. Daarnaast heeft SKOzoK één basisschool voor 
speciaal basisonderwijs. 28 van de SKOzoK-scholen zijn Rooms-Katholiek en twee 
hebben een Protestants-christelijke grondslag. Zo’n 550 medewerkers verzorgen samen 
primair onderwijs voor circa 5.250 leerlingen. Het dagelijks bestuur van SKOzoK bestaat 
uit Ingrid Sluiter, voorzitter College van Bestuur, en Stan Vloet, lid College van Bestuur. 
SKOzoK hanteert de Code Goed Bestuur van de PO-raad. 

Missie  

Wij zijn SKOzoK en leren onze leerlingen leren in een gemeenschappelijk georganiseerde 
leeromgeving, zodat zij zich optimaal ontwikkelen.  

Visie  

1. De school 
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Onze visie op onderwijzen  

Wij zijn SKOzoK en uiteraard begeleiden we leerlingen in hun ontwikkeling op zowel 
cognitief als sociaal-emotioneel gebied. Daarnaast stimuleren we bij onze leerlingen 
bewust de verantwoordelijkheid voor hun eigen ontwikkeling en vergroten we hun 
zelfkennis over hoe ze (het beste) kunnen leren. Dat verstaan wij onder leren leren.  

Onze visie op organiseren  

Wij zijn SKOzoK en door het vergroten van de flexibiliteit en door het intensiveren van de 
onderlinge samenwerking, kunnen onze steeds kleiner wordende scholen langer goed 
blijven functioneren. Dit uit zich in het gemeenschappelijk organiseren, onder andere 
door in samenhang met onze partners groeps- en schooloverstijgend te werken. Wij 
willen door ook op organisatieniveau te blijven leren leren de draagkracht en 
weerbaarheid van de leergemeenschap vergroten en daarmee de kwaliteit van het 
onderwijs verhogen.  

Onze visie op ontwikkelen  

Wij zijn SKOzoK en om onze leerlingen te leren leren en door gemeenschappelijk te 
organiseren, richten wij ons op het in gezamenlijkheid en met alle partners verder 
ontwikkelen van onze collega’s. Door met elkaar te professionaliseren, bewust te 
differentiëren naar relevante kwaliteiten en zelf ook te leren leren, komen onze talenten 
maximaal tot bloei.  

Koers  

Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen vragen om het continu aanpassen 
van onze aanpak. Onderwijs wordt meer op maat en tegelijkertijd inclusiever. Iedereen 
krijgt de kans om mee te doen, op zijn of haar eigen manier. Leren duurt een leven lang 
en dankzij digitalisering kan leren altijd en overal. Onder andere door de toenemende 
technologische mogelijkheden en de mate waarin dit invloed krijgt op onze maatschappij, 
is nu nog niet bekend welke kennis en vaardigheden onze leerlingen in de toekomst 
nodig hebben. Met sociale innovaties investeren wij in een leeromgeving die een platform 
vormt voor samenwerking tussen leerlingen, ouders, onderwijsprofessionals en tal van 
andere partners.  

Door de maatschappelijke en demografische omstandigheden te combineren met onze 
visie, ontstaat onze koers voor de komende planperiode, die loopt van 2019 tot 2022. 

We zetten maximaal in op twee focuspunten: 
- Excellent in leren leren  
- Gemeenschappelijk organiseren 

Neem gerust een kijkje op onze website en maak kennis met de eigentijdse en 
innovatieve wijze waarop wij iedere dag werken aan het beste onderwijs voor al onze 
leerlingen: www.SKOzoK.nl 
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2.1 De missie en de visie 
2.1.1 De missie 
Op onze school bieden wij iedereen een optimale ontwikkeling door in een rijke 
leeromgeving met, van en door elkaar te leren. 
We werken op basisschool De Waterloop dagelijks aan een omgeving waar iedereen 
(leerlingen, ouders en leerkrachten) zich thuis voelt, waar iedereen mag zijn wie hij/ zij 
is, waar iedereen erbij hoort en gewaardeerd wordt. 
 
2.1.2 De visie 
Het onderwijs op De Waterloop kenmerkt zich door het werken in samengestelde 
stamgroepen. Kinderen leren van elkaar en kunnen elkaar helpen, in het bijzonder 
wanneer ze ook qua leeftijd door elkaar zitten. Iedere stamgroep heeft een vaste 
leerkracht en de vaste instructies worden in de eigen groep gegeven. Na de instructietijd 
gaan de deuren open en kunnen leerlingen groepsdoorbrekend gaan werken. Tijdens 
stapeltijd wordt er extra formatie ingezet om kleine groepjes kinderen extra aandacht te 
kunnen geven, te differentiëren naar diverse niveaus, groep 3 extra te begeleiden in het 
leesproces en groep 8, in gezamenlijke verantwoordelijkheid, voor te bereiden op het 
voortgezet onderwijs. We stimuleren het leren van onze leerlingen door vanuit leerdoelen 
visueel te maken wat we aan het leren zijn en door het creëren van een rijke 
leeromgeving. Wij koppelen leerdoelen leerjaardoorbrekend waarbij we streven naar een 
passend aanbod voor elke leerling. 
 
Op onze weg naar een steeds beter lerende en professionele organisatie richten wij ons 
op de kwaliteit van het onderwijs, wat wordt bepaald door het handelen van de 
leerkracht waardoor de leerlingen zich met plezier ontwikkelen. Onze leerkrachten 
hebben een begeleidende en ondersteunende rol bij de leerprocessen. We willen met ons 
onderwijs een zodanige bijdrage aan de ontwikkeling van de leerlingen leveren, dat 
leerlingen in staat zijn eigen keuzes te maken. Keuzes waar ze zelf verantwoordelijkheid 
voor kunnen dragen. Op basisschool De Waterloop willen we leerlingen steeds bewuster 
maken van hun eigen leerproces. Onze ketenpartners bieden extra mogelijkheden om 
buiten naar binnen te halen of om juist gebruik te maken van de omgeving om ons heen. 
 
Kernwaarden die ten grondslag liggen aan bovenstaande visie zijn: saamhorigheid, 
aandacht, betrokkenheid, eigenheid (aandacht voor de authenticiteit van 
kinderen), laagdrempeligheid en zelfstandigheid. 
 
 

 

 

2. De visie en missie van de school 
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3.1 Kwaliteit en kwaliteitszorg 
Binnen ons onderwijs werken we handelingsgericht (HGW). Door op deze manier te 
werken, beogen wij de kwaliteit van ons onderwijs en de begeleiding van al onze 
leerlingen te verbeteren. HGW maakt adaptief onderwijs en doeltreffende 
leerlingbegeleiding concreet, zodat het team effectief kan omgaan met verschillen tussen 
leerlingen. HGW is een planmatige en cyclische werkwijze waarbij we de volgende zeven 
uitgangspunten toepassen. 

● De onderwijsbehoeften van kinderen staan centraal: wat heeft een kind nodig om 
onderwijsdoelen te behalen? 

● Het gaat om afstemming en wisselwerking: het gaat niet alleen om het kind, maar 
om het kind en de wisselwerking met zijn omgeving. Het gaat om het kind in deze 
groep, bij deze leerkracht, op deze school en van deze ouders. 

● De leerkracht doet ertoe: de leerkracht realiseert passend onderwijs en levert 
daarmee een cruciale bijdrage aan een positieve ontwikkeling van de kinderen. 

● Positieve aspecten zijn van groot belang: van zowel kind, leerkracht, school, de 
groep en ouders. Positieve factoren bieden aanknopingspunten voor het stellen 
van ambitieuze doelen en om een succesvol plan van aanpak te kunnen uitvoeren. 

● We werken constructief samen: samenwerking tussen leerkracht, kind, ouders 
interne en externe begeleiders is noodzakelijk om een effectieve aanpak te 
realiseren. 

● Ons handelen is doelgericht: het team formuleert korte- en lange termijndoelen 
voor het leren, de werkhouding en het sociaal-emotioneel functioneren van alle 
kinderen en evalueert deze in een cyclus van planmatig handelen. 

● De werkwijze is systematisch, in stappen en transparant: het is voor betrokkenen 
duidelijk hoe de school wil werken en waarom. 

 

3.2 Onderwijsaanbod 
We bieden voor 4-12 jarigen een doorgaande ontwikkelingslijn aan. Op school hebben we 
een groep 1/2, een groep 3/4, een groep 5/6 en een groep 7/8. in de middagen maken 
we een verbinding tussen groep 1/2 en 3/4 en tussen groep 5/6 en 7/8. 
De leerkracht(en) is (zijn) verantwoordelijk voor een vaste groep leerlingen. Het aanbod 
in de groep wordt door de leerkracht(en) vormgegeven, in samenspraak met de 
leerkrachten van de andere groepen. Als team zorgen we voor een doorgaande leerlijn 
van groep 1 t/m groep 8.  

3.2.1 groep 1/2 
In onze groep 1/2 staat welbevinden centraal als basis voor het leren. We hechten veel 
belang aan waarden en normen om met elkaar in een prettige sfeer een fijn leerklimaat 
te creëren. De dagelijkse kring neemt een belangrijke plek in waar we elkaar ontmoeten. 
De ochtend start hier gezamenlijk en ook de afsluiting vindt hier gezamenlijk plaats.  
Onze leerlingen worden steeds meer mede verantwoordelijk gemaakt voor hun eigen 
leerproces; we leren ze keuzes maken en daar verantwoordelijkheid voor te nemen, te 
zorgen voor hun eigen werkplek en die van anderen, we leren de leerlingen taken 
inplannen en samenwerken. 

Er wordt gewerkt aan doelen voor voorbereidend rekenen en voorbereidend lezen. 

3. Waarom De Waterloop 
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Daarnaast zijn fijne motorische vaardigheden, muziek, dans, drama, verkeer en gym 
(grote motoriek) ook vaste onderdelen op ons rooster. De doelen en activiteiten in groep 
1/2 worden ingepast in thema’s, zodat deze aansluiten bij de interesses en 
belevingswereld van de leerlingen.  

De leerkrachten werken vanuit de onderwijsbehoeftes van de leerlingen, steeds met de 
insteek zo veel mogelijk uit het kind te halen met de nadruk op: “jij mag er zijn”.   

In de middagen wordt groep 1/2 verbonden aan groep 3/4. Tijdens deze momenten 
werken de leerlingen groepsdoorbroken aan bijvoorbeeld de wereldoriënterende en 
creatieve vakken. Dit is veelal thematisch van opzet.  

3.2.2 groep 3/4, 5/6 en 7/8 
In groep 3/4, 5/6 en 7/8 staat samenwerken en samen leren centraal als basis voor het 
leren. In onze groepen werken we met weekdoelen. Deze weekdoelen zijn inzichtelijk 
voor alle  leerlingen. Onze instructies, de verwerking en de weektaak zijn gekoppeld aan 
de weekdoelen. De geplande verwerking is afgestemd op niveau, tempo en 
mogelijkheden van de leerling.  

 
Leerlingen krijgen instructies voor rekenen, 
taal, spelling, woordenschat, begrijpend en 
technisch lezen in de groep. We maken hierbij 
gebruik van coöperatieve werkvormen, 
waarbij van, met en door elkaar leren centraal 
staat. Thematisch werken, wereldoriëntatie, 
tekenen en handvaardigheid zijn o.a. de 
momenten dat leerlingen elkaar in de 
middagen groepsoverstijgend ontmoeten.  
 
 

 
3.2.3 De doorgaande lijn 
De doorgaande lijn is zichtbaar binnen de volgende ontwikkelingsgebieden: 

● Lezen 
● Taal 
● Spelling  
● Rekenen 
● Motoriek 
● Wereldoriëntatie  
● Thematisch werken 
● Engels 
● Sociaal emotionele ontwikkeling 

Om ons onderwijsaanbod zo optimaal mogelijk te realiseren, hanteren we binnen de 
school verschillende werkvormen: 

● Kring- en groepsgesprekken die naar vorm en inhoud kunnen wisselen 
● Gekoppelde instructies 
● Werken in groepssamenstellingen van verschillende grootte 
● Coöperatieve werkvormen 
● Samen werken en samenwerken 
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3.2.4 De Bibliotheek op school  
Onze school heeft een Bibliotheek op school: een moderne bieb met een actuele collectie 
boeken voor 0-12 jaar en een eigen leesmediaconsulent van Bibliotheek De Kempen. 
De Bibliotheek op school brengt lezen en leesplezier zo dicht mogelijk bij leerlingen. Van 
de allerkleinsten tot de achtste groepers en van veellezers tot leerlingen met 
leesproblemen: ze vinden allemaal hun boeken in de schoolbibliotheek. Aan de 
basisschool is ook een leesmediaconsulent van de bibliotheek, die het onderwijs mede 
ondersteunt, verbonden. 

3.2.5 Verkeer – Brabants VerkeersveiligheidsLabel 
Onze school onderneemt naast het reguliere verkeersonderwijs aan onze leerlingen extra 
activiteiten.  
Wij kennen op onze school een actieve verkeerscommissie, waarin ouders participeren. 
Zij organiseren activiteiten met betrekking tot de verkeersveiligheid van onze leerlingen, 
zowel in en om de school en wanneer onze leerlingen deelnemen aan het verkeer. Een 
aantal voorbeelden zijn; 

● verkeerswandeling voor de onderbouw 
● zichtbaarheidsactie aan het begin van de winterperiode 
● fietscontroles voor de bovenbouw 
● remproef voor groep 5 en 7 
● fietsvaardigheid voor de gehele school 
● voorbereiding op het verkeersexamen 
● participatie aan 'dode hoek'-project en bewustwording van de gevaren van 

het gebruik van een mobiele telefoon in het verkeer 
 
Onze school heeft het keurmerk Brabants VerkeersveiligheidsLabel toegekend gekregen, 
kortweg "BVL" genoemd. Door het behouden van dit label draagt onze school een 
steentje bij aan de verkeersveiligheid van onze leerlingen. 
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4.1 Personele invulling 
4.1.1 Het team 
Op Basisschool De Waterloop werken leerkrachten, verdeeld over groepen in een fulltime 
of parttime betrekking. Hierdoor is het mogelijk dat meerdere leerkrachten samen de 
eindverantwoordelijkheid dragen voor één groep. Alle leerkrachten werken met elkaar 
samen om het onderwijs aan alle leerlingen zo optimaal mogelijk te laten zijn. 
 
4.1.2 De directie  
Bs. De Waterloop en bs. Beisterveld vormen samen een cluster binnen Skozok. De 
aansturing van dit cluster ligt in handen van een clusterdirecteur. Op beide scholen wordt 
in het schooljaar 2019-2020 ter ondersteuning van de directie een leerkracht/ 
leerkrachten deels vrij geroosterd van groepstaken. 

4.1.3 De kwaliteitsondersteuning 
De leerkracht is de spil in ons onderwijs. Ons team wordt hierbij ondersteund door de 
kwaliteitsondersteuner (KO-er). Zij kijkt met de leerkrachten naar het passend aanbod 
voor hun groep en ondersteunt de leerkrachten met de begeleiding van leerlingen met 
specifieke onderwijs- en ontwikkelingsbehoeften.  

4.1.4 Het onderwijsondersteunend personeel 
Naast het onderwijzend personeel bestaat ons team uit een administratief medewerkster 
en een conciërge. De schoonmaak is op onze school volledig uitbesteed.  
Daarnaast kunnen wij een beroep doen op de bovenschools ICT-er die beschikbaar is 
voor alle werkzaamheden rondom netwerk- en computerbeheer. 

4.1.5 Stagiaires 
Met regelmaat begeleiden we stagiaires van de Kempel (opleiding tot leraar 
basisonderwijs) en van het Summa college (opleiding tot onderwijsassistent). De 
studenten werken onder de verantwoording van de groepsleerkracht(en).  
 

4.2 Vervanging van leerkrachten bij verlof of ziekte 
4.2.1 Ziekteverlof 

● Bij een ziekmelding wordt een inschatting gemaakt hoe lang vervanging 
noodzakelijk is, waarbij we streven naar zoveel mogelijk continuïteit in de unit.  

● Er wordt een melding gedaan bij het P-Centrum (centraal meldpunt van SKOzoK 
en Veldvest van waaruit alle vervangingen geregeld worden). Zij regelen een 
vervangende leerkracht.  

Wanneer er geen vervangende leerkracht beschikbaar is dan wordt er naar andere 
oplossingen gezocht:  

● Intern wisselen.  
● Vrij geroosterde leerkracht inzetten.  
● Verdelen van de leerlingen over de overige units.  

 

4. De organisatie van ons onderwijs 
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Bieden voorgaande mogelijkheden geen aanvaardbare oplossing, dan zal de betreffende 
unit, volgens de richtlijnen van de hoofdinspectie, naar huis worden gestuurd. De 
volgende afspraken horen daarbij:  

● In principe niet de eerste dag.  
● Alleen in het uiterste geval.  
● Ouders worden schriftelijk op de hoogte gebracht.  
● Voor leerlingen die geen opvang hebben, wordt binnen school opvang 

georganiseerd.  
 

4.2.2 (studie)Verlof en scholing 
Bij aangekondigd verlof wordt tijdig vervanging geregeld.  

4.3 Het leerlingvolgsysteem 
Wij volgen de ontwikkeling van de leerlingen gedurende de gehele basisschooltijd.  
In de groepen 1 en 2 registreert de leerkracht de ontwikkelingen van elke leerling in 
Kijk!. Observaties, die o.a. worden verkregen door naar de leerlingen te kijken en met ze 
te werken, staan daarin centraal. We maken daarbij gebruik van hulpmiddelen, die vanuit 
basisontwikkeling zijn aangereikt.  
In de groepen 3 t/m 8 maken de leerlingen twee maal per jaar de landelijke Cito-toetsen 
voor de vakgebieden lezen, rekenen, spelling en begrijpend lezen. 
Daarbij wordt 2 keer per jaar de sociaal emotionele ontwikkeling van onze leerlingen in 
kaart gebracht met behulp van het invullen van observatielijsten door gebruik te maken 
van het instrument Zien!.  
Alle resultaten van de toetsen en de observatielijsten worden digitaal bewaard in ons 
leerling- en onderwijsvolgsysteem Parnassys. Door middel van de resultaten vanuit de 
toetsen, de methodegebonden toetsen en de observaties vanuit de dagelijkse praktijk in 
de groep, hebben we de onderwijsbehoeften van alle leerlingen in beeld. Door middel van 
het evalueren en analyseren van toetsgegevens en het interpreteren van de informatie 
vanuit de observaties, volgen wij alle leerlingen om hen zo goed mogelijk te begeleiden 
en te stimuleren in hun ontwikkeling.   
Drie keer per schooljaar houdt de KO-er een groepsbespreking met de leerkrachten van 
alle groepen. Hier wordt gesproken over de groep als geheel, de inhoud van het 
onderwijs en individuele leerlingen. Aan het 
einde van elk schooljaar stellen we een 
week centraal voor de groepsoverdracht 
naar het nieuwe schooljaar zodat alle 
leerlingen 'warm' aan de nieuwe leerkracht 
worden overgedragen. 

4.4 Rapportage 
De leerlingen uit groep 1/2 ontvangen aan 
het einde van het schooljaar een 
ontwikkelingsverslag. Onderdelen die in het 
verslag staan hebben betrekking op de 
sociaal-emotionele ontwikkeling, beoordeeld aan de hand van een observatiesysteem, 
maar ook ontwikkeling van bijvoorbeeld de taalvaardigheid, spelen en werken en 
motoriek. 
 
Twee keer per jaar ontvangen de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 een rapportage. Bij 
deze rapporten ontvangen de leerlingen een uitdraai van het LOVS-Cito mee naar huis. 
(niveaugrafieken) 
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4.5 Contact met ouders 
Een goed contact tussen ouders en school vinden wij erg belangrijk. Kinderen hebben 
aandacht en zorg nodig en wij als team hebben ouders nodig om de juiste zorg en 
aandacht aan de kinderen te kunnen besteden.  

De leerkracht van uw kind is altijd het eerste aanspreekpunt. U kunt hen bereiken door 
na schooltijd binnen te lopen, telefonisch of per mail contact te zoeken.  
 
Om het contact met ouders zo goed mogelijk te laten verlopen maken we gebruik van 
verschillende communicatievormen. We blijven steeds op zoek naar mogelijkheden om 
de communicatie met ouders zo optimaal mogelijk te laten verlopen.   

● De schoolgids; 
In de schoolgids beschrijven we de manier van onderwijs op onze school, wat u 
van ons kunt verwachten en wat wij van u verwachten.  

● De website/ SKOZapp; 
Middels de website wordt u op de hoogte gehouden van de actuele gebeurtenissen 
op school en in de groep. 

● De nieuwsbrief; 
Tweewekelijks verschijnt de nieuwsbrief via de mail waarmee we ouders zo goed 
mogelijk op de hoogte houden van wat er op school gebeurt en om mededelingen 
te doen.  
 

4.5.1 Informatieavond 
Aan het begin van het schooljaar vindt er een informatieavond plaats. Tijdens deze 
informatieavond geven we ouders informatie over de manier van werken in de groep en 
de ontwikkelingen op school. 

4.5.2 Oudergesprekken 
Aan het begin van het schooljaar vinden kennismakingsgesprekken plaats. De bedoeling 
van deze gesprekken is, als ouder, kennis maken met de leerkracht en informatie over 
uw kind delen met de leerkracht.  
Twee keer per jaar, na het meegeven van de rapporten, worden alle ouders en vanaf 
groep 3 hun kind(eren) uitgenodigd om in gesprek te gaan met de leerkracht waarin de 
ontwikkelingen van de leerlingen besproken worden.  
 
Voorafgaand aan de oudergesprekken wordt in de nieuwsbrief kenbaar gemaakt wanneer 
u zich kunt inschrijven. De inschrijflijsten liggen op de bar in de keuken beneden.  
 
Mocht u, als ouder, behoefte hebben aan een tussentijds gesprek, bent u altijd welkom 
om een afspraak te maken met de leerkracht. Indien de leerkracht tussentijds behoefte 
heeft aan een gesprek, zal de leerkracht contact met u opnemen. 
 
4.5.3 Informatie aan de ouder die niet dagelijks gezag uitoefent of die niet belast 
is met het ouderlijk gezag. 
Na de scheiding van ouders kent de school de normale omgang met de ouder die de 
dagelijkse zorg uitoefent en daarnaast de informatieplicht aan de ouder die niet het 
dagelijks gezag uitoefent of die niet met het ouderlijk gezag is belast. Hoe dit 
gerealiseerd wordt, is vastgelegd en ligt ter inzage op school.  
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4.6 Beleid t.a.v. aanname, time-out, schorsing en verwijdering 
Ieder kind heeft recht op onderwijs. De ontwikkeling van de kinderen staat centraal bij 
alles wat er binnen school moet gebeuren. Voor het aannemen van leerlingen hanteren 
we het volgende aannamebeleid: 

4.6.1. De aanname van nieuwe leerlingen 
We onderscheiden op school twee vormen van instroom. De vierjarige die naar school 
gaat en de ‘tussentijdse instroom’ (kinderen die tussentijds op school komen zoals 
verhuizers). 

● Het eerste contact tussen ouders en school is informatief. Ouders krijgen een 
rondleiding en een gesprek op school.  

● Als ouders hun kind inschrijven zorgt de administratief medewerkster voor een 
administratieve afhandeling. 

● Ouders krijgen via de mail een bevestiging van inschrijving.  
● De leerkracht neemt contact op met de ouders over de oefenmomenten en het 

moment waarop het kind start op school. 
● Ouders ontvangen de noodzakelijke informatie voordat hun kind op school 

start.  
 

4.6.2. De vierjarigeninstroom 

● Kinderen mogen op de eerste dag na hun vierde verjaardag de school gaan 
bezoeken. 

● Voorafgaand aan de vierde verjaardag worden een aantal oefenmomenten 
afgesproken tussen leerkracht en ouders.  

● Ouders die van de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf een peutersprong 
(of een ander overdrachtsdocument) hebben ontvangen, wordt gevraagd dit 
aan de school beschikbaar te stellen.  
 

4.6.3. Tussentijdse instroom 
Naast de punten die gelden voor vierjarigen hanteren we bij tussentijdse instroom de 
volgende procedure: 

● Tijdens de eerste kennismaking stelt de directie zich op de hoogte van de 
reden van aanmelding. 

● Er wordt door de directie informatie opgevraagd bij de vorige school.  
● Er wordt in overleg met de KO-er bekeken of de school aan de 

onderwijsbehoefte van het kind kan voldoen.  

Criteria waarnaar gekeken wordt; 
● voor verhuizers dient de school in principe een plek te hebben. 
● de samenstelling en de grootte van de groep.  
● didactische en sociaal- emotionele aandachtspunten (onderwijsbehoeften van 

het kind). 
● opvangcapacititeit voor de groep (kan de groep deze instroom goed 

verwerken?). 

Ouders worden door de directie geïnformeerd of een kind wel/ niet geplaatst kan worden.  
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4.6.4. Schorsing en verwijdering 
Het beleid op school is erop gericht om leerlingen een veilige plek te bieden zodat zij zich 
kunnen ontwikkelen. Informeren en communiceren met betrokkenen is daarbij 
onontbeerlijk. Als het toch nodig blijkt om tot zware maatregelen, zoals schorsing en 
verwijdering over te gaan, handelt de directeur volgens hetgeen opgenomen is in de wet 
Primair Onderwijs en het protocol van SKOzoK. Deze ligt ter inzage op school. 
Schorsing 
Schorsing is een tijdelijke verwijdering. Schorsing bij wijze van ordemaatregel geschiedt 
door de directeur. De directeur maakt direct melding bij het team, de voorzitter van het 
college van bestuur en aan de ouders/ verzorgers van de leerling. In gevallen waarin de 
directeur van oordeel is dat onmiddellijke schorsing noodzakelijk is volgt rapportage aan 
het bestuur zo spoedig mogelijk. De ouders worden vooraf geïnformeerd over het 
voornemen om tot schorsing over te gaan.   
Definitieve verwijdering 
Definitieve verwijdering van een leerling neemt het schoolbestuur in overweging op 
voorstel van de directeur. Indien definitieve verwijdering wordt voorgesteld, informeert 
het college van bestuur zich zo volledig mogelijk. Vanuit het bestuur vindt overleg plaats 
met betrokken ouders en leerkrachten. Bij de uiteindelijke beslissing wordt aandacht 
besteed aan de situatie waarin de betreffende leerling zich bevindt en aan de gevolgen 
voor zijn/haar ontwikkelingskansen.  
Algemene opmerking 
Het definitief verwijderen of schorsen van kinderen dient op basis van voldoende 
gegronde redenen te gebeuren. In beide gevallen zal dit telkens schriftelijk aan de 
betrokken ouders worden bevestigd, waarbij gewezen wordt op de beroepsmogelijkheden 
door middel van de klachtenprocedure en/of via de burgerlijke rechter. 

 
4.7 Klachtencommissie 
 
Klachtenregeling 
Overal waar gewerkt wordt, kunnen problemen ontstaan tussen leerlingen of ouders en 
(medewerkers van) de school. Vaak worden zulke problemen in onderling overleg 
bijgelegd. Soms is een meningsverschil echter van dien aard, dat iemand hierover een 
klacht wil indienen. Die mogelijkheid is er. SKOzoK heeft daarom een klachtenregeling 
vastgesteld. De GMR is betrokken bij de totstandkoming en actualisatie van deze 
klachtenregeling. De klachtenregeling is in te zien op de website. Mocht er zich een 
probleem voordoen dan is er in de klachtenregeling een route opgenomen die doorlopen 
wordt met als doel het oplossen van het ontstane probleem. 

Leerkracht 
De eerste stap is het gesprek aan te gaan met de leerkracht, al dan niet samen met de 
klassenouder.  

Directeur 
Wanneer dit gesprek niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd, is het mogelijk om de 
directeur hierover aan te spreken. De directeur probeert om in overleg met de ouders, de 
groepsleerkracht en eventuele andere betrokkenen te kijken wat er aanvullend nodig is 
om tot een oplossing te komen. Ook voor vragen, problemen of klachten over het 
onderwijs, de aanpak van de kinderen of andere zaken kunt u bij de directeur terecht. 

Contactpersonen inzake klachten  
Als u als ouder zich niet kunt vinden in de manier waarop een probleem of klacht wordt 
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opgepakt of afgehandeld, kunt u contact opnemen met de contactpersoon inzake 
klachten op onze school. Deze contactpersoon is door het bestuur van de school 
aangesteld om te controleren en te bewaken of klachten van kinderen of ouders 
procedureel op een juiste manier worden behandeld. Een eventueel hieruit voortvloeiend 
gesprek wordt vertrouwelijk behandeld en er worden geen stappen gezet zonder uw 
toestemming. Samen met de contactpersoon inzake klachten gaat u in overleg over wat 
er gedaan moet worden of wie er moet worden ingeschakeld om tot een goede oplossing 
te komen. De contactpersoon klachten kan u doorverwijzen naar de interne 
vertrouwenspersoon. 

De contactpersoon inzake klachten op onze school is: Hilde Walbers; hwalbers@skozok.nl 

Interne vertrouwenspersoon 

Als ook na gesprekken met de leerkracht en directeur het niet gelukt is om een oplossing 
te vinden, kan de contactpersoon klachten u doorverwijzen naar de interne 
vertrouwenspersoon. SKOzoK kent twee interne vertrouwenspersonen. Wilt u contact 
leggen met een interne vertrouwenspersoon, dan kan dat via Karin Wagt, ambtelijk 
secretaris van de klachtenregeling. Zij is bereikbaar op het e-mailadres 
klachten@SKOzoK.nl of telefoonnummer 040-2531201. 

Externe vertrouwenspersoon 
Als bovenstaande stappen doorlopen zijn kan er, mocht daar aanleiding toe zijn, 
doorverwezen worden naar de externe vertrouwenspersoon van SKOzoK: Astrid Kraag. 
Zij gaat allereerst na of door bemiddeling een oplossing gevonden kan worden. Het is 
mogelijk dat zij met het College van Bestuur van SKOzoK contact heeft over de klacht.  
Als deze situatie speelt, kunt u de klacht melden bij Karin Wagt, ambtelijk secretaris van 
de klachtenregeling, via het e-mailadres klachten@SKOzoK.nl of telefoonnummer 040-
2531201. Er wordt dan contact gelegd met de externe contactpersoon.  

Lukt het ook op deze manier niet om tot een goede oplossing te komen, dan is het 
mogelijk om een formele klacht in te dienen bij de onafhankelijke landelijke 
klachtencommissie waarbij SKOzoK is aangesloten.  

Ook kunt u zich rechtstreeks wenden tot de externe vertrouwenspersonen of tot de 
klachtencommissie. Dat laatste moet altijd schriftelijk gebeuren. 

Samengevat 

1. Altijd eerst overleg met de leerkracht. Bij onvoldoende resultaat naar 2; 
2. Overleg met de directie. Bij onvoldoende resultaat naar 3; 
3. Overleg met de contactpersoon inzake klachten. Bij onvoldoende resultaat naar 4; 
4. Inschakelen van interne vertrouwenspersonen bij SKOzoK. Bij onvoldoende resultaat 

naar 5; 
5. Inschakelen van de externe vertrouwenspersoon van SKOzoK. Bij onvoldoende 

resultaat naar 6; 
6. Indienen van een formele klacht bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs 

(LKC). 
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Contactgegevens 

• Interne contactpersonen: 
- Lieke Bemelmans  
- Hein Lepelaars 
Te bereiken via de ambtelijk secretaris klachtencommissie: e-mailadres 
klachten@SKOzoK.nl of telefoonnummer 040-2531201 
 

• Externe vertrouwenspersoon: 
- Astrid Kraag. Zij is te bereiken via telefoonnummer: 06-51346035 of via e-

mailadres: info@astridkraag.nl.  
 

• Secretariaat klachtencommissie 
Landelijke Klachtencommissie Onderwijsgeschillen 
Postbus 85191  
5508 AD Utrecht 
030-28009590 
mediation@onderwijsgeschillen.nl 

 
• Meldpunt vertrouwensinspecteur 

Bij het meldpunt vertrouwensinspecteur kunt u terecht voor advies en 
klachtmeldingen over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, fysiek geweld en 
psychisch geweld (zoals grove pesterijen), signalen inzake discriminatie, 
onverdraagzaamheid, fundamentalisme, radicalisering, extremisme en dergelijke. 
De vertrouwensinspecteurs zijn alle werkdagen tijdens kantooruren (08.00-17.00 
uur) bereikbaar op het nummer: 0900 111 3 111 (lokaal tarief).  

 
4.8 Verzekeringen 
 
SKOzoK heeft voor al haar scholen een ongevallen- en een aansprakelijkheidsverzekering 
afgesloten. Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij 
schoolactiviteiten (leerlingen, personeel, vrijwilligers) verzekerd. Dit houdt in dat deze 
personen voor ongevallen verzekerd zijn tijdens de schooltijden en vanaf het moment 
van thuis weggaan, tot het moment waarop zij thuiskomen, tot maximaal een uur vóór 
en na schooltijd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering indien een 
ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige 
kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van de betrokkene 
geen dekking biedt (bijvoorbeeld door het eigen risico). 
 
De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school 
actief zijn (bestuursleden, personeel, vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims als gevolg 
van onrechtmatig handelen. De school/het schoolbestuur is niet zonder meer 
aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. 
De school heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een 
verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school optreden) moet dus aantoonbaar 
nalatig zijn geweest. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is 
van enige onrechtmatigheid. 
 
De school is ook niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van 
leerlingen. Voor leerlingen tot 14 jaar geldt dat de ouders/verzorgers primair 
verantwoordelijk zijn voor het doen en laten van hun kind(eren). Leerlingen van 14 jaar 
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of ouder zijn zelf verantwoordelijk. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens 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 hebben 
afgesloten. 
 

4.9 Leerplicht verlof en verzuim 
In de leerplichtwet is bepaald dat ouders of verzorgers de verplichting hebben om ervoor 
te zorgen dat hun kind de school geregeld bezoekt. Deze leerplicht geldt voor kinderen 
van 5 tot en met 16 jaar. Het 'geregeld bezoeken' van de school houdt in dat er geen 
lestijd verzuimd mag worden zonder dat er gewichtige omstandigheden in het geding zijn 
die buiten de wil van ouders en/of de leerling liggen. Daarom mogen leerlingen in 
principe niet buiten de schoolvakantie om op vakantie gaan. Alleen in uitzonderlijke 
gevallen kan er vrijstelling van de leerplicht verleend worden. Bij het nemen van een 
beslissing hierover wordt het algemeen onderwijsbelang afgewogen tegen het persoonlijk 
belang van de jongere en zijn gezin. Er kunnen maximaal 10 verlofdagen per schooljaar 
buiten de reguliere vakanties om toegekend worden. Dit verlof moet tijdig voor aanvang 
van de vakantie bij de schooldirecteur schriftelijk worden aangevraagd. Als er voor meer 
dan 10 schooldagen (in 1 of meerdere keren bij elkaar) per schooljaar vrij gevraagd 
wordt, moet de leerplichtambtenaar toestemming geven. 

Richtlijnen voor het toekennen van extra verlof vanwege uitzonderlijke omstandigheden: 

* Er wordt gedurende de eerste twee weken van het schooljaar geen verlof verleend. 

* Er wordt geen verlof verleend vanwege een (extra) vakantie. 

* Er wordt geen verlof toegekend voor verzuim vanwege topsport. 

* In gevallen waarin de specifieke aard van de werkzaamheden van ouders/verzorgers 
het onmogelijk maken om in de schoolvakanties op vakantie te gaan en/of er in de 
zomerperiode aantoonbaar is sprake van piekdrukte kan 1 keer per jaar een aanvraag op 
bijzonder verlof gedaan worden. Dit moet ruim van tevoren (8 weken) worden 
aangevraagd. Voor deze vrijstelling kan nooit langer dan 10 schooldagen extra vakantie 
toegekend worden (ook niet door de leerplichtambtenaar); 

* Gewichtige omstandigheden voor het opnemen van verlof, zijn:  

- het bezoeken van een medicus, mits dit niet buiten de lesuren om kan en er een 
verklaring van de medicus overlegd wordt;  

- bij verhuizing;  

- bij een huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de derde graad van de leerling;  

- bij het overlijden van bloed- of aanverwanten t/m de vierde graad van de leerling;  

- bij ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten t/m de derde graad van de leerling;  

- bij een ambts- of huwelijksjubileum van ouders/verzorgers of grootouders van de 
leerling;  

- voor leerlingen uit algemeen erkende minderheidsgroepen in het geval dat de leerling 
plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging; 

De leerplichtambtenaar is belast met de feitelijke uitvoering van het toezicht op de 
naleving van de wet en het nemen van maatregelen als de wet overschreden wordt. De 
directeur is verplicht om verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de 
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directie te melden bij de leerplichtambtenaar omdat het dan gaat om ongeoorloofd 
verzuim 

Als de verlofaanvraag wordt afgewezen door de directeur van school kunnen ouders 
bezwaar aantekenen bij het bevoegd gezag van SKOzoK. Bij afwijzing van de 
verlofaanvraag door de leerplichtambtenaar kan er bezwaar tegen de beslissing 
ingediend worden bij de leerplichtambtenaar die het besluit heeft genomen. 

Op de website is het aanvraagformulier voor bijzonder verlof te vinden. Neem voor meer 
informatie over het aanvragen van verlofdagen contact op met de directie. 

 

4.10 Tussen- en naschoolse opvang 
Voor leerlingen van onze school bestaat de mogelijk gebruik te maken van tussen- en 
naschoolse opvang.  

4.10.1 Naschoolse opvang 
Onze school werkt samen met Nummereen Kinderopvang. Nummereen Kinderopvang 
verzorgt voor leerlingen van onze school buitenschoolse opvang (bso), genaamd de Clup, 
op locatie Regenboog in Bergeijk. De Clup is 52 weken per jaar geopend. Dus ook tijdens 
schoolvakanties en op studiedagen. Elke dag na school zijn er activiteiten voor de 
kinderen gebaseerd op de pijlers cultuur, natuur, sport en techniek. Maar natuurlijk is er 
ook volop ruimte om lekker vrij te spelen! Tijdens schoolvakanties zijn er uitgebreide 
vakantieprogramma’s, met een divers activiteitenaanbod en leuke uitstapjes.  
Meer informatie leest u op www.nummereen.com.   

4.10.2 Tussenschoolse opvang  
Op De Waterloop is het overblijven geregeld door leerkrachten, aangevuld met 
hulpouders.  

Onder toezicht van de leerkracht kunnen de leerlingen op maandag, dinsdag en 
donderdag in de groep eten. Na 20 minuten zullen ze onder begeleiding van hulpouders 
binnen/buiten gaan spelen. Kinderen kunnen aangemeld worden middels de TSO-
assistent. Meer informatie over het aanmelden leest u op de website onder het kopje 
‘Voor ouders’, ‘TSO/BSO’. 
 
Kinderen brengen vanuit thuis boterhammen, drinken en eventueel een stukje 
fruit/groente mee. In verband met het milieu vinden wij het prettig dat er gebruik wordt 
gemaakt van broodtrommels en drinkbekers, zodat we weinig tot geen afval hebben. 

Het overblijven is anders dan een lessituatie, kinderen hebben meer vrijheid; echter hier 
gelden ook afspraken en regels. Samen doen we ons best om er een ontspannen en 
gezellig uurtje van te maken.  
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4.11 Afspraken rond veiligheid 
Om het halen en brengen van onze leerlingen zo veilig mogelijk te laten verlopen, is het 
volgende van belang; 

● De leerlingen komen het schoolplein op via de opening aan de voorkant van het 
schoolplein. 

● Leerlingen van groep 1/2 en 7/8 komen door de vooringang de school binnen. 
Leerlingen van groep 3/4 en 5/6 komen door de zijingang de school in.  

● Leerlingen die op de fiets zijn, parkeren hun fiets in de stalling tegen de muur van 
het gemeenschapshuis, achter de witte lijn. Op het schoolplein wordt niet gefietst. 

● De ouders van leerlingen wachten, bij het ophalen, buiten het schoolplein in de 
grote cirkel. De leerlingen uit groep 1/2 gaan pas bij de leerkracht weg als deze 
heeft aangegeven zijn/haar ouder/oppas gezien te hebben. De leerlingen van 
groep 3/4, 5/6 en 7/8 gaan zelfstandig naar buiten. 

 
4.12 Hoofdluis 
We streven ernaar om na elke vakantie een hoofdluiscontrole te laten uitvoeren door een 
ouderwerkgroep. Mocht er bij uw kind hoofdluis geconstateerd worden dan wordt u zo 
snel mogelijk hiervan door de leerkracht op de hoogte gesteld om maatregelen te kunnen 
nemen en het kind op te halen. Mocht u zelf bij uw kind hoofdluis geconstateerd hebben 
dan gaan wij er van uit dat uw kind pas ná de behandeling naar school komt om 
verspreiding te voorkomen. Graag altijd even melden bij de groepsleerkracht om verdere 
verspreiding tegen te gaan. 
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5.1 Algemeen 
 
Op de Waterloop kijken we vooruit: wat zijn de doelen voor de komende periode en wat 
hebben onze leerlingen nodig om deze doelen te bereiken? De leerkracht maakt per 
periode een passend aanbod waarbij stapeltijd wordt opgenomen. Dit is tijd die extra 
besteed wordt aan (een groepje) leerling(en), indien dit wenselijk is voor hun 
ontwikkeling. Na elke periode evalueert de leerkracht en maakt een nieuw plannend 
aanbod. De werkwijze in de groep wordt besproken in de groepsbespreking die de 
leerkracht en kwaliteitsondersteuner drie keer per jaar samen hebben. Duidelijk moet 
daarin worden of doelen bereikt zijn en of werkwijzen aangepast zouden moeten worden. 
 
5.1.1 Basisondersteuning  
Leerlingen met extra of specifieke ondersteuningsbehoeften krijgen op De Waterloop 
extra ondersteuning en begeleiding. Naast het basisaanbod, creëert elke leerkracht 
ruimte voor een herhaalde of aangepaste instructie en ondersteuning in de verwerking 
van opdrachten.   
 
5.1.2 Ondersteuningsteam (OT)  
Wanneer de basisondersteuning op school niet voldoende is om een leerling optimaal in 
ontwikkeling te brengen kan, indien nodig, door de kwaliteitsondersteuner extra 
ondersteuning aangevraagd worden bij het Samenwerkingsverband. In veel gevallen 
plannen we een Ondersteuningsteam(OT)-gesprek waar ook ouders bij aanwezig zijn. 
Samen met eventuele andere betrokkenen (zoals een logopediste, een hulpverlener uit 
de thuissituatie of een orthopedagoog die recent onderzoek heeft gedaan) zoeken we 
gezamenlijk naar mogelijkheden om het onderwijs beter af te kunnen stemmen op de 
onderwijsbehoeften van de leerling. In het OT -gesprek worden afspraken gemaakt en 
worden, waar nodig, naar de mogelijkheden van extra ondersteuning gezocht. De 
afspraken worden vertaald naar een arrangement in de vorm van de toekenning van een 
lichte-, of zware ondersteuning.  Ook kan geconstateerd worden dat de school niet kan 
voldoen aan de onderwijsbehoefte van de leerling en dat een andere basisschool of een 
school voor speciaal (basis)onderwijs beter aansluit.    

5.1.3 Lichte Ondersteuning (LO) 
Wanneer een LO wordt toegekend kan er een expert aan de school worden toegewezen 
die de leerkracht kan helpen en ondersteunen bij het realiseren van een passend 
onderwijsaanbod voor de leerling. Een expert is een deskundige collega die in de groep 
mee komt kijken en de leerkracht van advies en/of coaching voorziet. Het gaat bij LO om 
kortdurende trajecten. Zowel bij de aanvraag van een LO-traject als ook bij het verloop 
en de evaluatie van een LO-traject worden ouders nauw betrokken.  
 
5.1.4 Zware Ondersteuning (ZO) 
Wanneer de LO niet het beoogde resultaat heeft, kan ZO worden toegekend, het gaat 
dan om complexere begeleidingsbehoeften van een leerling. Deze ondersteuning kan 
worden toegekend door het Samenwerkingsverband, altijd voor de periode van een jaar. 

5. Ondersteuning en begeleiding van leerlingen 
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In de praktijk betekent het dat zowel de leerkracht als ook de leerling begeleiding krijgt. 
Elk ZO-traject ziet er anders uit en wordt altijd in overleg met ouders, leerkrachten, 
kwaliteitsondersteuner en eventueel externen vormgegeven.  

 
5.2 Passend Onderwijs   
 
Sinds de Wet op Passend Onderwijs (2014) van kracht is, streven we bij SKOzoK naar 
een zo passend mogelijke onderwijsplek voor alle leerlingen, inclusief onze leerlingen die 
extra ondersteuning nodig hebben. SKOzoK heeft zorgplicht voor alle leerlingen die 
ingeschreven staan op onze scholen. Wanneer een leerling extra ondersteuning nodig 
heeft, gaan wij samen met ouders en andere betrokkenen op zoek naar een zo passend 
mogelijk onderwijsaanbod. De school kan zelf de basisondersteuning realiseren die nodig 
is. Wanneer de ondersteunings-behoefte van een leerling groter is dan binnen de 
basisondersteuning haalbaar is, kan de school een beroep doen op extra ondersteuning 
binnen onze eigen organisatie. Deze extra ondersteuning kan de school aanvragen bij 
team Passend Onderwijs van SKOzoK. Het kan ook zijn dat de ondersteuning die de 
leerling nodig heeft om zich goed te kunnen ontwikkelen niet op de betreffende 
basisschool geboden kan worden. Dan gaat de school, samen met de ouders/verzorgers, 
op zoek naar een meer passende school. 
 

                            
 
 
Kwaliteitsondersteuning  
Waar de meeste basisscholen in Nederland werken met intern begeleiders (leerkrachten 
die als extra taak de leerlingenzorg begeleiden), werken wij met kwaliteitsondersteuners; 
binnen onze organisatie ook wel KO’ers genoemd. De primaire taak van de KO’er is 
leerkrachten in hun kracht zetten, middels begeleiding en coaching. Zij helpen mee de 
kwaliteitszorg voor onze leerlingen te optimaliseren en coachen de leerkrachten in het 
vergroten van hun bekwaamheden. Kwaliteitsondersteuner is binnen onze organisatie 
een volwaardige functie. Dit maakt dat de kwaliteitsondersteuner zich volledig kan 
focussen op de kwaliteit van het onderwijs. Daarnaast geeft de KO’er mede vorm aan de 
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ontwikkeling van het ondersteuningsbeleid. De kwaliteitsondersteuners zijn op twee of 
meer scholen werkzaam en werken SKOzoK-breed intensief samen. De KO’er is 
medeverantwoordelijk om Passend Onderwijs vorm te geven en te laten slagen binnen 
onze organisatie. De KO’ers vormen een belangrijke schakel tussen de collega-scholen en 
delen specialistische kennis en ervaring met elkaar. Op deze wijze borgen en verbeteren 
we de kwaliteit van het onderwijs op onze scholen. Procedure Ondersteuning binnen onze 
organisatie Schematisch ziet de ondersteuningsstructuur er als volgt uit: 
 

                              
 
5.3 Zieke kinderen op school 
Een school is niet berekend op de opvang van zieke kinderen. Ziekte is echter een 
rekbaar begrip waardoor soms discussies ontstaan of een kind met ziekteverschijnselen 
wel naar school mag of thuis moet blijven. Bij de beslissing hierover zijn twee aspecten 
bepalend: namelijk het welbevinden van het zieke kind zelf en de gezondheid van de 
andere kinderen van de groep. 
 
Welbevinden van het zieke kind 
Een kind dat hoge koorts heeft, regelmatig overgeeft of pijn lijdt, is niet in staat om de 
lessen te volgen. Het heeft behoefte aan rust, verzorging en extra aandacht en kan het 
beste in een huiselijke omgeving worden opgevangen. Daarentegen kan een kind met 
lichte ziekteverschijnselen zoals een snotneus of huiduitslag meestal wel meedoen in de 
groep. Het ongemak dat het van deze verschijnselen heeft hoeft op school niet erger te 
zijn dan thuis. 
 
Gezondheid van de andere kinderen 
Bij enkele besmettelijke ziekten - die ernstig kunnen verlopen - mag het zieke kind niet 
naar school komen, omdat dan het risico voor de andere kinderen en leerkrachten om 
ook besmet te worden te groot is. Dit tijdelijk niet toelaten van zieke kinderen vanwege 
het besmettingsrisico voor anderen wordt 'wering' genoemd. Wering is alleen zinvol als 
besmetting van de andere kinderen nog niet heeft plaatsgevonden en niet op een andere 
manier te voorkomen is. Het weren van deze kinderen gebeurt in overleg met de GGD. 
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Wanneer worden ouders/verzorgers gewaarschuwd? 
Als een kind duidelijk ziek is en niet meer met de les kan meedoen, neemt de school 
contact op met de ouders met het verzoek om het kind op te halen. Belangrijk is te 
melden waarom het kind niet kan blijven en af te spreken hoe laat de ouders komen en 
wat er tot die tijd met het kind gebeurt. Om in geval van nood de ouders snel te kunnen 
bereiken, moet vastgelegd zijn waar en hoe zij bereikbaar zijn. Het kan ook gebeuren dat 
de leerkracht bij het kind bepaalde ziekteverschijnselen opmerkt die extra aandacht of 
medische behandeling vragen. Dit kan de leerkracht bespreken als de ouders het kind na 
schooltijd komen ophalen. Eventueel kan de leerkracht de ouders ook bellen of het kind 
een briefje meegeven. 
 
Wanneer wordt er een huisarts ingeschakeld? 
In principe zijn bij ziekte van een kind de ouders degenen die bepalen wat er moet 
gebeuren. Zij nemen de beslissing om al dan niet een arts te raadplegen. Alleen als er 
acuut gevaar dreigt, schakelt de school direct een arts in. Voorbeelden van dergelijke 
gevallen zijn: 
 

● een kind dat het plotseling benauwd krijgt; 
● een kind dat bewusteloos raakt of niet meer op aanspreken reageert; 
● een kind met plotseling hoge koorts; 
● een kind dat plotseling ernstig ziek lijkt; 
● ernstige ongevallen. 

 
5.3.1 Onderwijs aan langdurig zieke kinderen  
Als blijkt dat uw kind door ziekte meerdere dagen niet naar school kan komen dan is het 
van belang dat u dit aan de leerkracht kenbaar maakt. De leerkracht kan dan samen met 
u bekijken hoe het onderwijs aan uw kind toch voortgezet kan worden. Hierbij kan 
gebruik gemaakt worden van de deskundigheid van een consulent 
onderwijsondersteuning zieke leerlingen van de onderwijsbegeleidingsdienst of van het 
academisch ziekenhuis.  
Het is niet alleen onze wettelijke plicht om voor elke leerling, ook als hij/zij ziek is, te 
zorgen voor goed onderwijs. Wij vinden het minstens zo belangrijk dat uw kind in die 
situatie goed contact heeft met de klasgenoten en de leerkracht. 
Vanzelfsprekend is het continueren van het onderwijs belangrijk omdat een zieke leerling 
dan actief blijft met wat bij het dagelijkse leven hoort, namelijk: onderwijs. Hierdoor 
wordt voorkomen dat een leerling die ziek is achterop raakt.  
Als u meer wil weten over onderwijs aan zieke leerlingen dan kunt u informatie vragen 
aan de leerkracht van uw kind. U kunt ook informatie hierover vinden op de website van 
Ziezon, het landelijk netwerk Ziek Zijn & Onderwijs, www.ziezon.nl.  
 
5.3.2 Medicijngebruik en beleid t.a.v. verstrekking en medisch handelen  
Leerkrachten mogen in principe geen medicijnen aan kinderen verstrekken of medische 
handelingen uitvoeren. Dit geldt ook voor het verstrekken van paracetamol of een 
kinderaspirine. Heeft uw kind behoefte aan zo’n medicijn dan zal altijd contact 
opgenomen worden met de ouders. Heeft uw kind (regelmatig) medicijnen nodig dan 
zullen de nodige afspraken gemaakt worden conform het protocol. Dit protocol is op 
school beschikbaar. 
 
5.4 Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld 
Iedere school heeft een meldcode “kindermishandeling en huiselijk geweld”. Deze 
meldcode is opgesteld door het overkoepelend bestuur van Skozok en is dan ook te 
vinden op de betreffende website: www.skozok.nl 
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6.1 Doorstroming 
6.1.1 Het voortgezet onderwijs 
Alle leerlingen verlaten na groep 8 de basisschool om hun onderwijsloopbaan in het 
voortgezet onderwijs te vervolgen. Ons doel is leerlingen zo goed mogelijk begeleiden bij 
het maken van een keuze voor een school voor voortgezet onderwijs (vo).  
Het is erg belangrijk dat een kind op een school geplaatst wordt waar het ‘thuishoort’ en 
waar het zich ‘thuis’ voelt.   

In groep 7 en 8 worden de leerlingen en hun ouders voorbereid op het voortgezet 
onderwijs. We gaan hierbij als volgt te werk: 

● Eind groep 7 wordt op basis van alle leerling-gegevens vanuit het 
leerlingvolgsysteem, aangevuld met aanvullende toetsen en/of onderzoeken, 
werkhouding en attitude in de groep en gesprekken met collega’s een voorlopig 
advies gegeven. Hiervoor wordt de leerling met zijn/ haar ouders uitgenodigd. 

● In het begin van groep 8 wordt er tijdens een informatieavond informatie gegeven 
over de procedure ten aanzien van het voortgezet onderwijs.  
Tijdens de informatieavond worden relevante data zoals informatieavonden op de 
diverse scholen voor VO en inschrijfdata gedeeld met ouders. Deze worden ook 
geplaatst op de website/app. Ook gaat groep 8 bij een aantal scholen op bezoek om 
zich te oriënteren en de sfeer te proeven van die scholen.  

● In februari vinden de definitieve adviesgesprekken plaats. Tijdens dit gesprek wordt 
het onderwijskundig rapport, dossier over het kind wat meegaat naar het vo en het 
definitieve advies besproken. Het blijft een advies. Ouders kunnen hun kind 
aanmelden bij de school van hun keuze. Door alle gesprekken met ouders willen we 
samen met ouders komen tot een voor het kind zo goed mogelijke keuze.  

● In maart worden de kinderen door hun ouders aangemeld bij een school voor 
voortgezet onderwijs.  

● In april wordt de eindtoets afgenomen.   
Als ouders het advies van school ontvangen hebben, zijn zij zelf verantwoordelijk voor de 
aanmelding bij het voortgezet onderwijs. De school voor voortgezet onderwijs neemt het 
advies en de verschillende toetsuitslagen mee in de beslissing of een leerling wordt 
aangenomen of wordt afgewezen. Zij nemen de uiteindelijke beslissing. De resultaten 
van ons onderwijs vindt u terug in hoofdstuk 9.11. 

6.1.2 Versnellen en doubleren 
We streven naar een uitdagend aanbod aangepast aan de onderwijsbehoefte van de 
leerling. Voor leerlingen die extra aanbod nodig hebben, verdiepen of herhalen we de 
basisstof. Aan de verwerking van deze stof worden net als aan de basisstof eisen gesteld. 
Het kan incidenteel voorkomen dat het voor een leerling beter is om te versnellen of te 
doubleren. Dit gaat altijd in goed overleg met de ouders. Wij hanteren, conform 
afspraken op SKOzoK-niveau een uniform beleid betreffende kinderen die instromen in 
groep 1 en geboren zijn in de maanden oktober, november, december. In principe 
stromen de kinderen die in deze drie maanden jarig zijn na de grote vakantie door naar 
groep 2. Het beleid ligt ter inzage op school. 

6. Resultaten van ons onderwijs 
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Festiviteiten zijn onderdeel van ons onderwijs. We denken hierbij bijvoorbeeld aan 
verjaardagen, jubilea, Sinterklaas en Carnaval, maar zeker ook evenementen zoals de 
sportdag en het schoolreisje. 

7.1 Verjaardagen 
De verjaardag van een kind is een bijzondere dag en daar willen we graag gepast bij 
stilstaan. Alle leerlingen mogen op school trakteren als zij jarig zijn. Wij verzoeken u 
echter om zoveel mogelijk een verantwoorde traktatie mee te geven en deze klein en 
beperkt te houden. Liever geen speelgoed of snoep, er zijn genoeg gezonde 
alternatieven. Ouders/ verzorgers zijn in groep 1 en 2 tijdens de viering uiteraard van 
harte welkom. 

Als de leerkracht jarig is, zijn cadeaus echt niet nodig. Uw kind kan zelf bijv. een leuke 
tekening maken of eventueel iets knutselen. De klassenouder zorgt voor een cadeau 
namens de groep bij de viering op de meester – of juffendag. 

7.2 Schoolreis en schoolkamp 
De schoolreizen voor groep 1 t/m 8 vinden ieder jaar plaats in de maand juni. In de 
schrikkeljaren zoeken we een geschikte locatie waar we met alle groepen tegelijk terecht 
kunnen. In de andere jaren gaat de onderbouw apart van de bovenbouw op schoolreis.  
Voor de leerlingen van groep 8 wordt de basisschoolperiode afgesloten met een 
schoolkamp.  

7.3 Excursies 
Excursies worden door de verschillende groepen gemaakt, waarbij de inhoud zal 
aansluiten bij wat leeft bij de leerlingen en aansluit bij ons onderwijs.  
Aansluitend aan het, jaarlijks terugkerende, culturele thema worden er diverse culturele 
activiteiten georganiseerd.  

7.4 Overige activiteiten 
In de loop van het schooljaar worden er voor de leerlingen tal van activiteiten op touw 
gezet. Deze buitenschoolse activiteiten worden door werkgroepen, waarin ouders en 
leerkrachten zitten, georganiseerd.  
Hieronder vindt u een greep uit deze activiteiten die in grote lijnen, jaarlijks, in het 
programma worden opgenomen.  
  

● Sinterklaas op school   
● Excursies  
● Kerstviering  
● Schoolkamp  
● Schoolreis  
● Carnavalsfeest  
● Koningsdag 
● Musical en afscheid groep 8  
● Bedankmoment voor hulpouders  

 

7. Activiteiten en vieringen 
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8.1 Ouders en onderwijs 
Om de juiste zorg aan kinderen te kunnen geven is het van belang dat school en ouders 
met elkaar samenwerken. Contacten met de ouders vinden wij erg belangrijk want zij 
zijn degenen die hun kinderen voor een periode van acht jaar aan onze school 
toevertrouwen. We streven ernaar om samen met ouders te kijken naar wat het beste is 
voor hun kind, door op een open en eerlijke manier samen te werken aan deze 
ontwikkeling. 

Daarnaast kunnen ouders een actieve bijdrage hebben, door mee te praten en mee te 
beslissen over allerlei schoolzaken in de Medezeggenschapsraad of door het bieden van 
praktische hulp o.a. middels de Ouderraad.  
 

8.2 De medezeggenschapsraad 
Onze school heeft een eigen Medezeggenschapsraad (MR). Dit orgaan voert overleg 
tussen team en ouders enerzijds en het bestuur anderzijds. In de MR zijn zowel 
leerkrachten als ouders vertegenwoordigd. Zij kijken kritisch naar het schoolbeleid en de 
kwaliteit van het onderwijs. Over sommige zaken mag de MR meebeslissen, zoals 
lesmaterialen of nieuwe speeltoestellen. Over andere zaken geeft de MR advies. MR 
vergaderingen zijn openbaar voor ouders en leerkrachten. De samenstelling van de MR 
vindt u in hoofdstuk 9.10. 

Naast de MR per school, is er op organisatieniveau de Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad (GMR), die bestaat uit vijf ouders en vijf leerkrachten. De GMR is 
een directe gesprekspartner voor het College van Bestuur van SKOzoK en is bevoegd tot 
bespreking van aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle 
scholen van SKOzoK. Afhankelijk van het onderwerp wordt de GMR advies of instemming 
gevraagd ten aanzien van (voorgenomen) beleid of te nemen besluiten. Daarnaast kan 
de GMR zelf schriftelijk voorstellen doen en standpunten kenbaar maken over alle 
aangelegenheden die de algemene gang van zaken in alle scholen of de meerderheid van 
de scholen vallend Ook is er twee keer per jaar een ontmoeting met de GMR en de RvT. 
De voorzitter van de GMR is Pearl van Gils (ouder), Ineke Mensink (leerkracht) is 
vicevoorzitter. 

 

8.3 De oudervereniging 
Onze school heeft een oudervereniging. Alle ouders zijn in principe lid van de 
oudervereniging. 

Doelstellingen en bevoegdheden 
De oudervereniging wil de samenwerking en verstandhouding tussen ouders en school 
bevorderen.  
De oudervereniging ondersteunt bij het organiseren van ouderhulp bij diverse activiteiten 
zowel in als buiten de klas.  
De oudervereniging organiseert, samen met leerkrachten, activiteiten die bijdragen tot 
de goede gang van zaken in het onderwijs en het welzijn van de leerlingen. 

8. De school en ouders 
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Samenstelling en verkiezingen 
De Ouderraad bestaat uit: voorzitter, secretaris, penningmeester, een vertegenwoordiger 
in de overblijfcommissie en algemene bestuursleden. Het bestuur van de oudervereniging 
wordt samengesteld uit ouders van leerlingen, aangevuld met 1 teamlid.  
Bestuursleden worden gekozen voor een periode van 3 jaar. Deze verkiezing vindt plaats 
op de algemene ledenvergadering aan het begin van het nieuwe schooljaar.  
Veranderingen in de samenstelling van het bestuur tijdens deze jaarvergadering kunt u 
lezen via de nieuwsbrief. 

De klassenouders 
Elke groep heeft een klassenouder.  

De taak van deze klassenouder bestaat uit de volgende punten: 

● Aanspreekpunt voor de leerkracht naar de ouders toe inzake het inschakelen van 
hulpouders voor klassenactiviteiten als lezen, knutselen, vervoer etc. 

● Er voor zorgen dat de communicatie naar de leerkracht open blijft. Wanneer hij of 
zij signalen ontvangt vanuit de ouders betreffende schoolzaken, adviseert hij of zij 
om zo snel mogelijk zelf contact op te nemen met de desbetreffende leerkracht.   
De klassenouder kan, wanneer er zaken spelen die de hele groep betreffen of 

raken, ook zelf contact opnemen met de leerkracht om zodoende de 
communicatie tussen ouders en leerkracht optimaal te houden. 

● Daarnaast zorgt de klassenouder voor een attentie namens de ouders bij 
verjaardagen en langdurige ziekte van leerkrachten. De kosten worden betaald uit 
de ouderbijdrage. 
 

Activiteiten 
Om u een indruk te geven, volgt hieronder een overzicht van de activiteiten van de OR, 
die overigens alle plaatsvinden onder verantwoordelijkheid van en in samenwerking c.q. 
samenspraak met het team. 

● Hulp bij versieren van het gebouw bij diverse feestmomenten 
● Sinterklaas 
● Kerstviering  
● Koningsdag 
● Schoolreis / Schoolkamp 
● Themadag 
● Hulp bij vervoer en uitstapjes 
● Klussen 

 
Ouderhulp 
Met de hulp van de ouders zijn de leerkrachten in staat om meer en ook beter 
georganiseerde activiteiten voor en met de kinderen uit te voeren. Daarnaast is 
ouderhulp belangrijk voor de kinderen omdat zij op die manier ook de betrokkenheid van 
hun ouders bij de school kunnen ervaren. 
 
Hulp van ouders wordt gevraagd via de klassenouders. Dit gaat vaak via de groepsapp. 
De klassenouders zorgen op verzoek van de leerkrachten voor een goede verdeling van 
de hulp van de ouders over de diverse activiteiten. De inzet en medewerking van de 
ouders op onze school is erg groot. Daar zijn wij heel erg blij mee en daar zijn wij ook 
erg trots op! 

De oudervereniging doet verslag van al haar activiteiten in de jaarvergadering.  
Voor verdere informatie hierover kunt u terecht bij de secretaris. 
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Ouderbijdrage 
Om alle activiteiten te kunnen realiseren vraagt de Ouderraad elk jaar, na toelating van 
het kind op school, een vrijwillige ouderbijdrage per kind. Dit noemen wij de 
ouderbijdrage. Momenteel is deze bijdrage € 17,50 per leerling.De hoogte van de 
ouderbijdrage voor schooljaar 2019/2020 wordt tijdens de jaarvergadering vastgesteld.  
Deze bijdrage hoeft pas na de jaarvergadering overgemaakt te worden. Bericht hierover 
komt t.z.t. in het de nieuwsbrief. Het bankrekeningnummer van oudervereniging De 
Waterloop is: NL55RABO0106405640. 

Naast de vrijwillige ouderbijdrage wordt ook een bijdrage gevraagd voor het schoolreisje 
voor de kinderen van de bovenbouw. De hoogte van dit bedrag wordt ook jaarlijks 
vastgesteld. Tevens wordt er per leerling een kleine bijdrage gevraagd waarvan de 
klassenouders bv. een cadeautje kopen als de leerkracht jarig is. 

De ouderraad heeft o.a. tot taak om toe te zien op een juiste besteding en 
verantwoording van dit bedrag.  

Vergaderingen ouderraad/contacten 
Om alles in goede banen te leiden vergadert de OR ongeveer 7 maal per schooljaar. Bij 
deze vergaderingen is ook een afgevaardigde van het team aanwezig. Indien nodig 
worden tussentijdse vergaderingen ingelast. De vergaderingen van de OR zijn openbaar. 
De agenda en de notulen zijn op te vragen bij de secretaris. 
 
De samenstelling van de oudervereniging vindt u in hoofdstuk 9.10. 

 
8.4 Ouderhulp 
Het is fijn als ouders hun steentje willen bijdragen aan ons onderwijs. Hierbij kunt u, 
buiten bovenstaande geledingen, o.a. denken aan de volgende mogelijkheden: 
 

● klassenouder 
● hulp bij het (voor-)lezen 
● excursies 
● handvaardigheid/ expressie 
● hulp bij verkeersprojecten 
● buitenschoolse activiteiten  
● vervoer  

 

8.5 Ouder- en leerlingtevredensheidsmeting 
De ouder- en leerlingtevredenheidsmeting is in februari 2019 uitgevoerd. Deze is terug te 
vinden op de website van de school.  
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9.1 Privacy 
Op De Waterloop wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van de leerlingen. De 
school heeft leerlinggegevens nodig om leerlingen goed onderwijs te geven en te 
begeleiden. Ook worden gegevens opgeslagen om de administratieve organisatie van de 
school goed te laten verlopen. De meeste leerlinggegevens komen van ouders (zoals bij 
de inschrijving op school), maar ook leraren en ondersteunend personeel leggen 
gegevens vast over de leerlingen (bijvoorbeeld cijfers en vorderingen). Soms worden er 
bijzondere persoonsgegevens, zoals medische informatie (dyslexie of ADHD), 
geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling. In het begin van 
het schooljaar ontvangen ouders een brief over het verlenen van toestemming voor het 
gebruik van persoonsgegevens voor bijvoorbeeld de klassenlijst en het gebruik van 
foto’s. 

Digitale leermaterialen 

Tijdens de lessen wordt gebruikgemaakt van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor 
is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te 
identificeren. Met de leveranciers van deze leermiddelen zijn duidelijke afspraken 
gemaakt over het gebruik van de gegevens die ze van de school krijgen. Een leverancier 
mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als de school daar toestemming voor geeft. 
We hebben met deze externe partijen verwerkersovereenkomsten afgesloten die voldoen 
aan de eisen die de AVG stelt aan dergelijke overeenkomsten. 

De leerlinggegevens worden voor administratieve doeleinden op school opgeslagen in het 
digitale administratiesysteem ParnasSys. Voor het leerlingvolgsysteem maken we gebruik 
van Cito, LOVS, Zien, Kijk en ParnasSys. Deze programma’s zijn beveiligd en de toegang 
tot de persoonsgegevens is beperkt tot medewerkers van onze school die volgens hun 
functie bevoegd zijn om deze gegevens in te zien. Tijdens de lessen werken leerlingen in 
een speciale omgeving van Google. Omdat in deze omgeving uitwisseling van gegevens 
naar derden niet mogelijk is, is de privacy gewaarborgd. De Waterloop maakt onderdeel 
uit van SKOzoK. Daarom worden daar ook (een beperkt aantal) persoonsgegevens mee 
gedeeld in het kader van de gemeenschappelijke administratie en het plaatsingsbeleid. 

Privacyreglement 

Op deze school is een privacyreglement van toepassing. Hierin is beschreven hoe op 
school wordt omgegaan met leerlinggegevens en wat de rechten van ouders en 
leerlingen zijn. Dit reglement is te vinden op de website van de school en op 
www.skozok.nl onder het kopje ‘Protocollen en reglementen’. Ook wordt er geen 
informatie verstrekt aan derden, zonder schriftelijke toestemming van ouders/verzorgers. 
Uitzonderingen hierop zijn gevallen waarin de wet ons verplicht om informatie te 
verschaffen. 

Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien, te laten 
corrigeren of te verwijderen (als die gegevens wettelijk niet langer nodig zijn). Voor 
vragen of het uitoefenen van deze rechten, kan contact worden opgenomen met de 
leerkracht van de leerling, of met de schooldirecteur. 

Voor het gebruik van digitaal lesmateriaal werken de systemen van scholen en 
aanbieders van lesmateriaal met elkaar samen in Basispoort. Via Basispoort worden 
gebruikers en licenties van digitaal lesmateriaal met elkaar verbonden op basis van zo 

9. Praktische informatie 
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min mogelijk persoonsgegevens. Dit zorgt ervoor dat leerlingen digitaal lesmateriaal 
kunnen gebruiken terwijl er zo min mogelijk persoonsgegevens worden uitgewisseld. Met 
ingang van het schooljaar 2019-2020 wordt er met de Educatieve ContentKeten (ECK iD) 
gewerkt om een nog betere privacy te waarborgen. Leerlingen krijgen een uniek iD om 
veilig in te kunnen loggen bij het dagelijks gebruik van digitaal leermateriaal. Het ECK iD 
verbindt gebruikers en licenties van digitaal leermateriaal betrouwbaar en bestendig met 
elkaar op basis van zo min mogelijk persoonsgegevens. Hierdoor wordt de 
herleidbaarheid van leerlingen beperkt wanneer er gegevensuitwisseling plaatsvindt 
tussen scholen en leveranciers van leermiddelen.    

Beeldmateriaal (foto’s en video’s) 

Bij het inschrijven van uw kind(eren) op school vragen wij aan de ouders/verzorgers 
toestemming voor het gebruik van foto- en videomateriaal, het delen van uw 
contactgegevens met andere ouders,. U hebt te allen tijde het recht om deze 
toestemming te wijzigen. U kunt dit kenbaar maken via een mail aan de directeur. 

Wij vragen ouders nadrukkelijk om terughoudend te zijn met het maken van foto’s en 
video’s binnen school. Het is voor ouders niet toegestaan om foto’s of video’s die 
gemaakt zijn op school te delen via sociale media of te gebruiken voor commerciële 
doeleinden. 

 

9.2 Groepsbezetting 
 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Groep 1/2  
 juf Hilde juf Hilde Juf Hannie Juf Hannie 

Juf Hilde 
juf Hannie 

Groep 3/4 
 Juf Wendy Meester 

Ron 
Meester 
Ron en Juf 
Wendy 

Meester Ron 
of juf 
Wendy 

Meester 
Ron 

Groep 5/6  
 Juf Ria Juf Ria Juf Ria Juf Ria Juf Ria 

Groep 7/8 

 Meester 
Kenny 
 

Meester 
Kenny 
Juf Sandra 
(ochtend) 

Meester 
Kenny 
Juf Sandra 
(ochtend) 

Meester 
Kenny 
Juf Sandra 
(ochtend) 

Meester 
Kenny 
 

 

9.3 Bewegingsonderwijs 
Het bewegingsonderwijs wordt verzorgd voor groep 3 t/m 8 door een vakdocent gym, 
Harm Tielemans (H.Tielemans@bergeijk.nl). 
De gymlessen zijn gepland op maandag- en donderdagmiddag: 

Maandag 13.15-14.15 Groep 1/2 of rots en water 

Maandag 14.15-15.15 Groep 7/8 

Donderdag 13.15-14.15 Groep 5/6 

Donderdag 14.15-15.15 Groep 3/4 
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9.4 Schooltijden en vakantieregeling 
De groepen 1 tot en met 8 moeten voldoen aan de verplichting van 7520 uur les in 8 
jaar. De schooltijden zijn; 
Maandag Dinsdag Woensdag  Donderdag  Vrijdag  
8.30-12.00  8.30-12.00  8.30-12.30 8.30-12.00  8.30-12.30 
13.15-15.15  13.15-15.15   13.15-15.15   
 

Vakantierooster schooljaar 2019-2020 
Herfstvakantie 14 oktober t/m 18 oktober 2019  
Kerstvakantie 23 december 2019 t/m 3 januari 2020  
Carnavalsvakantie 24 februari t/m 28 februari 2020  
2e Paasdag 13 april 2020  
Meivakantie 22 april t/m 3 mei 2020  
Studiedag SKOzoK 4 mei 2020  
Bevrijdingsdag 5 mei 2020  
Hemelvaart 21 & 22 mei 2020  
2e Pinksterdag 1 juni 2020  
Zomervakantie 13 juli t/m 21 augustus 2020 
 
Studiedagen: 
6 december 
14 februari 
6 juni (middag) 
10 juli (calamiteitendag, indien niet eerder ingezet) 

Naast deze genoemde data heeft het team nog een aantal studiemomenten op 
woensdagmiddag.  

9.5 Veiligheid in de school 

Naast het je veilig voelen in de groep en op school is het ook belangrijk dat leerlingen en 
leerkrachten, zich fysiek veilig kunnen voelen. Op school zijn een aantal collega’s 
opgeleid tot BHV-er.  

Indien er een calamiteit op school plaatsvindt, dan handelen we conform het BHV-
protocol. Dit houdt in dat er opdracht tot ontruiming wordt gegeven. De kinderen 
verzamelen zich bij de leerkracht op een afgesproken plek. De leerkrachten controleren 
of iedereen aanwezig is. Geen enkel kind mag daarbij de groep of deze locatie verlaten. 
Pas op het moment dat de leidinggevende (directeur of zijn/haar plaatsvervanger) 
akkoord is gegaan (na overleg met officier van dienst bij calamiteiten) mogen kinderen 
door ouders meegenomen worden.  

Indien in de naaste omgeving een calamiteit plaatsvindt volgen we nadrukkelijk de 
opdrachten van de officier van dienst/brandweercommandant. 
Alle kinderen blijven in de school, tenzij anders bevolen. Buiten spelende kinderen (bijv. 
in de pauze) gaan naar binnen naar hun eigen groep.  

Ook hier geldt dat kinderen niet met hun ouders mee mogen gaan. Het mag duidelijk zijn 
dat we ervan uitgaan, naar werken en hopen dat we hier nooit mee te maken krijgen.  
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9.6 Regels en afspraken 

9.6.1 Administratie 
Het is van belang dat ouders bij wijziging van de leerling-gegevens (verhuizing, andere 
huisarts, scheiding e.d.) deze doorgeven aan de administratief medewerkster en/ of aan 
de leerkracht. Dit geldt zeker ook voor mobiele nummers (of noodnummers). 
Doen zich situaties voor m.b.t. de gezondheid van een kind dan verwachten wij hierover 
ook de noodzakelijke informatie te ontvangen (denk aan allergie, medicijngebruik etc.).  

9.6.2 Algemene regels en afspraken 
We vinden dat iedereen zich binnen en buiten de school veilig moet kunnen voelen. 
We willen ook allemaal een fijne schooltijd dus zijn er een aantal basisregels: 

● Een compliment geven of krijgen is heel fijn, iedereen mag zichzelf zijn! 
● Voor groot en klein, zullen wij aardig zijn! 
● Zeg niet; “Nee!”, maar: “Speel je mee?” 
● Als ik zeg: “Stop!”, houd je op! 
● Plagen is onschuldig, pesten is gemeen.  
● Ruim je spullen netjes op, dan blijft de klas tiptop. 
  

9.7 Gegevens team 
Het team   
Ria Donkers    RDonkers@skozok.nl 
Kenny Jansen   KJansen@skozok.nl  
Hannie Kaal   HKaal@skozok.nl     
Sandra Pasmans  SPasmans@skozok.nl 
Ron Teeuwen   RTeeuwen@skozok.nl  
Wendy Vogels   WVogels@skozok.nl  
Hilde Walbers   HWalbers@skozok.nl 
 

Directie  
Paulien Houbraken  PHoubraken@skozok.nl  

Kwaliteitsondersteuner 
Simone Paans   SPaans@skozok.nl  

Onderwijsondersteunend personeel 
Rian Sengers   RSengers@skozok.nl  Administratief medewerkster 
Johan van Hooff  JvanHooff@skozok.nl  Conciërge 
 

9.8 Inspectie 
Inspectie van het onderwijs 
Postbus 2730  
3500 GS Utrecht 
Tel. 088-669 60 00 
E-mail: info@owinsp.nl 
Internet: www.onderwijsinspectie.nl 
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9.9 Samentelling MR en oudervereniging 
9.10.1 Samenstelling MR (hoofdstuk 8.2) 
Harold Janssens (voorzitter), namens de ouders   Harold.Janssens@hotmail.com  
Sandra van Eijck (lid), namens de ouders   SandraHoubraken@hotmail.com 
Wendy Vogels (lid),   namens het team   WVogels@skozok.nl 
Hilde Walbers (lid),   namens het team   HWalbers@skozok.nl 

9.10.2 Samenstelling Oudervereniging (hoofdstuk 8.3)  
Ad Kuijken (voorzitter),  
Marja Tijssen (penningmeester), 
Inge Willems (secretaris), 
Sanne Kolen (lid), 
Wendy Lemmens (lid), 
Bart Smits (lid), 
Jolanda Kuijken (lid), 
Ingrid Lathouwers (lid), 
Christel Bax (lid), 
Sonja Ooms (lid), 
Monique Koolen (lid), 
Gerben Heurneman (lid) 

 

9.10 De resultaten van ons onderwijs 
De resultaten van ons onderwijs.   
De uitslagen van de eindtoets de afgelopen drie jaar in relatie tot de inspectienormen. 
Schooljaar Cito Eindtoets Inspectienorm 

Ondergrens 
2016-2017 536,5 534,8 
2017-2018 538,9 534,8 
2018-2019 538,5 534,3 

 
Uitstroom 01-08-2017 01-08-2018 01-08-2019 
Praktijkonderwijs    
VMBO basis (1)  5%   
VMBO basis / kader     
VMBO kader (2) 11%  (1) 4,5% 
VMBO kader/ gemengd 
theoretisch  

(1)  5%  (2) 10% 

VMBO gemengd 
theoretisch  

(3) 16% (6)  35% (3) 14% 

VMBO gemengd 
theoretisch / HAVO 

  (1)  6% (3) 14% 

HAVO (7) 36%  (2)  12% (5) 24% 
HAVO / VWO (3) 16% (2)  12% (1) 4,5% 
VWO (2) 11% (6)  35% (6)  29% 
     
Totaal aantal leerlingen  (19) (17) (21) 

De uitstroom van onze leerlingen naar het voortgezet onderwijs is vmbo-basis/ kader, 
vmbo-gemengd/theoretisch en havo/vwo niveau.  
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9.11 Evaluatie van ons onderwijs 
Vorig schooljaar hebben we de volgende ontwikkelingen doorgemaakt:  

● We hebben een kwaliteitsanalyse van de school gemaakt, waarin onze sterke 
punten en ontwikkelpunten naar voren komen.  

● We zijn bezig geweest met het ontwikkelen van/zoeken naar een nieuw rapport, 
meer passend bij ons onderwijs. 

● We hebben onze missie en visie onder de loep genomen en bijgesteld. 

● Nieuwe rekenmethode geïmplementeerd 
 

● Groepsplanloos werken 
 

9.12 Plan van ontwikkeling voor dit schooljaar 
● Differentiatie: Iedere leerling de leerstof en instructies (aan)bieden passend bij 

zijn/haar ontwikkeling (meerbegaafdheid) . 

● Groepsoverstijgend werken. 

● Gepersonaliseerd leren/Eigenaarschap 

● Nieuwe rapport implementeren: pilot draaien en perfectioneren 

● Verbeteren communicatie met ouders 
 

● Leren-Leren: Kinderen maken kennis met verschillende leerstrategieën 
 

● Onderwijsplannen aanscherpen 
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10.1 Jeugdgezondheidszorg Gemeenschappelijke 
Gezondheidsdienst  
Gelukkig gezonde kinderen 
Wat kan Jeugdgezondheid betekenen voor u en uw kind? 

Gezond en veilig (op)groeien gaat bij de meeste kinderen 
vanzelf.  Als ouder of verzorger gaat u voor het beste voor uw kind, zodat hij of zij kan 
opgroeien in een veilige en stimulerende omgeving. Maar kinderen op de basisschool 
ontwikkelen zich razendsnel. En dat roept ook wel eens twijfels, vragen of zorgen op. 
Dan kan Jeugdgezondheid helpen.  

Jeugdgezondheid 

Onze school werkt samen met het team Jeugdgezondheid van de GGD Brabant-Zuidoost. 
Het team bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige, assistent en een medewerker 
gezondheidsbevordering. De jeugdverpleegkundige neemt deel aan de zorgstructuur van 
de school. 

Wat kunnen zij voor u en uw kind betekenen?  
Zit uw kind in groep 2? Dan ontvangt u een uitnodiging voor een gezondheidsonderzoek. 
Tijdens dit onderzoek kijken de medewerkers van het team naar de lichamelijke, 
psychische en sociale ontwikkeling van uw kind. Denk aan groei, gewicht, leefstijl, spraak 
en taal, maar ook aan schoolverzuim en gedrag. Misschien heeft u zelf vragen? Tijdens 
het onderzoek kunt u die stellen. Ook in groep 7 besteedt het team Jeugdgezondheid 
aandacht aan de ontwikkeling van uw kind en aan verschillende leefstijlthema’s. 
Daarnaast worden alle kinderen in groep 7 gemeten en gewogen.  

 

Even praten…. 

Mijn dochter in groep 3 is nog niet helemaal zindelijk. Mijn zoon van 9 vindt het moeilijk 
om met andere kinderen samen te spelen. Zijn die driftbuien van mijn kind normaal en 
hoe kan ik daar het best mee omgaan? Een lastige eter aan tafel…..  

Voor dit soort vragen kunt u altijd terecht bij het team Jeugdgezondheid. Praten met een 
deskundige van Jeugdgezondheid biedt vaak nieuwe inzichten en helpt u verder. Zij 
bieden een luisterend oor, geven hulp en advies en informatie die helpt.  Als het nodig is 
verwijzen ze door.  

Extra informatie 

Betrouwbare en actuele informatie over opgroeien en opvoeden vindt u op de website 
www.informatiediehelpt.nl  De informatie is ontwikkeld door de Stichting Opvoeden.nl in 
samenwerking met wetenschappers en deskundigen uit de praktijk en is getoetst door 
ouders.  

10. Bijlagen 
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Inentingen  

In het jaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt hij of zij de inentingen tegen DTP (Difterie, 
Tetanus en Polio) en BMR (Bof, Mazelen en Rode hond). Meisjes krijgen in het jaar dat ze 
13 worden ook de vaccinatie tegen HPV (baarmoederhalskanker). De GGD verstuurt 
hiervoor uitnodigingen en vaccineert op een aantal centrale locaties in de regio. Meer info 
op www.bmr-dtpprik.nl, www.hpvprik.nl of www.rijksvaccinatieprogramma.nl.  

Altijd welkom 

Heeft u vragen of wilt u een afspraken maken voor een gezondheidsonderzoek of 
gesprek? U kunt contact opnemen met de sector Jeugdgezondheid  

● Kijk op de website www.ggdbzo.nl/ouders en klik op de button “ik heb een vraag” 
● Of bel de GGD Brabant-Zuidoost via: 088 0031 414 op maandag t/m vrijdag van 

8.30 tot 17.00 uur.  
 

De GGD doet meer: 

- De GGD helpt scholen bij projecten over bijvoorbeeld overgewicht, 
genotmiddelen, pesten en seksualiteit.   

- Medewerkers van de GGD kijken of de school schoon en veilig is en geven hierbij 
advies. 

- Zij verzorgen voorlichtingsbijeenkomsten en cursussen voor ouders, scholen en 
kinderen. 

- Ze ondersteunen scholen om hoofdluis te voorkomen en te bestrijden 
- Elke 4 jaar doet de GGD een groot onderzoek naar de gezondheid van alle 

kinderen van 0 t/m 11 jaar en van 12 t/m 17 jaar. Met de resultaten uit deze 
onderzoeken kunnen onder andere gemeenten en scholen hun beleid en 
activiteiten ontwikkelen.  

 

10.2 Centrum voor Jeugd en Gezin – CJG Bergeijk 
Het CJG+ heeft in elke Kempengemeente een Lokaal 
Ondersteuningsteam (LOT) waarin jeugd- en gezinswerkers 
werken. Zij ondersteunen de jongeren en gezinnen dichtbij huis. 
Naast de LOT’s bestaat het CJG+ uit een Kempenteam voor Jeugdhulp (KTJ). Dit team 
wordt ingeschakeld als de benodigde ondersteuning complex is. 
Alle jeugd- en gezinswerkers van het CJG+ kunnen ook specialistische ondersteuning van 
buiten het CJG+ inzetten. 
 
Wanneer u belt met het CJG+ wordt allereerst met u een inschatting gemaakt of het een 
korte ondersteuningsvraag betreft of een vraag om uitvoerigere ondersteuning. In de 
eerste situatie verbinden wij u voor Eerste Hulp Bij Opvoeden en Opgroeien, 
(EHBO) direct door met een Jeugd- en gezinswerker.  In de tweede situatie wordt 
mogelijk een intakegesprek ingepland, in dit gesprek wordt besproken wat de vraag 
precies is en wat u wilt bereiken. Op basis van dit intakegesprek wordt er bekeken wat er 
verder nodig is. 
Meestal zal er een jeugd- en gezinswerker aan uw gezin gekoppeld worden 
 
Heeft u een ondersteuningsvraag dan kunt u contact opnemen met: 

CJG+ de Kempen 
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Postadres: 
Postbus 12, 5520 AA, EERSEL 
E: info@cjgplusdekempen.nl 
M: www.cjgplusdekempen.nl 
T: 0497-745544 
Op werkdagen telefonisch bereikbaar van 10.00u tot 12.30u. 
 

10.3 Buitenschoolse Opvang 
 
Kinderopvang  

Onze school werkt samen met Nummereen Kinderopvang . Nummereen Kinderopvang 
biedt op verschillende locaties in De Kempen en Veldhoven dagopvang (0-4 jr), 
buitenschoolse opvang (4-13 jr) en het peuterprogramma.  Ook coördineert Nummereen 
Kinderopvang het overblijven op diverse basisscholen genaamd TSO De Kempen én 
verzorgt zij professionele kinderopvang aan huis onder de noemer ‘Bij u Thuis’.  
 
Voor kinderen van onze school biedt Nummereen Kinderopvang buitenschoolse opvang 
aan. 
 
Buitenschoolse opvang: de Clup 
Nummereen Kinderopvang verzorgt buitenschoolse opvang (bso), genaamd de Clup.  De 
Clup is 52 weken per jaar geopend. Dus ook tijdens schoolvakanties en op studiedagen. 
Elke dag na school zijn er activiteiten voor de kinderen gebaseerd op de pijlers cultuur, 
natuur, sport en techniek. Maar natuurlijk is er ook volop ruimte om lekker vrij te spelen! 
Tijdens schoolvakanties zijn er uitgebreide vakantieprogramma’s, met een divers 
activiteitenaanbod en leuke uitstapjes. Meer informatie leest u op www.nummereen.com. 
Ook is hier het digitale inschrijfformulier voor de bso te vinden. 

 

 
 
 

 

 


