S C H O O L G I D S 2021/2022

Voorwoord
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Voor u ziet u de schoolgids 2022–2023 van brede school “de Sonnewijzer”.
Deze gids is geschreven om u als (toekomstig) ouder van een leerling van deze school te informeren. We
hopen u met deze gids op een prettige en overzichtelijke wijze op de hoogte te brengen van de visie en
organisatie van onze school. Daarnaast kunt u lezen op welke wijze wij vanuit een vertrouwde, veilige
leeromgeving het optimale met uw kind willen bereiken.
Deze schoolgids is een samenvatting van het schoolplan en is in samenspraak met de
Medezeggenschapsraad (MR), het bestuur en het team tot stand gekomen.
Aan het begin van ieder schooljaar verschijnt deze gids en staat deze op de website (www.sonnewijzer.
nl). Op verzoek kunt u een papieren exemplaar ontvangen.
De inhoud van deze gids vindt u op de bladzijden hierna. Ook kunt u op onze website www.sonnewijzer.
nl terecht voor informatie over onze school.
Heeft u na het lezen van deze gids nog vragen? Dan beantwoorden we die graag. Maak gerust een afspraak zodat u meer toelichting over onze school kan krijgen. U bent van harte welkom!
Namens het team van basisschool de Sonnewijzer

Onze school staat voor:
Ouders
als
partner

Respect voor elkaar
Verantwoordelijkheid
Veilige omgeving

Zorg
op
maat

Duidelijke structuur
Open communicatie

Aandacht
voor
Speerpunten: taal, lezen en normen en
waarden
versnelde ontwikkeling

Altijd samen een stapje extra!
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1 Algemeen
1.1

Organigram

Het Schoolbestuur

Het BMT

Het directie-overleg
Directie
MT

Het team
MR

OC

Het Bestuur van de school is de SKPO (Stichting
KatholiekProtestants Onderwijs in Eindhoven e.o.).
Meer gegevens over het bevoegd gezag staan in
hoofdstuk 9.1.1, bevoegd gezag en in hoofdstuk
10, namen en relevante adressen.
Het Bovenschools Managementteam. Het team
bestaat uit 2 leden:
College van bestuur: Mevr. Ingrid Sluiter/Dhr.
Peter Tijs.
De vergadering van BMT en directies, zij komen
zes keer per jaar bij elkaar.
Het management van de school bestaat uit: de
directeur.
Het managementteam.
Hierin hebben zitting:
de Intern Begeleider, de bouwcoördinatoren van
onderbouw en bovenbouw en de directeur.
Het op school aangesteld personeel, de leerkrachten, het onderwijs ondersteunend personeel en
de (lio-)stagiaires.
In de Medezeggenschapsraad van onze school
hebben 2 ouders en 2 leerkrachten zitting. Tevens
sluit de directeur aan bij de MR als afgevaardigde
van het bestuur, zij heeft in deze een adviserende
rol.
Oudercommissie: afgevaardigden van de ouders.
Hierin heeft tevens een teamlid zitting.
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1.2

Waarom een schoolgids?

Scholen verschillen in manieren van werken, in sfeer en in wat kinderen er leren. Scholen hebben
verschillende kwaliteiten. Deze gids geeft aan waar onze school voor staat, wat ons drijft en hoe wij
een en ander trachten te realiseren.
We lichten toe:
• hoe wij de doelstellingen die de wet op het basisonderwijs ons voorschrijft, proberen te realiseren;
• welke methoden wij daarbij hanteren;
• hoe wij belangrijke zaken aan de orde stellen en wat wij daarmee beogen;
• hoe wij met elkaar omgaan;
• wat wij van de leerkrachten, de leerlingen en van de ouders verwachten.
De gids is geschreven om u als ouders te informeren.
In overleg met het team van de school, het Bestuur van de stichting en de medezeggenschapsraad is
deze gids samengesteld.

1.3

Wat staat er zoal in deze gids

De schoolgids is een uitwerking van het schoolplan voor ouders/verzorgers en leerlingen. Het stelt de
ouders/verzorgers beter in staat een verantwoorde schoolkeuze te maken.
Aan de inhoud stelt de wet eisen; u kunt minimaal informatie verwachten over de volgende onderwerpen:
• doelen en resultaten van het onderwijs;
• zorg voor leerlingen met specifieke behoeften;
• zorg voor het jonge kind;
• benutting van de verplichte onderwijstijd;
• geldelijke bijdrage van ouders/verzorgers;
• rechten van ouders/verzorgers, leerlingen en bevoegd gezag;
• procedure schoolgids.
Mocht u nog aanvullende wensen of suggesties hebben voor verbetering van deze gids, aarzel dan niet
contact op te nemen met de directie of de groepsleerkracht van uw kind.
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2 De School
2.1

Gegevens van de school

2.2

Huisvesting

2.3

SKPO - Bestuur, Organisatie, Scholen

De Sonnewijzer is de enige protestants-christelijke school voor basisonderwijs in de gemeente Son en
Breugel en is gelegen in de wijk ‘t Harde Ven. De school telt momenteel 204 (vanaf 1 okt.) leerlingen.
Van deze leerlingen komt 65% uit het centrum, 10% uit ’t Zand, 16% uit de Gentiaan en 9% uit de overige wijken (gegevens op basis van de leerling prognose basisonderwijs juni 2020 van de gemeente Son
en Breugel). De overige gegevens van de school staan vermeld in paragraaf 2.4.

In schooljaar 2017-2018 is samen met partner Korein het nieuwe gebouw in gebruik genomen en is
brede school de Sonnewijzer een feit. Het is fijn om in een fris, nieuw gebouw onderwijs te mogen
bieden aan de leerlingen van de Sonnewijzer. Een nieuw gebouw dat goed aansluit op de missie en visie
van de brede school.

Basisschool de Sonnewijzer valt onder het bevoegd gezag van SKPO en maakt gebruik van een aantal algemene ondersteuningsfuncties die binnen het SKPO-stafbureau zijn georganiseerd. De stichting heeft
vier brede basisscholen in Son en Breugel en 31 scholen in Eindhoven. De Eindhovense scholen maken
onderdeel uit van een SPIL-centrum of zijn Integraal Kindcentrum. Alle SKPO-scholen werken samen
met hun kinderopvangpartner aan de doorgaande ontwikkeling van kinderen van 0 tot 12 jaar. Van hen
bieden er 31 regulier basisonderwijs en twee speciaal basisonderwijs (SBO). Daarnaast is er een basisschool speciaal voor kinderen van ouders die recent in Nederland wonen.
Kansrijk onderwijs voor alle leerlingen
De scholen van SKPO zijn meer dan een bestuurlijke eenheid. We vormen een herkenbare groep scholen voor primair onderwijs met een gezamenlijke ambitie, dezelfde waarden en een gedeelde maatschappelijke opdracht: kansrijk onderwijs bieden aan al onze leerlingen. We vinden het belangrijk dat
onze doelen en drijfveren zichtbaar zijn door de hele organisatie. Vanuit onze gelijkgestemde basishouding zijn we met elkaar verbonden en versterken we elkaar.
Strategie en focus 2020-2024
Om onze leerlingen in een continu veranderende wereld zo goed mogelijk op hun toekomst voor te
bereiden koersen we, naast onze maatschappelijke opdracht, de komende jaren op drie gezamenlijk
geformuleerde focuspunten:
• Uitdagend en innovatief onderwijs;
• Wereldburgerschap;
• Duurzaamheid.
Dat doen we onder het motto van Leren met lef. Meer van jezelf, meer vertrouwen, meer buiten de
lijntjes.
Elke school bewandelt deze koers vanuit zijn eigen startpunt en op zijn eigen manier, passend bij de
ontwikkelfase en eigenheid van de school. De voortgang op de strategie brengen we jaarlijks in beeld
door middel van een koerskaart met daarop ‘koerssleutels’, waarover we op school- en bestuursniveau
het gesprek met elkaar voeren.

7

Kwaliteitszorg
Bij SKPO werken we vanuit vertrouwen in kinderen en maken we ons onderwijs elke dag voor elke
leerling passend. Voor ons is een stralend kind dat zichtbaar plezier heeft in leren het bewijs dat ons
onderwijs van hoge kwaliteit is.
Dit vraagt om een bedoeling die breed wordt gedeeld en uitgedragen, een basis die op orde is en
een flinke dosis lef. Het vraagt ook om een professionele cultuur waarin we ons bij alles wat we doen
afvragen of het bijdraagt aan de realisatie van kansrijk onderwijs voor al onze leerlingen. Als gedreven
vakmensen voeren we hierover onderling en met onze partners een open dialoog. Dit alles doen we
vanuit de kernwaarden ontwikkeling, eigenheid, verantwoordelijkheid en verbinding.
Wilt u meer lezen over SKPO, kijk dan op onze website www.skpo.nl.

2.4

Samenstelling van het team

Mevr. Elke Bartels-Abbink : Waarnemend directeur; e.abbink@skpo.nl
Mevr. Ada Boersma
: Leerkracht gr. 3 (ma-di-wo)/ coördinator onderbouw; a.boersma@skpo.nl
Mevr. Erica Boshouwers
Mevr. Kitty Eggen
Mevr. Nathanja v. Eijk
Mevr Ineke Gaillard
Dhr. Stef van Genuchten

: Administratief medewerkster (ma-wo-vr); e.boshouwers@skpo.nl.
: Leerkracht gr 1/2a (di-wo-do-vr); k.eggen@skpo.nl.
: Leerkracht gr. 5 (ma) en ondersteuning; n.vaneijk@skpo.nl.
: Zorgleerkracht; i.gaillard@skpo.nl.
: Leerkracht gr. 6 (do-vrij)/ leerkracht gr. 8 (di), ondersteuning;
s.vangenuchten@skpo.nl
Mevr. AnneMarie Haket
: Leerkracht gr 6 (ma-di-wo)/ leerkracht versnelde ontwikkeling/
coördinator bovenbouw; a.haket@skpo.nl.
Dhr. Ernst Huijser
: Vakleerkracht gymnastiek (wo); e.huijser@skpo.nl
Mevr. Esther Jaspers
: Leerkracht gr 4 (wo-do-vr); e.jaspers@skpo.nl.
Mevr. Caroline Kersten
: Interne begeleidster (di-wo-do); c.kersten@skpo.nl.
Mevr Kersten Kleijnen
: Leerkracht gr 5 (di-wo-do-vr); k.kleijnen-baerends@skpo.nl.
Dhr. Stijn v/d Klooster
: Leerkracht gr 7 (ma-di-wo-do-vr); s.vanderklooster@skpo.nl
Mevr. Jessie Koppen
: Leerkacht gr. 1-2b (ma-di-wo-do); j.koppen@skpo.nl
Dhr. Erik Nijman
: Leerkracht gr 8 (ma-wo-do-vr); e.nijman@skpo.nl.
Mevr. Danielle Pasalbessy : Leerkracht gr 1/2a (ma)/leerkracht gr. 1/2b(vrij); d.pasalbessy@skpo.nl
Dhr. Cees Verschure
: Conciërge (ma-di-wo-do); c.verschure@skpo.nl.
Mevr. Marjon Webers
: Leerkracht gr 4 (ma-di); m.webers@skpo.nl
Mevr. Lisanne Willekens
: Onderssteuning (ma-do-vr); l.willekens@skpo.nl
Mevr. Evy Wuijts
: Leerkraacht gr. 3 (do-vr)/ondersteuning/zorgleerkracht; e.wuijts@skpo.nl
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2.5

Taken

De groepsleerkrachten hebben buiten hun gebruikelijke werkzaamheden ook nog specifieke taken. Hieronder
een vereenvoudigd overzicht van deze taken (de invulling geschiedt aan het einde van het schooljaar):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oudercommissie 				
Medezeggenschapsraad 			
MT/Bouwcoördinator			
Leescoördinator				
Event Manager				
Stagebegeleiding				
ICT 						
Kieskast (versnelde ontwikkeling		
Cultuur					
BHV + EHBO				
Preventiemedewerker

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Goede doelen/spaardoel
Kinderboekenweek
Kerstfeest
Paasviering
Carnaval
Schoolkamp
Schoollreis/Sonnewijzerdag
Avondwandelvierdaagse
Koningsdans
Sportdag

Alle teamleden nemen zitting in een leerteam. De drie leerteams zijn gericht op het maken van een praktische
vertaalslag van de visie op spelend leren, naar de praktijk.
•
•
•

Leerteam 1: Projectwerk praktijk
Leerteam 2: Projectwerk theorie
SLeerteam 3: Techniek

In paragraaf 3.7 leest u hier meer over.

2.6

Professionalisering

Van alle leerkrachten wordt verwacht dat zij zich door nascholing, workshops of literatuur op de hoogte houden van de ontwikkelingen binnen het
onderwijs. Deze nascholing is gericht op leer-, ontwikkelings- en opvoedingsdoelen, passend binnen het beleid van de school. Dit beleid is vervat in een
meerjarenschoolplan.
De beleidsvoornemens voor het schooljaar 2022-2023 zijn:
• het borgen van de doorgaande lijn in alle groepen van de Rots &Watertraining;
• samen met Korein doorontwikkelen:
• komen tot een gedeeld beleid sociaal-emotionele veiligheid
school-Korein (tso, bso)
• VVE (voor- en vroegschoolse educatie; groepen 1/2) verder
uitbouwen in samenwerking met Korein;
• het implementeren van Spelend Leren (zie paragaaf 3.8).
• het team wordt met behulp van de Cultuurloper vaardiger in procesgerichte didactiek;
• de teamleden ontwikkelen persoonlijke vaardigheden en hebben kennis van technieken in relatie tot beeldend onderwijs;
• uitbouwen van de Pilot kind-oudergesprekken;
• implementeren gebruik methode IEP als sociaal-emotioneel leerlingvolgsysteem;
• beleid en aanpak leerlingen met een niet-Nederlandse achtergrond zonder kennis van de Nederlandse
taal verder uitwerken;
• keuze nieuwe rekenmethode door een samengestelde commissie en het team;
• een verdiepingsslag maken met het gebruik van Gynzy
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3 Waar de school voor staat
Missie
Brede school de Sonnewijzer; een school waar je samen bouwt aan jezelf.

3.1

Het klimaat op de Sonnewijzer

3.2

Algemene visie

De school heeft een klimaat waarin kinderen, ouders en medewerkers zich thuis voelen. We zijn een open,
veilige school met een eerlijke, heldere communicatie, waar een merkbare uitdaging geboden wordt en
veel betrokkenheid is. We streven ernaar om de draaglast en draagkracht voor de leerlingen en het team
op een dusdanig niveau te behouden, dat dit het werkklimaat positief beïnvloedt.

Vanuit een (protestants-)christelijke visie op de mens en het wereldbeeld willen we samen alle kinderen
de ruimte geven om zich in een doorgaande lijn te ontwikkelen tot evenwichtige mensen met een positief
zelfbeeld. Wij willen dit bereiken door te zorgen voor rust, structuur en vertrouwen in een veilige omgeving. De belevingswereld en de aanwezige kwaliteiten van de leerling zijn uitgangspunt.
Ankerpunten in de ontwikkeling van kinderen zijn in onze visie relatie (ik&jij), autonomie (ik) en competentie (vaardigheden om problemen te kunnen oplossen). Begrippen die verbonden zijn met deze onderdelen zijn: eigenheid, zelfvertrouwen, eigenaarschap en leren van en met elkaar.
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3.3

Gezamenlijke visie brede school

3.4

Levensbeschouwelijke visie

Samen met partner Korein zijn we gekomen tot de onderstaande gezamenlijke visie.
De Sonnewijzer is een plek waar:
• We elkaar zien, begrijpen, respecteren en open communiceren.
• We verbondenheid en saamhorigheid versterken door middel van groepsoverstijgende activiteiten
en vieringen.
• We samen met kinderen, ouders en alle partners werken aan een veilige, betekenisvolle en uitdagende leeromgeving.
• We elkaars talenten en expertises benutten en zodoende elkaar versterken en zo onderwijs op
maat mogelijk maken.
• Maatschappelijk betrokken organisaties welkom zijn, passend binnen de visie van de brede school.

De Sonnewijzer is een “open“ (protestants-) christelijke school waar iedereen welkom is. Met open
bedoelen we dat we open staan voor de pluriformiteit van leerlingen en leerkrachten. De christelijke
levensvisie is wel de belangrijkste inspiratiebron voor ons handelen.
De christelijke levensovertuiging komt terug in de traditie en de normen en waarden die de school
nastreeft door op een respectvolle manier met elkaar om te gaan en rekening te houden met ieders
eigenheid.
Dit komt tot uiting door:
• naar elkaar te luisteren;
• openheid te betrachten;
• begrip en zorg te hebben voor anderen;
• samen te delen;
• eerlijkheid;
• vertrouwen te hebben in de ander;
• de methode Trefwoord en vieringen waarin de levensbeschouwelijke vorming terugkomt.

3.5

Pedagogische visie

Leerlingen, ouders en leerkrachten werken gezamenlijk aan een veilige en ontspannen sfeer binnen een
uitdagende omgeving.
Dit is zichtbaar door:
• wederzijds respectvol gedrag, waarbij men in staat is om te reflecteren op de eigen inbreng.
• Het hebben van vertrouwen in eigen vaardigheden.
• Het nemen van de verantwoordelijkheid om zelfstandig taken uit te voeren.
• Rekening te houden met de inbreng van een ander en door samen te werken.
Vanuit een duidelijke structuur wordt een positieve sfeer gecreëerd. Samen met de leerlingen worden
afspraken omtrent gedrag opgesteld en gevisualiseerd. Deze dienen ter ondersteuning
en als richtlijn in de omgang met elkaar.
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3.6

Onderwijskundige visie

Met ons onderwijs willen we leerlingen de mogelijkheid bieden zich te ontwikkelen tot personen die:
• met een open houding durven ontdekken en keuzes leren maken;
• binnen de mogelijkheden hun talenten laten groeien;
• leren (complexe) problemen op te lossen.
• wereldburger (leren) zijn;
• tools (vaardigheden) in handen hebben die nodig zijn als basis voor in de toekomst;
De leerkracht combineert het ontwikkelen van een gedegen basiskennis (door de nodige momenten
van herhaling) met een aanbod van nieuwe kennis in de “naastliggende zone van ontwikkeling” waardoor de leerling tot een leermoment komt.
De leerkracht biedt duidelijke instructie, op maat, en schept de voorwaarden om te leren met en van
elkaar. De kerndoelen zijn het kader waarbinnen het aanbod wordt bepaald.
De leerkracht helpt de leerling zichzelf te ontwikkelen. De leerling leert “leren”.
Werkvormen die aansluiten bij de persoonlijke leerstijl, waarbij leerlingen ervaring opdoen met het
werken met materialen en het uitvoeren van eigen onderzoek of ontwerp bij de wereldoriëntatievakken, zijn in ontwikkeling.
De inzet van digitale middelen kunnen hierbij ondersteunend zijn.

3.7

Maatschappelijke visie

We willen bouwen aan een multiculturele samenleving door onze kinderen een samenleving
voor te houden waarin mensen respect, aandacht en zorg voor elkaar hebben. Een maatschappij
waarin presteren niet het enige doel is; een maatschappij met veel vrijheid maar ook met
verantwoordelijkheden.
Ontwikkeling van de visie
De komende 4 jaar zullen gebruikt worden om de visie, missie en identiteit te herijken en/of tekstueel
bij te stellen. In 2022 is het team op studiereis naar Denemarken geweest. De studiereis naar Denemarken heeft het team op onderwijskundig niveau vele nieuwe inzichten opgeleverd. Deze inzichten helpen
bij het verrijken van de onderwijskundige visie van basischool de Sonnewijzer.
.

12

Spelend leren
Spelen en spel leiden tot het ontwikkelen van cognitieve, creatieve, sociale, emotionele en
lichamelijke vaardigheden bij kinderen. Het onvoorspelbare karakter van spel met verrassingselementen, het zich verdiepen in een activiteit zonder het gevoel van tijdsbesef en het hebben
van eigen regie maken spel aantrekkelijk. Binnen het bestaande curriculum willen we op de Sonnewijzer Spelend Leren in de didactiek integreren en leerlingen stimuleren in een veilige omgeving vanuit hun interesse de wereld om zich heen te leren ontdekken.
Kenmerken van spel
Vanuit betrokkenheid en plezier verwerken kinderen betekenisvolle informatie die handelend door uitproberen en herhalen wordt verworven en aan bestaande kennis wordt gekoppeld. Spel stimuleert het verwoorden van gedachten, het delen van ideeën en het begrip voor
elkaar.
Vaardigheden aanleren vanuit visie
Relatie
Afhankelijk van de kennis,
attitude, vaardigheden van de
leerlingen en de eigenschappen van de taak is de sturing
wisselend:

Competentie
Door Spelend Leren ontwikkelen kinderen een onderzoekende en probleemoplossende houding en leren kritisch
en vernieuwend denken.

• Leerkracht gestuurd
-leerkracht geeft directe
instructie
-leerlingen luisteren, vragen,
oefenen, begrijpen

Leerkrachten ontwikkelen door samenwerking en
nascholing vaardigheden om
lessen te ontwerpen die aansluiten bij de nieuwsgierigheid
van leerlingen.

• Gezamenlijke sturing
-leerkracht begeleidt
-leerlingen nemen interactief
deel

:

Autonomie
Bij Spelend Leren ervaren
kinderen eigen invloed op de
wereld en de rol die ze innemen (eigenaarschap).

• Leerlinggestuurd
-leerkracht schept voorwaarden
-leerlingen bepalen wat, hoe
en wanneer en werken zelfstandig of in groepje
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Sociale vaardigheden
Het leren vinden van evenwicht
tussen eigenaarschap en onderlinge afhankelijkheid door naar
elkaar te luisteren, perspectief
te nemen, te overleggen, samen
te werken, te onderhandelen en
een compromis te sluiten.

Cognitieve vaardigheden
- Inhoudelijke kennis opdoen
- leren identificeren van een
probleem

Creatieve vaardigheden
-ideeën bedenken en omdenken
-verwoorden en uitwisselen van
gedachten en ideeën
-voorstellingsvermogen ontwikkelen
-een plan van aanpak formuleren

Emotionele vaardigheden
-aandacht richten
-impulsen beheersen
-spelregels vaststellen, (willen)
volgen of wijzigen
-volgen of je eigen pad gaan
-tevredenheid ervaren
-opbouwen van zelfbewustzijn
en vertrouwen

Lichamelijke vaardigheden
-ontwikkelen van fijne en grote
motoriek en het ontdekken van
de ruimte

De rol van de leerkracht
Afhankelijk van de voorkennis, vaardigheden en werkhouding van de kinderen zal de rol van de leerkracht tijdens het leerproces variëren van
•
kennisoverdrager die instructie geeft
•
gespreksleider die een discussie of onderwijsleergesprek begeleidt
•
coach die voorwaarden schept zodat kinderen zelf nieuwe kennis, vaardigheden of attituden
kunnen opdoen
De mate van sturing door de leerkracht is wisselend maar de verschillende rollen van de leerkracht zijn
voorwaardelijk voor het leren van kinderen.
Ontwerpend en Onderzoekend leren
Als onderdeel van het Spelend Leren maken kinderen ook kennis met het ontwerpend en onderzoekend
leren als voorbereiding op wetenschap en techniek.
Wetenschap staat voor verwonderen, nieuwsgierigheid, ontdekken, onderzoekende houding, kritisch
denken en proberen te begrijpen. Centraal staan de vragen: Hoe zit dat? Hoe kun je dit verklaren?
Technologie staat voor een probleemoplossende houding, innovatief ontwerpen en zorgzaamheid. Centraal staan de vragen: Kan dat beter? Hoe kun je dit maken?
De werkwijze bij ontwerpend en onderzoekend leren verloopt in fasen:
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Met behulp van een stappenplan van het WKRU, waarvan het Vragenmachientje een onderdeel is, leren kinderen het ontwerpen van een goede onderzoeksvraag. Het fasenmodel leert kinderen onderzoek
doen of een ontwerp maken op een systematische wijze.
Het geven van feedback
Er zijn verschillende manieren om tijdens en na leeractiviteiten feedback te geven op het proces en het
product. Bij Spelend leren staat het proces centraal: een eindproduct kan anders uitvallen dan vooraf
werd verwacht maar met inzicht in de opgedane ervaringen ontwikkelen kinderen hun kennis, vaardigheden en attitude.

3.8

Waar onze school in het schooljaar 2022-2023 voor staat

Sociale veiligheid
1.
Keuze en implementatie sociaal-emotioneel leerlingvolgsysteem.
2.
Komen tot een gedeeld beleid sociale veiligheid Korein en de Sonnewijzer.
Samen met Korein ontwikkelen richting brede school
1.
Met elkaar afgestemde activiteiten worden gezamenlijk voorbereid en/of uitgevoerd.
2.
VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie; groepen 1/2) verder uitbouwen in samenwerking met
Korein; waarbij de nadruk ligt op begrijpend luisteren.
Koers bepalen 21st Century Skills
1.
Wetenschap- & techniekonderwijs groepen 1 t/m 3.
2.
Door ontwikkelen en structureel gebruik maken van het ontdeklokaal.
3.
Thema’s methode WO vertalen naar meer ontdekkend en ontwerpend leren.
4.
Scholing team/ verrijking visie naar meer holistisch onderwijs onder andere door nieuwe
inzichten vanuit studiereis naar Denemarken.
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Kunstzinnige vorming
1.
In samenwerking met de Cultuurloper werken aan en het coachen van het gehele team op
het gebied van procesgerichte didactiek.
2.
Het team krijgt met behulp van de ondersteuning door de Cultuurloper meer kennis van
materialen en technieken op het gebied van beeldend onderwijs.
Differentiatie
1.
Zelfstandig werken bevorderen door middel van zelfsturing/eigenaarschap/zelfreflectie.
2.
Werken met het afpellen van de groep middels het directe instructiemodel, met één of
twee subgroepen met verlengde instructie, afgestemd op het groepsplan.
Versnelde ontwikkeling
1.
Het doorontwikkelen van het traject versnelde ontwikkeling (ook in de groepen 1/2 en 3).
2.
Schoolbrede afspraken heroverwegen en opnieuw vastleggen.
Taakgerichtheid leerlingen bevorderen
1.
Coöperatief leren.
2.
Stimuleren begrijpend luisteren groep 1/2.
3.
Betekenisvol onderwijs en beredeneerd aanbod verder uitbouwen (groepen 1/2 en 3).
Lezen
1.
Implementatie VLL Kim–versie groep 3 en vastleggen van de combinatie met de methode
Zo leren kinderen lezen en spellen van José Schraven.
Rekenen
1.
Borgen van de nieuwe methode.
Rots en Water
1.
Borgen van de lessen Rots en Water.
Evalueren leren
Kijkwijzers worden cyclisch ingezet ten behoeve van de evaluatie van het onderwijs; dit jaar is de kijkwijzer met betrekking tot coöperatieve werkvormen aan de beurt.
ICT
De afgelopen schooljaren heeft -door de corona crisis- het digitaal verwerken op Chromebooks een
vliegende start gemaakt. Dit schooljaar gaan we deze opgedane kennis borgen en kijken hoe we de inzet van Chromebooks kunnen optimaliseren, zodat het echt van meerwaarde is voor ons onderwijs. Daarnaast willen we in kaart
brengen welke doelen van mediawijsheid en digitale geletterdheid al behandeld worden in ons huidige lesprogramma en welke doelen nog een uitdaging zijn.
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4 Organisatie van het onderwijs
We vinden het belangrijk de ontwikkeling van de leerlingen goed te volgen en er richting aan te geven.
Daarbij streven we naar (grotere) betrokkenheid van de leerlingen. Het onderwijs in de groep wisselen we
daarom af met thema-activiteiten (vooral bij wereldoriëntatie), werken in hoeken (vooral groep 1/2), kringactiviteiten en schoolprojecten.
De leerinhoud van de leerlingen in groep 1/2 bieden we aan door middel van thema’s (bijvoorbeeld: zand
en water, jij en ik samen, beren, bouwen, enzovoorts). Natuurlijk zijn er regelmatig taal- en rekenactiviteiten en wordt er gewerkt met ontwikkelingsmateriaal. Daarnaast is er voldoende tijd voor vrij spel.
De leerstof voor de leerlingen van groep 3 tot en met 8 is geordend volgens de systematiek van methodes en materialen. We werken aan een geleidelijke overgang van ontwikkelingsgericht werken in groep
1/2 naar methodisch gericht werken in de volgende groepen. Bij het methodisch gericht werken maken
we gebruik van het Directe-Instructiemodel. Waar mogelijk, bijvoorbeeld bij wereldoriëntatie, wordt ook
gewerkt met thema’s, waarbij ontdekkend en ontwerpend leren een belangrijke plaats innemen. Excursies
vormen hierbij een zingevend element.
De leerstof omvat in ieder geval de verplicht gestelde kerndoelen en wordt zo mogelijk aangeboden naar:
•
tempo;
•
ontwikkelingsbehoefte/niveau;
•
leerstrategie.
De afspraken voor het zelfstandig werken zijn voor de hele school gelijk. Het belangrijkste doel van het
zelfstandig werken op onze school is bij de leerling de zelfverantwoordelijkheid ontwikkelen en de competentiegevoelens versterken. Daartoe hanteren we tijdens de weektaken onder andere “moet-, parkeer- en
voor mij alleen-taken”. Inhoudelijk differentiëren we deze taken zoveel mogelijk.
Ook willen we efficiënt overleg (samenwerken) tussen de leerlingen stimuleren. Het zelf nakijken van gemaakte opdrachten behoort tot het versterken van eigenaarschap en competentiegevoelens.
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4.1

Lesuren

4.2

Betekenisvol onderwijs in groep 1/2

De totaal verplichte uren die de leerlingen moeten maken in hun basisschoolloopbaan (van groep 1 t/m
groep 8) is 7520 uur. De groepen 1 t/m 8 gaan 25.10 uur per week naar school (exclusief de middagpauze). Dit betekent dat iedere groep op jaarbasis 940 uur les krijgt.

Het onderwijs in deze groepen is vooral betekenisvol: kinderen leren gemakkelijker wanneer wordt
uitgegaan van een voor hen herkenbare situatie. Het is thematisch bepaald en gebeurt vaak in hoeken.
Omdat kleuters tijdens het spel ook leren, zorgen we ervoor dat er veel materiaal is waarvan kleuters
kunnen leren, voornamelijk in de thema- en taalhoek. Het uitbreiden van de woordenschat en het spreken staan centraal in het stimuleren van de taalontwikkeling.
Naast het werken in de hoeken zijn spel, beweging, expressie en werken met ontwikkelmaterialen belangrijk voor het latere lees- en taalonderwijs.

4.3

Lees-/ taalonderwijs

Beginnende geletterdheid in groep 1/2
In de groepen 1/2 staan spreken en taal centraal in het programma. Kinderen van deze leeftijd krijgen
veel taal op gehoor aangeboden door het voorlezen van verhalen, kringgesprekken over een bepaald
onderwerp, het zingen van liedjes en de gesprekjes tussen de leerlingen onderling.
Om de leerlingen te stimuleren in de voorbereidingen voor de ontwikkeling van het leren lezen gebruiken we de suggesties van Fonemisch Bewustzijn: leerlijn voor taalonderwijs in groepen 1 en 2. De
leerlingen maken kennis met letters en leren een gebaar bij iedere klank.
We proberen op jonge leeftijd tegemoet te komen aan de individuele verschillen tussen kinderen. Uit
onderzoek blijkt dat het snel kunnen koppelen van de naam en het teken van de letters de beste voorspeller is van het succesvol leren lezen. In groep 3 hebben we bij aanvang van het leren lezen een goed
beeld van onze leerlingen.
Aanvankelijk lezen in groep 3
In groep 3 starten de leerlingen met het ‘echte’ leren lezen. Als je de namen van de letters kent en
hardop uitspreekt achter elkaar in de goede volgorde, dan lees je!
We werken met de methode Veilig Leren Lezen. Omdat ieder kind met verschillende voorkennis in
groep 3 komt, bestaat de mogelijkheid om binnen de methode in 3 niveaus te werken.
Naast de methode voor lezen is een klanksynthesemethodiek ingevoerd voor het technisch lezen die
gericht is op een zeer duidelijke en effectieve instructie:
• het oefenen van deelvaardigheden, direct gekoppeld aan de lees- of spellingactiviteit;
• het aanbieden van oefeningen op verschillende niveaus, zodat leerlingen van elkaar kunnen leren;
• het betrekken van de motoriek bij het leren van de letters (het gebarenalfabet alsmede letter- en
woorddictee; schrijven vanaf de eerste dag).
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Voortgezet en begrijpend lezen in de groepen 3 t/m 8
Het stimuleren en aanbieden van veel verschillende soorten boeken en teksten is een
belangrijk aandachtspunt door alle groepen heen. Vooral het plezier beleven aan het
bezig zijn met taal en boeken. LEZEN IS LEUK!!!!!
In de groepen 4 tot en met 8 wordt voor het voortgezet lezen gebruik gemaakt van
de methode Estafette. De methode gaat uit van de individuele behoefte aan instructie van iedere leerling. Daarnaast wordt in alle klassen klassikaal geoefend met het hardop lezen om het vlot en foutloos
lezen te onderhouden.
Extra leesbegeleiding
Voor lezers met ernstige automatiseringsproblemen en een (grote) leesachterstand wordt de instructieen oefentijd 3-5 keer per week met 30 minuten uitgebreid. De volgende werkvormen staan centraal:
• Herhaald lezen: structuur van voorlezen – koorlezen – duo-lezen met woordenlijsten en teksten op
een hoger niveau dan de leerlingen beheersen.
• Verder lezen: in de helft van de begeleidingstijd wordt gezamenlijk hardop gelezen in een leesboek,
waarbij het verhaal, intonatie en begrip centraal staan.
Veel meer dan vroeger is er bij het taalonderwijs aandacht voor spreken, luisteren en het schriftelijk
onder woorden brengen van meningen en gedachten.
Het begrijpend lezen krijgt in de opeenvolgende groepen aandacht, bijvoorbeeld door het
aanbieden van leesstrategieën. Er wordt gewerkt met de vernieuwde methode Leeslink in de groepen 4
tot en met 8. De aanpak (Close Reading) richt zich op het meermaals lezen en gezamenlijk van gedachten
wisselen over een aantrekkelijke en uitdagende tekst zodat de tekststructuur en de diepere betekenis
van de tekst duidelijk wordt.
Taal en spelling
Daarnaast wordt er ruim tijd besteed aan spelling. Door middel van spellingregels en spellingcategorieën
wordt de schrijfwijze aangepakt.
De structuur van de Nederlandse taal met korte, lange, tweetekenklanken en medeklinkers vormen het
uitgangspunt om spellingsregels aan te leren middels de methode Staal. Er is ruim aandacht voor het
bevorderen van het bewustzijn van de leerling tijdens het behandelen van spelling en het nakijken van
het eigen product. Taal wordt aangeboden binnen aansprekende thema’s, waarin woordenschat en
taalbegrip centraal zijn. Elk thema werkt toe naar een eindproduct, zoals een sportverslag, een gedicht
of het beschrijven van een proefje. Tijdens het proces wordt aandacht besteed aan spreken/luisteren en
reflectie.
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4.4

Rekenonderwijs

Rekenen neemt een belangrijke plaats in binnen het onderwijs. In alle
groepen staat rekenen structureel op het programma. Dit jaar hebben we gekozen om met de methode Getal en Ruimte te gaan werken. Deze methode wordt gefaseerd ingevoerd. De groepen 1,2 en 3
werken al met deze methode. Komend schooljaar breiden we uit met de groepen 4 en 5. Dit gefaseerd
invoeren heeft te maken met de aansluiting bij het huidige rekenonderwijs met de Methode Wereld in
Getallen. De methode Getal en Ruimte voldoet aan onze criteria voor goed rekenonderwijs en bereidt
de leerlingen voor op de eisen binnen het rekenen van de toekomst. Om goed te leren rekenen heb je
een duidelijke structuur nodig en voldoende herhaling. De methode gaat uit van eerst de rekenvaardigheden, daarna toepassen. Iedere dag is er aandacht voor automatiseren en memoriseren van de basisvaardigheden. Ook is er veel aandacht voor contextopdrachten met een duidelijke structuur van oplossen. Binnen de methode is er voldoende mogelijkheid om te differentiëren. Iedere les en blok wordt
afgesloten met een spel. We gaan deze methode gebruiken met de leerwerkboeken en daarnaast ook
de digitale middelen inzetten als ondersteuning of als uitbreiding/verdieping. Naast deze middelen is er
het gedeelte Meesterwerk wat extra verdieping en uitdaging biedt. Binnen de methode is er aandacht
voor kritisch denken en probleemoplossend vermogen, samenwerken en communiceren, creativiteit en
ict geletterdheid. Ieder blok wordt afgesloten met een methodetoets met daarna de mogelijkheid om
meteen te remediëren waar nodig.
In de groepen 1/2 worden de voorbereidende rekenactiviteiten gekoppeld aan een thema. Deze rekenactiviteiten komen voort uit de methode Gecijferd Bewustzijn en Getal en Ruimte. Belangrijk voor
kinderen is dat ervaring met rekenactiviteiten in herkenbare, alledaagse situaties wordt opgedaan. De
leerlingen van groep 2 werken met het werkboek van de methode Getal en Ruimte.
In de groepen 1/2/3/4 wordt daarnaast gewerkt met materialen van Numicon: plastic vormen
die de getallen voorstellen en waarmee structuren in het tientallig stelsel ontdekt kunnen worden
op een concrete manier.
Leerlingen die een versnelde ontwikkeling doormaken en gedurende langere tijd een voorsprong
hebben van minimaal 6 maanden op de toetsen, worden per methodeblok vooraf getoetst. Beheerste
onderdelen worden onderhouden en verdiepende stof wordt aan de weektaak toegevoegd. Leerlingen
met een vertraagde ontwikkeling krijgen extra instructiemomenten en een aangepaste weektaak. Indien noodzakelijk wordt voor een (groepje) leerling(en) een individuele leerlijn met aangepaste doelen
vastgesteld.
De leerlijn rekenen van de groepen 3 tot en met 8 kunt u vinden op het Ouderportaal.

4.5

De wereldoriënterende vakken

4.6

Lichamelijke ontwikkeling

De vakken aardrijkskunde, geschiedenis (mens- en maatschappijgericht) en natuur en techniek worden
in de groepen 3 en 4 met de methode Blink gegeven en in de groepen 5 t/m 8 met de methode Argus
Clou. Deze methodes bieden de leerlingen activerend onderwijs, zodat leerlingen zelf gaan onderzoeken en ze eigentijdse en oplossingsgerichte vaardigheden leren. Begrippen uit de thema’s komen
meerdere keren aan bod, zodat de leerlingen zich de stof goed eigen maken. We werken aan een meer
thematisch aanbod van deze vakken, waarbij betekenisvol leren, onderzoekend, ontwerpend en ontdekkend leren en spelend leren centraal staan.

Voor de lichamelijke oefening (gymnastiek) is deels een vakleerkracht aangesteld. Momenteel geeft
deze collega les op de woensdag aan de groepen 3 t/m 8 in sporthal De Landing. De groepen 3 en 4
hebben wisselend les van de vakleerkracht en de eigen leerkracht. Vanaf groep 5 wordt de gymles
structureel verzorgd door de vakleerkracht.
De leerkracht loopt samen met de groep van school naar de sporthal en weer terug. De groepen 6, 7 en 8 gaan op de fiets.
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4.7

Wetenschap- en Techniek onderwijs

We leven in een tijd waarin veel (technologische) ontwikkelingen elkaar in een rap tempo opvolgen. Als
school zijn we erop gericht kinderen voor te bereiden op beroepen die nog niet bestaan. De basisvaardigheden die wij de leerlingen aanleren, worden hierdoor een stuk breder.
In de komende jaren werken we, samen met onze spilpartner Korein, constructief en structureel aan
een doorlopende leerlijn voor de groepen 1 t/m 8, waardoor onze kinderen op een eigentijdse manier
voorbereid worden op de toekomst. Daarom hebben we ons aangesloten bij de visie van ons schoolbestuur ten aanzien van de Brainportontwikkelingen en hebben we de ambitie om Brainportschool te
worden. Vaardigheden als oplossingsgericht denken, samenwerken, onderzoekend, ontwerpend en
ontdekkend leren staan hierbij centraal, evenals het leren in een contextrijke omgeving en internationalisering. Om dit alles te bewerkstellingen, passen we onze -al bestaande lessen- aan en richten ons
daarbij op het ontwikkelen van een open en onderzoekende houding van onze leerlingen, waarbij het
werken met hart, hoofd en handen centraal staat.
Samen met spilpartner Korein maken we gebruik van het ontdeklokaal binnen de school; een omgeving
waarin kinderen verschillende vaardigheden handen en voeten kunnen geven en zich naar hartenlust
kunnen ontwikkelen.

4.8

De godsdienstige vorming

4.9

Cultuuronderwijs

Voor godsdienstige vorming gebruiken we de methode “Trefwoord”, waarbij kinderen worden uitgedaagd om aan de hand van eigentijdse verhalen en Bijbelverhalen na te denken over levensbeschouwelijke thema’s.

Kijkend naar de schoolvisie zetten wij kunst- en cultuureducatie in om voor de leerlingen een grotere
wereld te creëren en de sociale betrokkenheid van de leerlingen te vergroten. De belevingswereld en
de aanwezige kwaliteiten van de leerling zijn hierbij uitgangspunt.
Cultuurprojecten worden georganiseerd door onze eigen cultuurcommissie en het team. Hierbij bieden
wij onze eigen projecten aan gebaseerd op de zeven disciplines van cultuureducatie. Het belangrijkste
doel achter deze opzet is, dat na een cyclus van drie jaar alle leerlingen alle disciplines behorende bij
cultuureducatie hebben ervaren. Dit alles wordt aangeboden tijdens bijvoorbeeld de Kinderboekenweek, de Nationale Voorleesdagen, de Projectweek en bij verschillende thema’s gedurende het jaar.

4.10 Handarbeid, tekenen, muziek en drama

De Sonnewijzer doet mee met het Kunstmenu van het Cultuurstation uit Eindhoven, waarbij alle cultuurgebieden aangeboden worden aan de leerlingen. Daarbij bezoeken de leerlingen tentoonstellingen,
voorstellingen en zijn er workshops op school.
Daarnaast zitten er in de wereldoriëntatiemethode Argus Clou en Blink creatieve opdrachten ter verwerking van aangeboden leerstof.
Ook worden door de gehele school creamiddagen georganiseerd, deze worden gekoppeld aan een
seizoensfeest, zoals Kerstmis en Pasen. In kleinere groepen krijgen de leerlingen dan creatieve opdrachten, onder begeleiding van leerkrachten en ouders. Dit gebeurt groepsoverstijgend.
Daarnaast wordt op eigen initiatief van de leerkrachten verdieping gezocht door bijvoorbeeld:
• het uitnodigen van deskundigen en amateurs;
• tentoonstellingen, musea, voorstellingen en concerten te bezoeken;
• workshops aan te bieden;
• cultureel erfgoed in de eigen omgeving te bestuderen en te bezoeken, et cetera.
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Kids on Stage
Zes keer per jaar wordt Kids On Stage georganiseerd voor en door de leerlingen. Dat wil zeggen dat de
organisatie en de presentatie in handen is van de leerlingen. De leerlingen en leerkrachten laten daar
hun muzikale en/of theatertalenten zien. Het is een open podium voor eigen initiatieven en vooral een
bindende factor binnen de school. De leerlingen leren zo te luisteren naar elkaar en elkaars talenten te
waarderen. De betrokkenheid wordt hierdoor vergroot en de talenten van de leerlingen komen op deze
manier het allerbeste naar voren.
Aan het begin van het jaar worden vijf thema’s bedacht omtrent verschillende categorieën:
• een maatschappelijk thema (bijvoorbeeld duurzaamheid, dementie, pesten, het uitsterven van
dieren);
• een fantasierijk thema (bijvoorbeeld “oooo, kijk eens…..”);
• een thema dat op dat moment speelt in de tijd van het jaar (bijvoorbeeld de lentekriebels);
• Twee thema’s bedacht door de leerlingen van de school.
Bij de laatste viering mogen de ouders komen kijken wat de leerlingen het afgelopen jaar
hebben bedacht op het podium.
.

4.11 Computergebruik

De groepen 3 en 4 gebruiken laptops tijdens de lessen en tijdens de weektaaktijden.
De groepen 3 t/m 8 maken gebruik van Chromebooks. De meeste methodes waarvan wij
gebruikmaken, hebben ondersteunende software die ingezet kan worden tijdens de lessen. Alle kinderen hebben een eigen inlogcode op Basispoort en Gynzy zodat iedere leerling op zijn of haar eigen
niveau kan werken. Bij sommige lessen vervangt de Chromebook het werkschrift. De verwerking van de
leerstof is adaptief; dat wil zeggen dat de moeilijkheidsgraad automatisch wordt aangepast aan het niveau van elke leerling. Middels het werken op Chromebooks kunnen we de kinderen ook bekendmaken
met een aantal 21st Century Skills, zoals digitale geletterdheid en mediawijsheid.
Er kan een rapportage vervaardigd worden van de werkzaamheden en voortgang van de leerling via
ParnasSys. Een digitaal rapport is dan meteen beschikbaar en kan thuis door kinderen en hun ouders
worden ingezien via het ParnasSys ouderportaal. Voor leerlingen met een versnelde ontwikkeling maken we gebruik van Plannex, een digitale leeromgeving met opdrachten op alle vakgebieden. Kinderen
met een dyslexieverklaring kunnen gebruik maken van het ondersteuningsprogramma Kurzweil.

4.12 Social media

We hebben een protocol social media voor zowel de leerlingen als de leerkrachten. Dit protocol kunt u
vinden binnen het interne Ouderportaal als bijlage van het protocol sociale veiligheid.
Om de leerlingen bekend te maken met hoe om te gaan met WhatsApp, privacy, cybercriminaliteit en
nepnieuws, wordt in de groepen 5 en 6 door de bibliotheek de training mediawijsheid aangeboden. In
de groepen 7 en 8 nemen de leerlingen deel aan ‘Mediamasters’, een game over de kansen en gevaren
van nieuwe media.
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5 Aanname- en doorstroombeleid
Kinderen zijn op onze school welkom zodra ze 4 jaar zijn geworden. Om tegemoet te komen aan de mogelijkheden en beperkingen van de leerling en de draagkracht van de groep en de leerkracht te respecteren, wordt bij inschrijving preventief in beeld gebracht op welk zorgniveau de leerling zal instromen.

5.1

Nieuwe leerlingen

Kinderen zijn op onze school welkom zodra ze 4 jaar zijn geworden. Om tegemoet te komen aan de mogelijkheden en beperkingen van de leerling en de draagkracht van de groep en de leerkracht te respecteren, wordt bij aanname preventief in beeld gebracht op welk zorgniveau de leerling zal instromen.
Stappen inschrijven nieuwe leerlingen:
1. ouders bellen met de school voor informatie of afspraak met de directeur;
2. ouders melden zich aan voor een rondleiding, data staan op de website;
3. ouders vullen het inschrijfformulier en de toestemmingsverklaring in;
4. de intern begeleider belt altijd met vorige school, kinderopvangorganisatie of peuterspeelzaal om
aanvullende informatie. Via de toestemmingsverklaring heeft de ouder hiervoor toestemming gegeven;
5. de school hanteert een groepsgrootte van 27/30 leerlingen. Na zorgvuldige afweging kan in overleg
met directie, IB-er, leerkracht(en) en MR hiervan afgeweken worden tot een maximale groepsgrootte van 32 leerlingen;
6. de informatie over de leerling wordt besproken met de leerkracht, bouwcoördinator, intern begeleider en directeur en een besluit over de aanname valt. Daarbij wordt de grootte en de samenstelling
van de groep meegenomen. Eventueel wordt de leerling uitgenodigd voor een observatiebezoek op
de Sonnewijzer alvorens te besluiten of de plaatsing passend is;
7. er volgt een gesprek met de ouders over de mogelijkheden en de beperkingen van onze school in
de opvang van de leerling (waarbij de wederzijdse verwachtingen uitgesproken worden);
8. de leerling wordt definitief ingeschreven. Na de inschrijving is de groepsleerkracht de contactpersoon voor de leerling en de ouders. Met de groepsleerkracht kunnen ook afspraken over “het
wennen” worden gemaakt;
9. invoeren in het leerlingenadministratiesysteem door de administratief medewerkster. Op de gegevens over de leerlingen (en ouders) is de algemene wet privacy van toepassing.
Een kind dat de leeftijd van 4 jaar bereikt, gaat starten op de basisschool. De afgelopen jaren hebben
we op de Sonnewijzer een extra kleutergroep in verband met het aantal instroomleerlingen en de
grootte van de groepen. Op deze manier blijft goed onderwijs mogelijk.
In verband met de afsluitende activiteiten aan het einde van een schooljaar zijn de laatste 2 weken voor
de start van de zomervakantie geen geschikte weken om een kind, dat in die periode 4 jaar wordt, nog
te laten starten in de groep. Deze leerlingen starten na de zomervakantie.
Een kind van 3 jaar en 10 maanden en kinderen die in de zomervakantie 4 jaar worden, mogen 2 (halve)
dagen naar de basisschool om een eerste indruk op te doen. De kinderen maken dan kennis met hun
groep en met de nieuwe leerkrachten. Door deze momentjes weten ze al een beetje wat ze mogen
verwachten van de basisschool. Het echte wennen aan de basisschool duurt bij de meeste kinderen
enkele weken of maanden. De leerkracht van de groep waarin het kind geplaatst is, neemt enige weken
voordat het 4 jaar wordt, contact op met ouders om afspraken te maken over de wendagen.
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5.2

Groep 1/2

Overgang van groep 2 naar groep 3
De leerlingen die na 1 oktober jarig zijn vallen binnen onze school onder de oude regeling. De leerlingen
volgen dan circa twee tot drie jaar kleuteronderwijs en dit wordt niet gezien als kleutertijdverlenging.
Indien er twijfel bestaat over de doorstroom van een leerling van groep 2 naar groep 3, wordt (het
schoolrijpheidsonderzoek afgenomen uit het Pravoo leerlingenvolgsysteem. Algemene observaties voor
groep 2 worden meegewogen in de beslissing. Na bespreking met ouders, wordt het beslissingsblad
door de ouders getekend en voorzien van een datum.) op basis van de observaties van de leerkracht
en IB binnen het zorgteam en met ouders de schoolrijpheid in beeld gebracht waarna een afgewogen
beslissing wordt genomen.
Leertijdverlenging
Besloten wordt tot leertijdverlenging indien:
• het leerlingen zijn die heel jong in leeftijd en gedrag zijn, zonder dat een onderliggende stoornis
hiervan de oorzaak vormt. Zij kunnen veel groei- en ontwikkelingsvoordeel hebben van het verlengen (de leerlingen die in juni, juli, augustus of september zijn geboren).
• het leerlingen zijn met grote achterstand in de beginsituatie, geen leerstoornis hebben en de tijd
krijgen om die achterstand in te halen;
• het leerlingen met leerstoornissen betreffen die leerbaar zijn (die vooruitgang maken ten opzichte van hun eigen ontwikkeling). Dit is af te leiden uit observaties en het leerlingvolgsysteem voor
kleuters groep 1/2.
De leerkracht bespreekt het vermoeden van leertijdverlenging met de intern begeleider en de ouders in
januari en in mei van het schooljaar. De leerkracht verzamelt gegevens voor onderbouwing van de beslissing. Met de ouders worden de huidige handelingsplannen besproken. Als de beslissing tot leertijdverlenging is genomen, wordt het plan van aanpak voor het komend jaar doorgenomen met de ouders.
Er worden ook evaluatiemomenten gepland welke weer gegevens opleveren die invloed hebben op het
plan van aanpak. Tijdens het traject worden de ouders geïnformeerd over de stand van zaken.
Versneld doorstromen in groep 1
In groep 1 kunnen leerlingen die geboren zijn in oktober, november of december versneld doorstromen. Dit betekent dat een leerling na een zorgvuldige procedure door kan stromen naar groep 2. Voor
de onderbouwing van deze beslissing wordt gebruik gemaakt van het IEP leerlingvolgsysteem, de observaties van de leerkracht en de intern begeleider. Deze beslissing wordt samen met de ouders genomen.

5.3

Doubleren in groep 3 t/m 8 (verlengde leertijd)

Binnen school bestaat het streven iedere leerling zich zo veel mogelijk individueel te laten ontwikkelen
op eigen niveau en tempo. Indien op meerdere gebieden een eigen leerlijn noodzakelijk is voor een
leerling die aansluit bij het onderwijsaanbod van de huidige groep en de leerling leerbaar is, kan besloten worden dat een leerling verlengde leertijd nodig heeft.
Alleen een leerling met zorgniveau 3 (die de zorgniveaus 1 t/m 3 heeft doorlopen) kan in aanmerking
komen voor verlengde leertijd. In de beslissing worden handelingsplannen, evaluaties en dossiervorming meegenomen.
De leerkracht neemt het initiatief om zittenblijven bespreekbaar te maken met de intern begeleider. In
januari en mei wordt de mogelijkheid met de ouders besproken door de leerkracht (en eventueel de
intern begeleider).
Om de beslissing zo objectief mogelijk te nemen, wordt medio april het eventuele doubleren besproken door de leerkracht van de huidige én volgende groep en de intern begeleider. Omdat de school de
verplichting heeft een verantwoord onderwijsaanbod aan de leerling te doen, is in geval van verschil in
mening tussen ouders en school het advies van het zorgteam doorslaggevend.
Elk kind dat blijft zitten, doorloopt dat jaar met een aangepaste leerlijn. De leerkracht maakt
een individueel handelingsplan.
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5.4

Versnelde ontwikkeling

Ook aan onze leerlingen met een versnelde ontwikkeling bieden wij onderwijs op maat. Als uit de gegevens van ons leerlingvolgsysteem, uit waarnemingen van de leerkracht en/of signalen van de ouders
blijkt dat een van onze leerlingen behoefte heeft aan extra uitdaging, treedt ons protocol “Versnelde
ontwikkeling“ in werking. Na elke toetsronde worden alle leerlingen besproken met de leerkracht, de
intern begeleider en de directeur.
Leerlingen vanaf groep 4, met een voorsprong op een van de deelgebieden lezen, spelling, begrijpend
lezen of rekenen, komen in aanmerking voor een aangepast programma. Daar waar mogelijk wordt
vooruit getoetst en krijgt de leerling in plaats van basisstof verrijkende of verdiepende opdrachten
aangeboden. Daarbij kan gedacht worden aan verdieping binnen de methode, het zelfstandig leren
van een vreemde taal zoals Spaans, het maken van reken/wiskunde opdrachten uit ‘Rekentijgers’ of de
‘Kien-reeks’ of (digitale) opdrachten met betrekking tot bijvoorbeeld zaakvakken.
Deze opdrachten worden in de groep gemaakt tijdens het blok zelfstandig werken, waarbij de leerkracht eventuele begeleiding biedt. Daar waar gewenst krijgen de leerlingen begeleiding van een zorgleerkracht buiten de groep. De opdrachten kunnen in plaats van andere taken gemaakt worden en zijn
niet vrijblijvend.
Als een leerling twee keer achter elkaar voor alle vakken die in de IEP-toetsronde getoetst worden een
significante voorsprong laten zien, gaat de leerling na overleg met de coördinator versnelde ontwikkeling en de intern begeleider met het “Kieskast-programma” werken.
Ook leerlingen die extern een intelligentietest gemaakt hebben en/of leerlingen die door observaties
van leerkrachten in beeld komen, kunnen in aanmerking komen voor dit programma. Naast vooruit
toetsen, compacten en verrijken worden er wekelijks aparte groepsoverstijgende bijeenkomsten voor
deze leerlingen georganiseerd, waarbij er aan verschillende thema’s wordt gewerkt. Daarbij kan gedacht worden aan filosoferen, maar ook aan thema’s zoals ‘het heelal’, het ‘leren leren’, mindset of
thema’s die inspelen op de actualiteit, bijvoorbeeld ‘de verkiezingen’.
Mocht blijken dat een leerling in dit programma nog niet voldoende uitdaging vindt, kan het overslaan
van een leerjaar een mogelijkheid zijn. Uiteraard worden er dan eerst nadere onderzoeken gedaan en
gaat er een uitgebreide en zorgvuldige procedure aan vooraf.
In de kleutergroepen hanteren we andere criteria; hier wordt, naast toetsuitslagen, ook gewerkt met
vroeg signalering door middel van onder andere een uitgebreide intake en observatielijsten. Kleuters
met een versnelde ontwikkeling kunnen aangepaste taken krijgen met een uitdagend karakter zoals
bouwopdrachten, denkspelletjes en taal- of rekenopdrachten.
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5.5

Overgang naar een andere (speciale) basisschool

Indien de school zelf niet of onvoldoende kan afstemmen op de ondersteuningsbehoefte van de leerling, heeft de basisschool waar een kind wordt aangemeld de plicht om een passende onderwijsplek te
vinden. Wanneer een leerling naar een andere school vertrekt, wordt een onderwijskundig rapport opgesteld en naar de desbetreffende school gestuurd. Een afschrift van het rapport wordt aan de ouders
verstrekt en de gemeente Son en Breugel wordt van de uitschrijving op de hoogte gesteld.
Bij de overgang naar het SO of SBO wordt een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aangevraagd door het
Samenwerkingsverband (SWV). Ouders, school en het SO/SBO komen hieraan voorafgaand in overleg
tot een gezamenlijke overeenkomst over de benodigde (tijdelijke) plaatsing in SO of SBO. Het is wettelijk verplicht dat een orthopedagoog of psycholoog en een tweede deskundige daarbij adviseren aan
het SWV over de gewenste oplossing. Indien er niet tot een overeenstemming gekomen wordt, vindt
mediation plaats vanuit het SWV.

5.6

Overgang basisonderwijs - voortgezet onderwijs

Aan de hand van observaties, schoolresultaten en toetsen wordt aan het eind van groep 7 een voorlopig schooladvies gegeven. Wij hebben hiervoor een commissie in het leven geroepen, waarin de
leerkrachten van de groepen 6/7/8, de intern begeleider en de directie zitten.
Aan het begin van groep 8 is er voor de ouders van groep 8 een ouderavond waarin de overgangsprocedure wordt besproken. In februari ontvangen de leerlingen het definitieve advies. Alle adviesgesprekken vinden plaats tijdens een kind-oudergesprek.
De aanmelding voor- en de toelating tot het voortgezet onderwijs vindt begin maart plaats.
Na aanmelding wordt aan de school voor voortgezet onderwijs een onderwijskundig rapport verstrekt.
Dit rapport houdt tevens het schooladvies in: onze verwachting over de geschiktheid van uw kind voor
een bepaalde vorm van voortgezet onderwijs. Als ouder ontvangt u een afschrift van dit rapport. Onderzoek wijst uit dat de Sonnewijzer passende adviezen geeft.
De eindtoets vindt plaats in april.
Jaarlijks vinden er gesprekken plaats met de mentoren van het voortgezet onderwijs over het wel en
wee van onze oud-leerlingen.
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6 De ontwikkeling van het onderwijs
6.1

Pedagogisch en Onderwijskundig

6.2

Onderwijsinspectie

6.3

De resultaten van het onderwijs op de Sonnewijzer

Het welbevinden van kinderen is een voorwaarde om tot leren te komen. Welbevinden ontstaat als tegemoetgekomen wordt aan de basisbehoeften van kinderen. Om te weten of het welbevinden van de kinderen goed is zijn observaties belangrijk. Om het welbevinden van de kinderen structureel te monitoren wordt
jaarlijks in de groepen 6, 7 en 8 de vragenlijst sociale veiligheid afgenomen en we houden POP-gesprekken
met alle leerlingen. We krijgen daardoor meer inzicht over het welbevinden, betrokkenheid en de sociale
competenties van leerlingen. Indien nodig speelt de leerkracht extra in op behoeften van de klas of van de
individuele leerlingen.
In tegenstelling tot het welbevinden zijn de resultaten met betrekking tot de vorderingen op het gebied van
de basisvaardigheden meer concreet meetbaar.
Alle leerlingen hebben minimaal de uitstroom behaald die eind groep 7 geadviseerd werd. De leerlingen
hebben zich ten opzichte van zichzelf goed ontwikkeld en de uitstroom is passend bij het niveau
In juli 2015 heeft de Onderwijsinspectie de Sonnewijzer bezocht voor een kwaliteitsonderzoek. Onze
school is hierbij beoordeeld met een goed. De rapportage van dit onderzoek is te bekijken op de
website van de inspectie en op de website van de school: www.sonnewijzer.nl.
Als basis voor het weergeven van onderwijsresultaten wordt gebruik gemaakt van de IEP-eindtoets. De rapportage van de IEP-eindtoets bestaat uit 3 onderdelen: een individuele leerlingrapportage, een groeps- en
een schoolrapportage. De IEP-eindtoets geeft een uitslag op referentieniveau voor taal en rekenen en een
toetsadvies.
Om de gewenste vergelijking van leerlingprestaties binnen scholen goed mogelijk te maken, is het van
belang om daarbij zo zorgvuldig en zo eerlijk mogelijk te werk te gaan. Daarom worden een aantal bewerkingen uitgevoerd. Deze bewerkingen hebben tot doel om scholen ook op basis van gelijke kansen en mogelijkheden te vergelijken.
De referentieniveaus zijn in 2010 door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vastgesteld en
beschrijven in taal- en rekendoelen die de leerling bij overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet
onderwijs zou moeten beheersen. De IEP-eindtoets meet de behaalde referentieniveaus van leerlingen op
de vaardigheden lezen, taalverzorging en rekenen. Om de vergelijkbaarheid tussen de eindtoetsen te waarborgen, is voor alle eindtoetsen vastgesteld hoeveel procent van de opgaven goed beantwoord moet zijn
om een referentieniveau te kunnen behalen.
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Voor het bepalen van het toetsadvies worden de scores op de drie onderdelen omgezet naar een score
op schaal van 50 tot en met 100. Bij deze berekening weegt het onderdeel rekenen zwaarder mee dan
de onderdelen lezen en taalverzorging.
Om een zo goed mogelijke vergelijking te kunnen maken is het daarnaast van belang om ook rekening
te houden met andere aspecten. Hiervoor geeft de school een schooladvies. Als het toetsadvies hoger
is dan het schooladvies, dan is de school verplicht om het schooladvies te heroverwegen. Dit betekent
echter niet dat de school verplicht is het schooladvies ook daadwerkelijk bij te stellen. Het is aan het
professionele oordeel van de leerkracht om hier een goed onderbouwde keuze in te maken en deze te
motiveren naar leerling en ouder. Als het toetsadvies lager is dan het schooladvies, dan hoeft de school
het schooladvies niet te heroverwegen en mag het schooladvies dan ook niet aangepast worden.
De school biedt plaats aan veel leerlingen. Deze leerlingen zijn allemaal verschillend. Zowel zwakker
presterende als ook sterker presterende kinderen zitten op onze school. Om de effecten van uitschieters uit te schakelen is een correctie op het gebied van intelligentie uitgevoerd.
Tenslotte nog dit: we begrijpen dat het belangrijk is dat ouders op grond van cijfermatige gegevens
scholen met elkaar willen vergelijken. Daarnaast doet een school nog zoveel meer dat niet in een cijfer
te bevatten is. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het pedagogisch klimaat, creatieve aspecten, buitenschoolse activiteiten en dergelijke meer. Deze zaken zijn volgens ons minstens zo belangrijk.

6.3.1 Schoolresultaten b.s. de Sonnewijzer schooljaar 2021-2022
Naam
IEP

Algemeen gemiddelde

Gemiddelde Sonnewijzer

80,0

94,7

Uitstroom gegevens 2022 :
Type brugklas
VWO
HAVO / VWO
HAVO
VMBO-T/ HAVO
VMBO-T
VMBO-K/T
VMBO-K
VMBO-B
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Totaal aantal
toegelaten
leerlingen is
31
17
6
3
3
2
0
0
0

7 Zorg voor leerlingen
7.1

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Landelijk is extra aandacht voor taalachterstand bij jonge kinderen. In iedere gemeente wordt extra
taalondersteuning aan jonge kinderen georganiseerd.
Indien een taalachterstand geconstateerd wordt bij jonge kinderen die naar een kinderdagverblijf (KDV)
of peuterspeelzaal (PSZ) gaan (een zogenaamde voorschool) kan extra begeleiding in de vorm van lestijd of activiteiten worden aangevraagd. Leerlingen van een voorschool kunnen nadat er een indicatie is
afgegeven door het consultatiebureau 16 uur deelnemen aan activiteiten op de peuterspeelzaal of het
dagverblijf. Ouders dragen zelf bij in de kosten.
Zowel op de kinderdagverblijf (Voorschool) als in de groepen 1/2 van de basisschool (Vroegschool)
wordt de (taal)ontwikkeling nauwkeurig geobserveerd en/of getoetst. Indien maatregelen, die voortkomen uit het zorgoverleg, niet voldoende resultaat bieden, wordt externe hulp van een logopediste,
orthopedagoge of ambulant begeleider ingeschakeld. In samenwerking met het Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD) van onze gemeente wordt bepaald welke ondersteuning noodzakelijk is.
Voor het begeleiden van leerlingen in groep 1/2 zonder beheersing van de Nederlandse taal (van vluchtelingen of arbeidsmigranten) wordt ook samenwerking gezocht met de bibliotheek, Vluchtelingenwerk, het consultatiebureau, Zuidzorg en logopedie.
De Sonnewijzer zet zich actief in voor het betrekken van de ouders van deze kinderen bij het onderwijs en het vergroten van hun kennis van de Nederlandse taal. Om een doorgaande lijn te bevorderen
tussen de aanpak op de Voor- en Vroegschool is er structureel overleg tussen beide organisaties, op het
niveau van directie, interne begeleiding en door leerkrachten/begeleiders van groepen.

7.2

Speciale zorg

We streven ernaar om iedere leerling de zorg te geven, die het nodig heeft.
Extra aandacht schenken we aan leerlingen, die volgens observaties of toetsen, problemen hebben of
die extra uitdaging nodig hebben.
De zorg is ingedeeld in verschillende zorgniveaus die toenemen qua intensiteit. Vanaf niveau 3 is bij
iedere stap overleg met de ouders en in overleg wordt vastgesteld welke behoeften de leerling heeft en
welke aanpak hierbij het best passend is.
Indien nodig worden externe deskundigen ingeschakeld door de ouders. In overleg met de school begeleiden zij de leerling of doen zij specialistisch onderzoek naar de oorzaak van de leer- en/of gedragsproblemen en overleggen zij over de daarbij behorende aanpak.
Een enkele keer komt het voor dat beter tegemoetgekomen kan worden aan de behoeften van de
leerling door middel van een ander type onderwijs. Overplaatsing naar een Speciale basisschool of het
Speciaal onderwijs is dan in overleg met de ouders en de desbetreffende school eventueel een optie.
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7.2.1 Tabel met zorgniveau’s en stappen

Zorg-niveau

I
Leerling
volgt het
reguliere
programma
II
Leerling
krijgt
binnen de
groep extra
uitdaging of
begeleiding
III
Leerling
wordt
besproken in
zorgoverleg
IB-leerkracht
IV
Leerling
wordt
besproken in
zorgoverleg
IB-leerkracht
- ouders
- externe
deskundige

V
Plaatsing
leerling naar
SBO of SO

30

Overleg
leerkracht/
IB
toetsronde

Overleg
met
ouders

Hulpplan

     X

    X

Diagnostisch
onderzoek
Leerkracht/
IB

Inschakelen
externe
deskundige

IB stelt een ontwikkelperspectief op

Overleg
oudersleerkracht-IBdirecteur- SO/
SBO

         X

       X

       X

     X

    X

    X

      X

    X

    X

    X

       X

    X

    X

     X

eventueel
X
vanuit gelden
Passend
Onderwijs

X
Onderzoek en/of
begeleiding

X
Uitslag onderzoek
of diagnose
bekend

X
In samenwerking met
SO/SBO komt er een
toelaatbaarheidsverklaring

X
Overplaatsing
naar SO of
SBO óf indien
mogelijk
regulier
met extra
ondersteuning

7.3

Intern Zorg Advies Team

Soms zijn er problemen die het leren en gedrag van leerlingen op school beïnvloeden. De hulpvraag
komt voort uit veranderingen in de huiselijke situatie of liggen besloten in de leerling. Dit kunnen vragen zijn waar lichte pedagogische hulp een uitkomst biedt, maar het kan ook noodzakelijk zijn verder
onderzoek uit te voeren en begeleiding op maat in te zetten.
In overleg tussen ouders en leerkracht en/of intern begeleider worden de behoeften van de leerling/
het gezin vastgesteld en wordt tevens vastgesteld welke hulp gewenst is. De basisschool werkt samen
met de schoolmaatschappelijk werker (SMW) en/of de verpleegkundige van de GGD in het Intern Zorg
Advies Team (IZAT). Er is zes keer per schooljaar overleg. Tussentijds kunnen extra overlegmomenten
worden ingepland.
De gemeente Son en Breugel is verantwoordelijk voor begeleiding op het gebied van wonen, welzijn en
(jeugd)zorg.
In de gemeente Son en Breugel is het Centrum Maatschappelijke Diensten (CMD) opgericht. Het CMD is
het loket voor alle vragen die u hebt op het gebied van wonen, welzijn en (jeugd)zorg. Als u of een van
uw kinderen of andere gezinsleden extra ondersteuning nodig heeft, kunt u hier terecht met uw vraag.
De basisschool kan begeleiding aanvragen vanuit het IZAT-overleg.
Uitgangspunten voor begeleiding door het CMD:
• uw eigen kracht (wat kunt u zelf doen?) en die van uw omgeving (familie, vrienden, buren) staan
centraal;
• u krijgt één contactpersoon;
• u hoeft maar één keer uw gegevens te verstrekken;
• als u meerdere hulpvragen heeft, wordt er met u een ondersteuningsplan opgesteld;
• er is maatwerk mogelijk.

7.4

Meldcode kindermishandeling

7.5

Passend Onderwijs

Als wij op school het vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld
en/of kindermishandeling, dan handelen wij zoals beschreven staat in de meldcode van het protocol
kindermishandeling. Dit protocol is te vinden op de website van ons bestuur en in het Ouderportaal.

In het kader van Passend Onderwijs maakt de SKPO deel uit van het Samenwerkingsverband Passend
Onderwijs PO Eindhoven (www.po-eindhoven.nl ). Dit samenwerkingsverband coördineert in Eindhoven, Best en Son en Breugel de samenwerking tussen scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs (SBO) en speciaal onderwijs (SO).
De wet op Passend Onderwijs geeft iedere school de opdracht mee de onderwijsbehoefte van elk kind
leidend te laten zijn en het onderwijs daar zoveel mogelijk op af te stemmen. Vanuit het samenwerkingsverband is besloten om een geldelijke ondersteuning toe te kennen aan de basisscholen voor het
realiseren van passende zorg.
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Op de Sonnewijzer gelden de volgende criteria om in aanmerking te komen voor de begeleiding uit Passend
Onderwijs:
• leerling heeft behoeften op zorgniveau 3-4-5: extra zorg buiten de groep waarbij de intern begeleider of
een externe deskundige is betrokken;
• leerling heeft op alle vakken D-E scores of op één vak door een leerstoornis;
• leerling heeft op alle vakken zeer hoge scores (alle vakken zeer hoge A-scores en er is behoefte aan extra
begeleiding boven op de reguliere kieskastondersteuning (1 x per week groepsoverstijgend een uur en
verdiepende stof op één of meer vakken in de klas via de weektaak);
• leerling heeft een diagnose (of er zijn vermoedens van een bepaalde problematiek) en heeft hierdoor
specifieke problemen, die niet opgevangen kunnen worden binnen de groep;
• het gedrag van leerlingen waardoor de draagkracht van leerkracht en medeleerlingen in het geding
komt. In overleg met de ouders en de leerkracht wordt tijdelijk of langdurig ondersteuning ingezet die
passend is bij de behoeften van een leerling. Dit betreft hulpvragen van cognitieve, sociaal-emotionele
en/of lichamelijke aard.

7.6

Schoolondersteuningsprofiel

7.7

Dyslexie

Alle scholen in het samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Eindhoven hebben een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Hierin worden de ondersteuningsmogelijkheden van onze school weergegeven. Dit
profiel dient als basis om een goede afweging te maken of wij als school af kunnen stemmen, anders gezegd
of onze school voldoende kan aansluiten bij de (school) ondersteuningsbehoefte van uw kind. Het schoolondersteuningsprofiel vindt u op de website.

Kenmerken die kunnen duiden op dyslexie
Dyslexie-indicatoren zijn kenmerken die bij de meeste kinderen met dyslexie voorkomen en die niet
specifiek zijn voor kinderen met andere leerproblemen.
Dyslexie-indicatoren zijn kenmerken die bij de meeste kinderen met dyslexie voorkomen en die niet
specifiek zijn voor kinderen met andere leerproblemen.
Het gaat om de volgende kenmerken:
• zwakke prestaties bij lezen en spellen (scores op lees- en spellingtoetsen);
• het trage, moeizame leerproces doet zich alleen voor bij lezen en spellen;
• de leesproblemen doen zich voor bij het lezen van woorden en lettercombinaties;
• de verwerking van spraakklanken is verstoord/vertraagd;
• het snel achter elkaar benoemen van letters en cijfers is verstoord/vertraagd;
• visueel-orthografische woordherkenning is onnauwkeurig/vertraagd;
• het koppelen van visueel-auditieve letter-/woordverwerking is verstoord/vertraagd;
• er kunnen problemen zijn met het verbale werkgeheugen.
Het probleem ligt dus bij de herkenning van letter- en woordvormen en bij de koppeling tussen letter- en
woordvormen met klanken.
Extra begeleiding bij dyslexie
Leerlingen die een E-score behalen op de Cito DrieMinutenToets (DMT) of een achterstand hebben van 12
maanden bij spelling én een D-score op de DMT mogen naar de zorg worden doorverwezen, mits de scores
zijn vastgesteld in drie opeenvolgende meetmomenten en na extra begeleiding middels een hulpplan. Dit
zijn tevens de criteria om voor een vergoeding voor dyslexieonderzoek en behandeling in aanmerking te
komen mits er geen bijkomende oorzaken zijn waardoor de ontwikkeling stagneert. Er moet sprake zijn van
enkelvoudige dyslexie. Bij leerlingen met een leesachterstand wordt de DMT afgenomen naast de IEP-toetsen voor technisch lezen.
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Compensatiemaatregelen
De leerlingen met gediagnostiseerde dyslexie kunnen in aanmerking komen voor de volgende compensatiemaatregelen:
• leerlingen vanaf groep 5 met de diagnose ernstige enkelvoudige dyslexie die in het bezit zijn van een
Daisyspeler of werken met Kurzweil mogen deze gebruiken bij het lezen van teksten bij begrijpend
lezen en wereldoriëntatie en bij Cito-toetsen en IEP. Dit wordt per toetsronde afgesproken door leerkracht en intern begeleider;
• de eindtoets in groep 8 mag beluisterd worden;
• de leerlingen krijgen meer tijd voor toetsen;
• de leerling mag, indien hier behoefte aan is, werken met een tekst met vergroot lettertype (A3) of in
zwart-witversie bij kleurenblindheid;
• eventueel kan een toets van een lager niveau worden afgenomen om het niveau in beeld te brengen
en aan te kunnen sluiten op de ontwikkeling van de leerling;
• de leerlingen ontvangen de samenvatting van geschiedenis, natuur en aardrijkskunde bij aanvang van
een nieuw blok;
• de leerlingen krijgen de topografie en Engelse woorden drie weken van tevoren op, zodat er meer
automatiseringstijd is;
• de leerlingen zijn op de hoogte van de werkwijze van het beluisteren met de Daisyspeler;
• de leerlingen gebruiken eventueel soloapparatuur indien aanwezig om de ruis uit te sluiten tijdens
het horen in de groep;
• de leerkracht heeft een vaste positie in de groep tijdens de instructie, zodat de leerlingen weten waar
ze zich naar moeten richten;
• de leerlingen worden gestimuleerd om hun problemen te bespreken met de leerkracht en een oplossing te zoeken;
• de leerlingen kunnen gebruikmaken van een tafelkaart als er sprake is van ernstige automatiseringsproblemen bij rekenen. Indien nodig, krijgt de leerling de tekst van de les begrijpend lezen mee naar
huis als pre-teaching (alleen de tekst lezen en bespreken op moeilijke woorden qua betekenis).
• de leerling kan in sommige gevallen mondeling getoetst worden in plaats van schriftelijk. De leerkracht beslist wanneer dit noodzakelijk is. Dit is geldig voor methodetoetsen.

7.8

Externe contacten

De school onderhoudt onder andere contacten met:
• de basisscholen in de gemeente Son en Breugel, via het DOPO (= het directeurenoverleg), het zorgplatform of met specifieke activiteiten zoals kunstzinnige vorming;
• gemeente Son en Breugel, bijvoorbeeld in verband met huisvesting, verkeersveiligheid of vandalisme;
• de SKPO, via het directieoverleg (vergadering van directeuren), en het bovenschools management;
• scholen voor speciaal basisonderwijs, bijvoorbeeld bij begeleiding van leerlingen op onze school;
• CMD, alle zorgvragen die betrekking hebben op gezinsproblematiek worden hier, na overleg met
ouders/verzorgers, vanuit school besproken;
• de G.G.D., in verband met onderzoek op lichamelijk en pedagogisch vlak; de Hogeschool “Fontys” en
het Summa College waarvan studenten op onze school stage lopen;
• vrijgevestigde orthopedagogen;
• de bibliotheek, vooral door middel van het leesbevorderingsproject “De rode draad”;
• de scholen voor het voorgezet onderwijs in de regio van Son en Breugel.
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8 Leerplicht
Een kind moet naar school, met andere woorden is leerplichtig, uiterlijk de eerste dag van de nieuwe
maand na zijn vijfde verjaardag. Zolang het kind nog geen zes jaar is, kan het voor ten hoogste tien uur
per week vrijgesteld worden van schoolbezoekplicht.
Op onze school geldt in principe een schoolbezoekplicht voor alle leerlingen, ook al zijn ze nog geen vijf
jaar. Het blijkt minder gewenst voor deze kinderen om tussendoor vrijaf te nemen. Door een kind van
vier jaar naar school te laten gaan conformeert men zich aan de geldende tijden.
Zodra een leerplichtige leerling op drie achtereenvolgende dagen verzuimt, of gedurende vier achtereenvolgende lesweken 1/8 deel van de lestijd verzuimt, moet de directeur van de school dat melden
bij de leerplichtambtenaar van de gemeente. De meldingsplicht beperkt zich tot zorgwekkend verzuim.
Daarvan kan ook sprake zijn zonder dat de grens van drie dagen overschreden wordt.

8.1

Preventie schoolverzuim

Als uw kind de school niet kan bezoeken, ontvangen wij graag vóór schooltijd bericht. U kunt uw kind
afmelden via het Ouderportaal. Wij maken ons zorgen als uw kind afwezig is zonder afmelding!
Scholen hebben niet alleen de plicht alle verzuim te registreren; er dient een actief verzuimbeleid
gevoerd te worden. Te laat komen is ook een vorm van verzuimen. Een hinderlijke vorm bovendien, omdat het voor uw kind niet prettig is om te laat de klas binnen te komen en het de net gestarte groepen
stoort. Wij rekenen op uw actieve medewerking.

8.2

Verlofregeling

De wet kent een aantal vrijstellingsgronden van de leerplicht. De meest voorkomende is het verlof voor
een vakantie buiten de vastgestelde schoolvakanties om. De directeur mag één keer per jaar verlof
verlenen voor zo’n vakantie en wel voor hooguit tien dagen ofwel twee schoolweken. Deze regeling is
uitsluitend bestemd voor kinderen van ouders met een beroep dat het onmogelijk maakt binnen de
vastgestelde schoolvakanties met vakantie te gaan. De werkgever moet dit kunnen aantonen. Te denken valt aan de agrarische sector of aan de horeca.
Deze aanscherping is in de wet opgenomen om een einde te maken aan het verschijnsel dat ouders van
leerlingen extra vakantie vragen voor bijvoorbeeld wintersport of voor bezoek aan het geboorteland
van hun allochtone ouders. Nadrukkelijk moet gezegd worden dat daarvoor geen vrijstelling mogelijk is.
Verlof voor extra vakantie is ook niet mogelijk gedurende de eerste twee weken van een schooljaar. De
wet wil hiermee voorkomen dat kinderen de start van het schooljaar en daarmee de aansluiting bij de
rest van de groep missen.
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De directeur van de school beslist over aanvragen voor vrijstelling vanwege het beroep van de ouders en
ook over aanvragen voor ten hoogste tien dagen om “andere gewichtige omstandigheden”. Gedurende
een toetsronde zal ook geen verlof worden verleend. Wanneer voor een leerling het aantal verlofdagen
meer wordt dan tien, beslist de leerplichtambtenaar.
Voordat de leerplichtambtenaar een beslissing neemt, hoort hij de directeur van de betrokken school. Een
directeur die verlof verleent voor meer dan tien dagen per schooljaar is strafrechtelijk aansprakelijk.
“Gewichtige omstandigheden“ zijn omstandigheden die nauw samenhangen met de persoonlijke situatie
van de leerling. Dan valt te denken aan sterfgevallen in de naaste familie, aan besmettelijke ziekten in het
gezin, aan jubilea in gezin en naaste familie en aan een huwelijk van een gezins‑ of familielid.
Verzoeken om verlof, voor een van de hiervoor genoemde zaken, kunnen alleen schriftelijk en 8 weken
hieraan voorafgaand bij de directeur van de school ingediend worden. Voor het aanvragen van verlof is op
school of via het Ouderportaal een formulier verkrijgbaar.

8.3

Vrijstelling van onderwijsactiviteiten

8.4

Schorsing en verwijdering

Vrijstelling van onderwijs is mogelijk in de onderstaande gevallen:
• in verband met schorsing van de leerling;
• wegens ziekte;
• wegens vervullen van godsdienstplichten;
• in verband met een blessure of ziekte bij het onderwijs in de lichamelijke opvoeding.
Vaak worden vervangende onderwijsactiviteiten aangeboden: tijdens, voorafgaande of na de afwezigheid
van de leerling. Meestal gebeurt dit in overleg met de ouders.

Leerlingen kunnen van school worden gestuurd:
• voor een tijdje: schorsing;
• voorgoed: verwijdering.
Zoiets gebeurt na ernstig wangedrag van de leerling. De bevoegdheid ten aanzien van verwijdering of
schorsing van een leerling is door de SKPO overgedragen aan de directeur van de school. In beide gevallen,
schorsing dan wel verwijdering, wordt eerst door de directie met de ouders overlegd. Levert dat overleg
niets op, dan kunnen ouders de onderwijsinspectie vragen te bemiddelen of in uiterste instantie in beroep
gaan bij de rechter.
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8.5 Schooltijden en vakanties
8.5.1 Schooltijden

Voor de groepen gelden de volgende schooltijden:
			schoolochtend		pauze		schoolmiddag
maandag		
08.30 12.20 				
13.30 – 15.30
dinsdag			08.30 12.20				13.30 – 15.30
woensdag		
08.30 12.20		
donderdag		
08.30 12.20				
13.30 – 15.30
vrijdag			08.30 12.20				
In de ochtend hebben de leerlingen een ochtendpauze van 10.15 – 10.30

8.5.2 Vakantieregeling (zie ook het overzicht op het Ouderportaal)

Door het bestuur van de SKPO zijn voor de onder zijn bevoegd gezag staande scholen voor het
schooljaar 2022-2023 de volgende vakanties vastgesteld:
week

Vakantie/studiemoment

42

Herfstvakantie

22 oktober

51

Vrije ochtend

23 december

52 t/m 01

Kerstvakantie

07

t/m

einddatum

t/m

28 oktober

24 december

t/m

06 januari

Voorjaarsvakantie

18 februari

t/m

24 februari

14

Goede vrijdag

7 april

15

Tweede Paasdag

10 april

17

Koningsdag

27 april

16 t/m 18

Meivakantie

22 april

t/m

5 mei

20

Hemelvaart

18 mei

t/m

19 mei

22

Tweede Pinksterdag

29 mei

Zomervakantie

15 juli

t/m

25 augustus

28 t/m 34

Datum
Woensdag 5 oktober
Maandag 31 oktober
Dinsdag 6 december
Vrijdag 23 december
Woensdag 8 februari
Donderdag 23 maart
Donderdag 24 maart
Vrijdag 24 maart
Dinsdag 30 mei
Woensdag 5 juli
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Startdatum

Studiedag SKPO
Studiedag team
Studiedag team
Vrij
Studiedag team
Studiedag team
Studiedag team
Studiedag team
Studiedag team
Studiedag team

8.5.3 Belangrijke data

Data van belangrijke activiteiten kunt u vinden in de agenda van het Ouderportaal.

8.6 Overige Regelingen
8.6.1 Regels met betrekking tot het brengen en halen van kinderen
•
•
•
•
•
•
•
•

(deze regels zijn afhankelijk zijn van het op dat moment geldende coronaprotocol)
Om respectievelijk 8.15 uur en 13.15 uur kunnen alle kinderen op de speelplaats terecht; vanafdat
moment is er ook toezicht door de leerkrachten.
De leerlingen van groep 1/2 kunnen vanaf 8.20 uur met hun ouders naar binnen. De ouders zijn dan
in de gelegenheid om hun kind naar het lokaal te brengen, de leerling te helpen met hetophangen
van de jas en om afscheid van hun kind te nemen.
Voor de leerlingen vanaf groep 3 geldt dat er om 8.25 uur en 13.25 uur wordt gebeld waarna om 8.30
uur en om 13.30 uur de lessen beginnen.
De ouders van de leerlingen van groep 3 kunnen hun kind tot de herfstvakantie op woensdag- en vrijdagochtend nog naar binnen brengen. De overige ochtenden worden de ouders verzocht hun kinderen alleen naar binnen te laten gaan.
De ouders van de leerlingen van groep 4 t/m 8 worden verzocht hun kinderen alleen naar binnen te
laten gaan.
Om 12.20 uur gaan alle kinderen gelijktijdig naar huis óf naar de overblijfruimte.
Na de lunchpauze is er vanaf 13.15 uur toezicht door de leerkrachten en om 13.25 uur gaat de bel
voor alle groepen om naar binnen te gaan.
Wilt u nog even een van de leerkrachten spreken, dan kan dat zowel ’s ochtends als ’s middags na
schooltijd. We verzoeken u dan wel vriendelijk om te wachten totdat de meeste kinderen naar buiten
zijn.

8.6.2 Opvang Korein

Dagarrangement
Korein biedt verschillende vormen van kinderopvang: voorschoolse (BSO), tussenschoolse (TSO) en/of
naschoolse (BSO) opvang. Binnen dit arrangement kiest u zelf welke vorm(en) voor u van toepassing zijn.
Hiermee zorgt Korein samen met de Sonnewijzer voor een doorgaande ontwikkellijn, die de ontwikkeling
van uw kind bevordert. Bovendien ziet uw kind zo vooral dezelfde, vertrouwde gezichten op één dag. Kijk
voor meer informatie en de tarieven op www.Koreinkinderplein.nl
Voorschoolse opvang
Kiest u voor opvang vóór school? Dan is uw kind vanaf 7.30 uur al welkom. Daar kan hij of zij nog spelen
voordat de school begint.
Tussenschoolse opvang
Korein Kinderplein verzorgt de tussenschoolse opvang (TSO) op brede school de Sonnewijzer. De
TSO is voor groot en klein. De leerlingen eten onder begeleiding rustig een boterham en er is gelegenheid
om te spelen en voor ontspanning. Door even lekker buiten te bewegen, hebben ze een plezierige pauze
en krijgen ze weer volop energie voor daarna.
Met TSO van Korein Kinderplein weet iedereen waar men aan toe is: de leerlingen, de school en de ouders. Allerlei belangrijke zaken leggen we in overleg met de school vast in een pedagogisch werkplan. We
stimuleren bijvoorbeeld ook een gezond eetpatroon en voldoende lichaamsbeweging. Want je leert beter
wanneer je gezond eet en beweegt!
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Buitenschoolse opvang
Kinderen van 4 tot 9 jaar zijn welkom op de KidZ Club van Korein Kinderplein.
En voor kinderen van 9 tot 13 jaar is er de Campus. De begeleiding en activiteiten zijn aangepast op de
leeftijdsgroepen. De pedagogisch medewerkers zijn deskundig, betrokken en vooral enthousiast. Uw
kind hoeft zich geen moment te vervelen.
De leerlingen kunnen altijd eerst even bijkomen van de schooldag, met een cracker of fruit en iets te
drinken. Daarna mogen ze meedoen aan allerlei activiteiten, bijvoorbeeld op het gebied van sport,
muziek, cultuur en techniek. En wil uw kind zich even ontspannen? Dat kan natuurlijk ook.
Op het Korein Kinderplein zijn speciale plekken om te spelen, te computeren en huiswerk te maken.
Vakantieopvang
In de vakantie organiseert het Korein Kinderplein leuke uitstapjes/ activiteiten.
U kunt de vakantieperiodes inrichten zoals u wilt. U kunt een contract afsluiten in- of exclusief vakantieopvang en/of studiedagen.
Aanmelden
Maakt uw kind op vaste dagen in de week gebruik van TSO, of alleen af en toe een keertje? U kunt
zelf een planning maken. Via Mijn Ouderportaal van Korein regelt u dat snel en gemakkelijk. Met uw
inlogcode regelt u zelf het dagarrangement van uw kind. Op de dagen die u zelf kiest. Wilt u uw kind
aanmelden voor TSO van Korein Kinderplein? Ga dan naar Mijn Ouderportaal via https://flexweb.kss.
nl/ aanvraag en kies voor Tussenschoolse opvang.
Loop gerust even binnen
U bent altijd welkom om een kijkje te komen nemen. Loop gerust even binnen op het Korein Kinderplein. Bellen mag natuurlijk ook. We ontmoeten u graag!
Korein Kinderplein
Ruysdaelstraat 6
5691 EA Son
Telefoon: 0499-329713
Kijk voor meer informatie op www.Koreinkinderplein.nl
Vragen?
Hebt u nog vragen? Neem gerust contact op met de locatieverantwoordelijke van Korein Kinderplein:
Nicole van Mullekom, n.vanmullekom@korein.nl, 0499-329713.
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8.6.3 Afwezigheid van leerkrachten

Wanneer een leerkracht ziek is of verlof heeft, wordt in principe vervanging geregeld met inzet van de schoolvervanger of de vervangerspool van de SKPO.
Soms is het niet mogelijk vervanging te regelen en wordt gezocht naar een interne oplossing. Dit kan het inzetten
van parttime leerkrachten van school zijn of in een uiterste of in noodgeval zal de groep verdeeld moeten worden
over de andere groepen. Het streven is om de leerlingen niet naar huis te sturen.

8.7

Veiligheidsparagraaf

8.7.1 Sociale Veiligheid

Protocol
De routines rond gedrag binnen onze school zijn vastgelegd in een Protocol Sociale Veiligheid.
Het accent ligt op het preventieve beleid waarbij aandacht voor groepsvorming, school- en klassenregels en het bespreken van sociale verhalen/gebeurtenissen de basis vormen voor een prettige en respectvolle omgang met elkaar. Positieve communicatie is voorwaarde om tot samen spelen en werken te
komen.
Door het jaar heen zijn de afspraken van het protocol Sociale Veiligheid van kracht en worden deze
door de leerkracht actueel gehouden. U kunt dit protocol vinden op het Ouderportaal in de boekenkast.
De coördinator is mevrouw Kersten Kleijnen (leerkracht groep 5).
Rots & Watertraining
Doelstelling
Het Rots & Waterprogramma heeft als hoofddoelstelling kinderen en jongeren te steunen in hun
sociaal-emotionele ontwikkeling: het versterken en vergroten van sociaal welzijn en sociale veiligheid.
Onderzoek wijst uit dat deze ondersteuning kinderen weerbaarder maakt, dat zij zich minder gauw
schuldig maken aan geweld en dat zij zich ook beter ontwikkelen tot veerkrachtige mensen die beter
om kunnen gaan met tegenslag en nare gebeurtenissen.
Holistische aanpak
Het Rots & Waterprogramma onderscheidt zich van vele andere zogenaamde antipestprogramma’s
door zijn positieve insteek en het feit dat het niet alleen maar een antipestprogramma is. Het is zoveel
meer dan dat. Rots & Water richt zich op het hele kind, het kenmerkt zich door een positieve, het hele
kind omvattende, holistische aanpak.
Het wil het kind die sociale vaardigheden aanleren die het kind nodig heeft om zich in een altijd weer
veranderende, multiculturele samenleving staande te houden.
Omgaan met conflicten
Sociale conflicten hebben een plaats binnen groepsvorming en zijn een manier om te leren onderhandelen over belangen, deel te leren nemen aan spel volgens bepaalde spelregels en het leren kennen
van eigen sterke en zwakke punten. Uitgangspunt bij het oplossen van conflicten is daarom ook het
leren reflecteren op eigen gedrag en het mogelijk aanpassen van eigen handelen met het oog op een
betere sociale relatie in de toekomst.
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Plagen of pesten
Binnen de groepen is regelmatig aandacht voor het verschil tussen
plagen en pesten. Bij plagen zijn de machtsverhoudingen gelijk en is
sprake van een incidenteel karakter.
Bij het bespreken van plagerijen staat het onderkennen van eigen
gevoelens, het inleven in de ander en het bespreken hiervan centraal. Leerlingen worden gestimuleerd om het aanbieden van excuus,
iemand laten uitspreken en écht luisteren of troosten in hun handelingsrepertoire op te nemen.
Indien herhaaldelijk sociale incidenten plaatsvinden tussen bepaalde
leerlingen worden ouders door de leerkracht per mail of telefoon
geïnformeerd met het verzoek het gedrag van hun kind te bespreken.
In geval van pestgedrag beschikt de school over een aanpak waarbij leerlingen in de omgeving van
de gepeste leerling worden ingeschakeld om een steungroep te vormen. Dit gebeurt in gesprek met
de gedupeerde leerling en zijn ouders. Het proces wordt begeleid door een zorgleerkracht of intern
begeleider.
Signaleren en aanpak
Op basis van de uitslag van observatieschalen voor de leerkracht of vragenlijsten voor de leerlingen
(sociaal-emotioneel leerlingvolgsysteem) vinden twee leerlingbesprekingen per jaar plaats in het
zorgteam.
Op verschillende niveaus wordt, indien noodzakelijk, begeleiding ingezet: in overleg met ouders en de
leerkracht vinden lichte
gedragsinterventies binnen de groep plaats. In overleg met ouders kan
externe ondersteuning aangevraagd worden via het Centrum voor Maatschappelijke Deelname.
Hierbij valt onder andere te denken aan een training voor sociale vaardigheden, een weerbaarheidstraining en een faalangstreductietraining.
Zes keer per jaar heeft de intern begeleider overleg met de schoolmaatschappelijk werker en de
verpleegkundige van de GGD met als doel signalering van gedragsproblemen en het organiseren van
passend onderzoek of begeleiding. Hierbij valt te denken aan zindelijkheidstraining, onderzoek naar
leer- en/of gedragsstoornissen en ondersteuning van ouders bij opvoedkundige vragen.
Voor gedetailleerde informatie over het Protocol Sociale Veiligheid verwijzen wij u naar het Ouderportaal. Hier vindt u ook de bijlagen die bij dit protocol behoren (o.a. Protocol omgang met sociale media,
klachtenregeling).
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8.7.2 Arbo – werkgroep/BHV

Op onze school is een Arbo–werkgroep actief. Deze groep bestaat de directie van de school, als Arbo–
coördinator en Cees Verschure en Lisanne Willekens als de preventiemedewerkers. Zij controleren de
school op verschillende momenten in het jaar om zo de veiligheid in beeld te krijgen en te houden.
Zo worden jaarlijks de speeltoestellen gekeurd en worden daar waar nodig verbeteringen aangebracht.
Verder wordt maandelijks de brandmeldinstallatie getest en vindt minimaal
2 keer per jaar een brandoefening plaats.
Bij de controle wordt ook de registratiemap betrokken waarin alle ongevallen beschreven staan die op
school plaats gevonden hebben.
Indien zich onveilige situaties voordoen, wordt er actie ondernomen om de punten te verbeteren.
Ook zijn er op school 5 BHV’ers (Bedrijf Hulp Verleners in bezit van EHBO diploma) te weten mevr. Ada
Boersma, mevr. Kitty Eggen, mevr. Lisanne Willekens, mevr. Nathanja van Eijk, dhr. Cees Verschure.
Zij volgen jaarlijks een herhalingscursus om hun kennis op peil te houden en werken indien nodig samen met de BHV’ers van Korein.

8.8

Activiteiten

Op onze school schenken we aan bepaalde gebeurtenissen bijzondere aandacht. Dit betreft bijvoorbeeld Sinterklaas, de christelijke feestdagen, vieringen, sportdag, schoolreis, schoolkamp, afscheid
groep 8, enzovoort. Veel van deze vieringen worden gerealiseerd in samenwerking met leden van de
Oudercommissie of met andere ouders.
Over een aantal buitenschoolse activiteiten het volgende:
• Sport- en speldag: Elk jaar wordt er in juni een sportdag georganiseerd. Bij deze activiteit zijn erg
veel ouders betrokken die meehelpen om deze dag tot een succes te maken. De organisatie is gesplitst in de onderbouw (groep 1 t/m 3) en de bovenbouw.
• Schoolreisje / Sonnewijzerdag: Om het jaar gaan de leerlingen op Schoolreis of wordt er een Sonnewijzerdag gehouden.
• Kamp: Voor groep 8 wordt een kamp gehouden.
• Excursies: Een aantal keren per jaar wordt door de leerlingen van de diverse groepen deelgenomen
aan excursies bijvoorbeeld: de bibliotheek, het Milieu Educatie Centrum, het prehistorisch huis, het
ontdeklokaal, het bevrijdingsmuseum.
• De school participeert in het Kunstmenu van het Cultuurstation, een instituut voor kunstzinnige
vorming. Er worden voorstellingen/tentoonstellingen gehouden op het terrein
• van dans, toneel, beeldende vorming en muziek, waar onze groepen gebruik van maken.
• Verkeersexamen: De leerlingen van groep 7 nemen deel aan het verkeersexamen dat jaarlijks in Son
en Breugel wordt gehouden.
• De kinderpostzegelactie: De leerlingen van groep 7/8 doen hier jaarlijks aan mee.
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8.9

Gezonde voeding

Gezond snoepen en eten (i.s.m. GGD Zuid-Oost Brabant)
De GGD Zuidoost-Brabant roept ouders, opvoeders en leerkrachten op om kritisch te kijken naar het
eet- en beweegpatroon van onze kinderen/leerlingen. De reden hiervoor is dat het aantal kinderen met
overgewicht toeneemt. In de regio Zuidoost-Brabant is maar liefst 10% van de leerlingen van 0-11 jaar
te zwaar. In Son en Breugel is dat 12%.
De GGD vindt dat overgewicht bij kinderen op een positieve en enthousiaste manier voorkomen en
aangepakt kan worden. In balans blijven is waar het om gaat; als eten en bewegen in evenwicht zijn,
houden kinderen een gezond gewicht. Een gezond gewicht voorkomt veel lichamelijke en psychische
problemen. Bovendien gaat overgewicht niet vanzelf over. Uit onderzoek naar kinderen met obesitas
(ernstig overgewicht) blijkt dat 80% hiervan nog steeds obesitas heeft als ze volwassen zijn. Hoog tijd
dus om het tij te keren.
Pauze hapje
Als school staan wij achter de campagne van de GGD. Wij vragen u dan ook eens goed te kijken naar
wat u uw kind meegeeft naar school. Het valt ons op dat kinderen voorverpakte koeken, snoep en
suikerrijke drankjes bij zich hebben. In deze producten zit veel energie, maar weinig voedingswaarde.
Bovendien is het niet leuk voor andere kinderen waar wel kritisch gekeken is naar de samenstelling van
het tussendoortje en/of lunchpakket.
Wij geven er de voorkeur aan dat kinderen fruit en/of gezonde koek of een beker drinken meenemen
om in de pauze te nuttigen. Kinderen die overblijven kunnen volstaan met boterhammen, aangevuld
met bijvoorbeeld rauwkost en een beker drinken. Met respect voor ieders eigen verantwoordelijkheid
in dezen, hopen wij dat alle ouders hier aan mee zullen werken.
Voor traktaties bij verjaardagen zien we het liefste, dat kinderen beperkt trakteren op snoep, chocolade, chips en ander kant-en-klaar verpakt snoepgoed. Houd de traktatie zo gezond mogelijk. Voor tips
en ideeën over gezonde voeding en bewegen voor kinderen kunt u een kijkje nemen op de website van
de GGD Zuid-Oost Brabant (www.ggdzob.nl).

8.10 Beleid ten aanzien van gebruik mobiele telefoons op school

De school heeft afspraken gemaakt over het meenemen van mobiele telefoons door kinderen.
Omdat afdoende toezicht door ons op het mis-/gebruik niet mogelijk is, vragen wij aan
alle ouders om eraan mee te werken, dat er door de leerlingen geen mobiele telefoons mee
naar school worden genomen. Hiermee willen en kunnen we voorkomen, dat de mobiele
telefoon gebruikt kan worden – onder schooltijd - om anderen te plagen of te pesten of in diskrediet te
brengen.
Kinderen, die toch een mobiele telefoon meebrengen, omdat ouders dat nodig
vinden, dienen hun mobieltje voor aanvang van de les bij de leerkracht in te leveren. Aan
het eind van elk dagdeel mag het dan weer meegenomen worden.
Onder schooltijd zijn leerkrachten en leerlingen in dringende situaties altijd bereikbaar op het telefoonnummer van school (0499-490404).
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9 Ouders en school
9.1 SKPO – Organisatie
9.1.1 Het bevoegd gezag

Onze school valt onder het bevoegd gezag van de Stichting Katholiek en Protestants Christelijk
Onderwijs Eindhoven e.o. (SKPO). De grondslag van deze stichting zijn de christelijke beginselen met als
richtsnoer het evangelie van Jezus Christus, zoals dat vastgelegd is in de bijbel en door de katholieke en
protestants christelijke kerken uitgedragen wordt. De stichting heeft tot doel de bevordering van basisen speciaal basisonderwijs in Eindhoven en omgeving.
De dagelijkse leiding is in handen van het College van Bestuur, waarvan Peter Tijs en Ingrid Sluiter beiden voorzitter zijn. En de Raad van Toezicht is toezichthouder van SKPO en werkgever voor het College
van Bestuur. De Raad van Toezicht bestaat uit een voorzitter en vier leden.
Het secretariaatsadres is: Vonderweg 12, 5616 RM Eindhoven, telefoon 040 2595320
De SKPO is verantwoordelijk voor het onderwijs op 35 basisscholen in Eindhoven en Son en Breugel
met in totaal ruim 10.000 leerlingen. Van deze scholen dragen er 23 een katholieke signatuur, 2 een
protestants christelijke en 13 een interconfessionele. Meer informatie over de SKPO is te vinden op de
website van de SKPO (zie www.skpo.nl).

9.1.2 Medezeggenschap

Algemeen
Iedere school kent een medezeggenschapsraad (MR) waarin ouders en personeel alle belangrijke aangelegenheden van de school kunnen bespreken.
Het bestuur hecht grote waarde aan een goed functionerende raad omdat daardoor een breed draagvlak kan ontstaan voor alle besluiten die het bestuur en/of de school moet nemen. Belangrijke besluiten van het bestuur behoeven de instemming van deze raad, zoals bijvoorbeeld het schoolplan, het
zorgplan, alle regels op het gebied van veiligheid en gezondheid en het beleid met betrekking tot het
verrichten van ondersteunende werkzaamheden door ouders.
Bij andere besluiten moet het bestuur de raad om advies vragen, zoals bijvoorbeeld bij het besteden
van de middelen die de school ontvangt, het deelnemen aan onderwijskundige experimenten, de taakverdeling op school, de vakantieregeling en het toelatingsbeleid. De raad werkt volgens een vastgesteld
reglement, dat voor ieder (via de school) beschikbaar kan worden gesteld. Regelmatig vinden verkiezingen plaats voor de raad.
De vergaderingen van de raad zijn openbaar en de verslagen voor iedereen ter inzage. De directeur van
de school voert namens het bevoegd gezag de besprekingen met de raad.
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Onze School
In de medezeggenschapsraad van onze school hebben twee ouders en twee teamleden zitting. Voor de
namen van de MR leden verwijzen wij u graag naar hoofdstuk 10.
Mocht u een vergadering willen bijwonen dan kan dat. De vergaderdata van de MR kunt u vinden in
de agenda op het Ouderportaal. Ook de (vastgestelde) notulen van vorige vergaderingen kunt u daar
terugvinden in de digitale boekenkast. Overig nieuws uit de MR komt regelmatig in de “Sonneweetjes”.

9.1.3 De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Alle zaken die van gemeenschappelijk belang zijn voor de scholen die vallen onder het bestuur van de
SKPO, worden besproken in een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Iedere afzonderlijke medezeggenschapsraad wijst één van zijn leden aan om zitting te nemen in deze GMR die dus in
totaal uit 40 personen bestaat. De bijeenkomsten van de GMR zijn openbaar en de verslagen zijn vrij ter
inzage (zie www.skpo.nl); daar vindt u de jaarverslagen van de GMR.
.

9.1.4 De Oudercommissie en samenwerking met ouders

In de Oudercommissie (OC) zitten ouders die samen met de leerkrachten diverse activiteiten organiseren. We denken dan aan bijvoorbeeld aan vieringen (Sinterklaas, Pasen), ouderavonden, schoolreis en
karweitjes in en rond de school. Ook nieuws over of uit de Oudercommissie dan wel over de activiteiten
kunt u lezen in de “Sonneweetjes” en op het Ouderportaal.
Voor de samenstelling van de Oudercommissie: zie hoofdstuk 10.
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9.1.5 Contact ouders - school

Een goed contact tussen ouders en school ervaren wij als noodzakelijk om het dagelijkse werk naar
behoren te kunnen doen, zodat uw kind zich bij ons ook daadwerkelijk thuis kan voelen.
In het onderstaande schema staat een jaarindeling van de contacten tussen ouder en de groepsleerkracht. Voor overige gesprekken met het personeel kunt u een afspraak maken
September
Wk 37-38-39

Oktober
Wk 40-41

Oktober
Wk 42

November
WK 47

Informatie
avonden

Kennismakingsgesprekken

Voortgangsgesprekken

Voorgangsgesprekken op
verzoek

Rapport mee

Groep 1 t/m 4

Groep 5 t/m 8

Groep 2 t/m 7

Groep 1 t/m 8 Groep 5 t/m 8
Algemene
informatie over
het nieuwe
schooljaar

Maart
Wk 11-12

April

December Januari

Kennismakingsen voortgangs-gesprek.

Mei

Maart
Wk 10

Toelichting bij
het rapport en
toetsen.

Juni
Wk 26 t/m 28

Juli
Wk 26 t/m 28

Kind- Oudergesprekken

Evaluatiegesprekken

Groep 1 t/m 8

Groep 1 t/m 7

Bespreken ontwikkeling/
POP

Evaluatie ontwikkeling
dit schooljaar

In dit schema zijn niet opgenomen:
• de huisbezoeken/oudergesprekken voor leerlingen uit groep 8 (periode oktober t/m novemr) in
verband met het voorlopige advies;
• de huisbezoeken aan de leerlingen uit groep 1 (kinderen zijn dan minstens half jaar op school).
Met ons informatiebulletin “Sonneweetjes” (1 keer per maand) en de schoolgids (1 keer per jaar) houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de school.

9.1.6 Ouderactiviteiten

Binnen onze school is ouderparticipatie een levend begrip. In een sterk veranderende wereld vinden
wij dat de actieve inbreng van ouders op de school van hun kind wezenlijk bijdraagt aan een gevarieerd
onderwijsaanbod en een goede kind-school-ouderrelatie.
Ook zijn er ouders actief bij vieringen, schoolreis, excursies en natuurlijk in de Oudercommissie.
Krachtens de Wet op het Basisonderwijs blijven de directeur en de leerkrachten bij alle ouderactiviteiten verantwoordelijk voor de onderwijskundige zaken op school. De ouders zijn dan ook gehouden aan
de afspraken die het onderwijzend personeel met hen heeft gemaakt.
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9.2

Klachtenregeling/ vertrouwenspersoon

Gesprek
Soms gebeuren er dingen op school waar ouders (of leerlingen) het niet mee eens zijn. Door middel van
gesprek komen we graag met u tot een oplossing. Bent u ergens ontevreden over met betrekking tot de
situatie in of rondom de klas? Dan is de leerkracht uw eerste aanspreekpunt voor een gesprek. Komt u
er samen niet uit of heeft de situatie meer betrekking op de schoolorganisatie of het schoolbeleid? Dan
gaat de schoolleiding (directie) graag met u in gesprek.
Klachtenregeling
Als u er met de leerkracht en de schoolleiding niet uitkomt, kunt u gebruikmaken van de klachtenregeling van SKPO. In voorkomende gevallen komt er een gesprek met het bestuur. U treedt dan eerst in
contact met de bestuurssecretaris van SKPO: mw. J. de Jonge Baas, j.dejongebaas@skpo.nl
U vindt de klachtenregeling inclusief tips hoe te handelen op de website: www.skpo.nl. De volledige
klachtenregeling, waarin de procedure klachtbehandeling beschreven staat, ligt tevens ter inzage bij de
schoolleiding.
Klachten ongewenst gedrag
Bij klachten over ongewenst gedrag op school, zoals pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie,
agressie en geweld, kunnen ouders en kinderen een beroep doen op de ondersteuning van de interne
vertrouwenspersoon op school. U kunt zich op ieder moment door hem of haar laten adviseren en ondersteunen. Deze vertrouwenspersoon luistert naar u en geeft informatie over mogelijke vervolgstappen.
Daarnaast heeft SKPO een onafhankelijke externe vertrouwenspersoon waar u voor begeleiding of advies terechtkunt.
Contactgegevens interne vertrouwenspersoon
Mevrouw Johanne Bloemen; johannebloemen@gmail.com/ 06-21560214
Contactgegevens externe vertrouwenspersoon
Mevrouw Irene Kersten; info@irenekersten.nl/ 06-11396901
Zie voor de actuele gegevens van de externe vertrouwenspersoon de website van SKPO: www.skpo.nl.
Meldplicht seksueel geweld
Bij klachten van ouders en leerlingen over de schoolsituatie, waarbij mogelijk sprake is van ontucht,
aanranding of een ander zedendelict door een schoolmedewerker jegens een minderjarige leerling, is
de school wettelijk verplicht het bevoegd gezag te informeren. Vervolgens is het bevoegd gezag verplicht aangifte te doen bij politie/justitie.
Vertrouwensinspecteur
Voor een onafhankelijk advies in geval van een klacht, kunt u ook contact opnemen met een van de
vertrouwensinspecteurs van de Onderwijsinspectie via telefoonnummer 0900-111 3111 (lokaal tarief),
op weekdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur
Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Voor meer informatie kunt u verder terecht bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs.
Contact gegevens: https://onderwijsgeschillen.nl/over-ons/contact
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9.3

Verzekeringen/wettelijke aansprakelijkheid

Verzekeringen
De leerlingen zijn via een schoolongevallenverzekering tegen niet-materiële zaken verzekerd. Voor
schoolreis en excursies is een doorlopende reisverzekering afgesloten.
Aansprakelijkheid
Ouders die helpen in school, bij excursies of een schoolreis, zijn tegen aansprakelijkheid
verzekerd. Bij excursies geldt wel de voorwaarde dat kinderen meereizen in een autogordel.
Soms is de school, soms zijn de ouders aansprakelijk voor schade die uw kind oploopt of een ander
toebrengt. Het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de school niet zonder meer aansprakelijk is voor
hetgeen de leerlingen doen of overkomt in schooltijd. Ouders zijn mogelijk verzekerd voor de schade die
hun kind eventueel toebrengt -aan een ander of aan materiaal- via de Aansprakelijkheidsverzekering voor
Particulieren.
Van schuld door de school is volgens het Burgerlijk Wetboek pas sprake wanneer de schade door toedoen van de leerkracht of in zijn opdracht is veroorzaakt. Ouders dragen dus, ook binnen schooltijd, aansprakelijkheid voor hun kinderen. Voor aangifte van schade mag u bij de directeur een afspraak maken.

9.4

Vrijwillige ouderbijdrage

Op onze school wordt een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. Deze bijdrage is vrijwillig om de voor onze
school belangrijke activiteiten draaiende te houden.
Van deze bijdrage worden de kosten betaald van bijvoorbeeld Kerstmis, carnaval, Pasen, de projectweek,
het schoolreisje, de sportdag, de Kinderboekenweek, Sint-Maarten, het kamp en de Sonnewijzerdag.
In verband met Corona is in schooljaar 2020-2021 geen vrijwillige bijdrage gevraagd aan de ouders, omdat de meeste activiteiten niet door konden gaan.
Afhankelijk van de ontwikkelingen rondom Corona zal in schooljaar 2022-2023 bepaald worden of een
vrijwillige ouderbijdrage gevraagd zal gaan worden.
In overleg met de MR van de school zijn de volgende bedragen vastgesteld:
1 kind: € 40,00
2 kinderen: € 80,00
3 kinderen of meer: € 120,00
Alle leerlingen doen mee aan de activiteiten van onze school. We sluiten geen leerlingen uit omdat hun
ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Dat mogen we niet, maar dat willen we
ook niet.
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9.5

Jeugdgezondheidszorg

Gelukkig gezonde leerlingen
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 het 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 zoon of dochter in groep 2 of 7? 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.
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.opvoeden.nl.
De informatie is ontwikkeld door Opvoedinformatie Nederland in samenwerking met wetenschappers en
deskundigen uit de praktijk en is getoetst door ouders. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website
www.opvoedinformatie.nl.
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 van ongeveer 13 jaar krijgen ook de vaccinatie tegen HPV (baarmoederhalskanker) aangeboden. De GGD verstuurt de uitnodigingen en vaccineert op een aantal centrale
locaties in de regio.
Meer informatie vindt u op: www.bmr-dtpprik.nl en www.hpvprik.nl of op www.rijksvaccinatieprogramma.nl.
Altijd welkom
Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken voor een gezondheidsonderzoek of gesprek? U kunt altijd contact opnemen met de sector Jeugdgezondheid:
• kijk op de website www.ggdbzo.nl/ouders;
• 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.
• GGD-medewerkers verzorgen voorlichtingsbijeenkomsten en cursussen voor ouders, scholen en kinderen.
• De GGD ondersteunt 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.
• De GGD heeft een taak in het voorkomen, bestrijden en opsporen van infectieziekten.
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9.6 Praktische regelingen
9.6.1 Informatieavonden

Aan het begin van het schooljaar worden per groep informatieavonden gehouden. De data zijn terug te
vinden in het ouderportaal.

9.6.2 Kennismaking nieuwe ouders

Indien u een afspraak met de directie wil maken, mag u een mail sturen naar sonnewijzer@skpo.nl of
kunt via het Ouderportaal een verzoek indienen.

9.6.4 Informatie

Op het Ouderportaal staat een agenda daarop kunt u lezen wanneer er wat allemaal op school gebeurt
aan vieringen, vergaderingen, spreekuren, informatie van diverse groeperingen et cetera. Ook wordt
het ouderportaal gebruikt om nieuwsberichten te delen

9.6.4 Rapporten

In groep 1 vindt rapportage plaats aan het einde van het schooljaar. De groepen 2 t/m 8 ontvangen
tweemaal per jaar een rapport. De datum van de rapportuitgifte staat op het ouderportaal.

9.6.5 Schoolfotograaf en schoolfoto’s

Schoolfotograaf
De schoolfotograaf komt dit schooljaar op vrijdag 8 oktober
vanaf 8.30u.
Hij/zij maakt een foto van de leerlingen waarvoor ouders
toestemming gegeven hebben. Indien de ouders dit aangeven
kan die ochtend na schooltijd een foto gemaakt worden van
de (schoolgaande) kinderen uit één gezin. Daarnaast wordt er
een groepsfoto gemaakt.
Uitdrukkelijk van belang is dat de ouders géén verplichting
hebben om de foto’s te kopen. De datum wanneer de schoolfotograaf komt, staat op het ouderportaal.
Schoolfoto’s
Om ouders een kijkje in de school te geven maken we van
diverse activiteiten foto’s. Deze foto’s plaatsen we op het
Ouderportaal of ze worden gebruikt in deze schoolgids.
Mocht u bezwaar hebben tegen het maken foto’s, kunt u dat
kenbaar maken op het aanmeldformulier. Indien u dit wenst
kunnen deze bezwaren te allen tijde aangepast worden.
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9.6.6 Schoolplan

Het huidige schoolplan is een plannings- en verantwoordingsinstrument voor het beleid van de school
in de periode 2019-2023. Het schoolplan is vastgesteld door de medezeggenschapsraad en ligt op
school in de directiekamer ter inzage. De MR en de directie van de SKPO heeft haar goedkeuring gegeven op de inhoud van het plan.

9.6.7 Periodieke controle op luizen

Algemeen:
In de eerste week na een vakantie van minimaal 1 week (momenteel is dat op de maandag) wordt er in
alle groepen door ouders van de oudercommissie hoofdluiscontrole gehouden.
Zijn er 2 vakanties kort op elkaar, dan wordt de controle (na overleg met de directie) uitgevoerd na de
tweede vakantie.
Mochten er luizen of neten worden gevonden wordt dit discreet gemeld aan één van de daarvoor
aangewezen personen. De directie zal de ouders van dit kind benaderen met het verzoek om de leerling
dezelfde dag met een middel tegen hoofdluis te behandelen.
Indien hoofdluis wordt geconstateerd in meer dan één groep gaat er een brief uit naar alle ouders. Dit
om zoveel mogelijk kans op verspreiding te voorkomen.
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Na 1 week zal de leerling nogmaals gecontroleerd worden en indien nodig de gehele groep.
Melding:
Ouders worden verzocht om te melden als ze bij hun kind thuis hoofdluis constateren.
Zijn er meerdere meldingen uit diverse groepen dan volgt een controle van alle groepen.

9.6.8 Goede doel

Ieder jaar wordt op de Sonnewijzer tijdens vieringen en bij de Fancy Fair van groep 8 gecollecteerd voor
een vooraf bepaald goed doel. In alle klassen wordt hiervoor aan dit goede doel aandacht besteed.

9.6.9 Stichting Leergeld

Stichting Leergeld kan u helpen
Je wilt als ouder dat je kind mee kan doen met een excursie, met sport, met school.
Leergeld kan helpen, met bijvoorbeeld sportschoenen of contributie als daar even geen geld voor is.
Want kinderen en jongeren die meedoen zijn gezonder en maken makkelijker contact met leeftijdgenoo
tjes.
Zo helpt muziekles je creativiteit ontwikkelen. Zo leert voetballen je samenwerken in een team. En
samen naar school kunnen fietsen, maakt dat je erbij hoort.
Leergeld zegt: “Nu meedoen is straks meetellen.”
Stichting Leergeld kan wellicht bijspringen.
U kunt contact met ons opnemen voor meer informatie of kijk op www.leergeld.nl.
Stichting Leergeld Best e.o. is bestemd voor kinderen en jongeren die wonen in Best, Son en Breugel,
Oirschot.
T 06 27650302
E contact.leergeld@gmail.com
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10 Namen en relevante adressen
Intern: SKPO

Voorzitter college van bestuur:
Ingrid Sluiter
Peter Tijs

Adres

Telefoon

Vonderweg 12, 5616 RM Eindhoven

040-25 95 320

Prot.Chr.Basisschool “De Sonnewijzer”
directie
website
Functie / leerkracht groep
Groep 1/2a
Groep 1/2 b
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8
Zorgleerkracht
Versnelde ontwikkeling
Ondersteuning team
Intern begeleidster
Gymleraar
Administratief medewerkster
Conciërge
Waarnemend Directeur

Ruysdaelstraat 6, 5691 EA Son
sonnewijzer@skpo.nl
homepage school: www.sonnewijzer.nl
Naam
Danielle Pasalbessy
Jessie Koppen
Ada Boersma-Donders
Marjon Webers
Nathanja van Eijk
AnneMarie Haket-Ellenbroek
Stijn van der Klooster
Erik Nijman
Evy Wuijts
AnneMarie Haket-Ellenbroek
Stef van Genuchten
Lisanne Willekens
Caroline Kersten- Kuintjes
Ernst Huijser
Erica Engelen
Cees Verschure
Elke Bartels-Abbink

0499-49 04 04

Naam
Kitty Eggen-Nauta
Danielle Pasalbessy
Evy Wuijts
Esther Jaspers
Kersten Kleijnen-Baerends
Stef van Genuchten
Stef van Genuchten
Evy Wuijts
Nathanja van Eijk

Medezeggenschapsraad
ouder: Hanneke Stuij - van Dorp (voorzitter)
ouder: Edwin van der Schoot

team: Danielle Pasalbessy
team: Erik Nijman

Oudercommissie
Kim Kouwenberg (voorzitter)
Mark Soons (penningmeester)
Hanneke Biemans
Lotte van Veen
Lisette Hessels
Anique Zwinenberg

Kiki Vrielink (secretaris)
Daniëlle van der Gaag
Annet Fahner
Mijke Swinkels
Lieke Schoots-Rooijakkers
Ingrid Creemers

Extern:
Samenwerkingsverband (SWV)
Eindhoven en Kempenland
www.po-eindhoven.nl

Lupinestraat 14,
5614 GM, Eindhoven

040-2110112

Korein (voor-, tussen-, en
naschoolse opvang )

Ruysdaelstraat 6

0499-32 97 13

G.G.D. Unit jeugdzorg e-mail:
administratiejgz@ggdzob.nl

postbus 810; 5700 AV Helmond

0492-58 48 21

Rijksinspectiekantoor Eindhoven

Dhr. C.P.M. Lintermans,
postbus 530

PO team Brabant Zuid-Oost

5200 AM Eindhoven
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040-21 97 000

11. Verklarende woordenlijst
Aangepaste leerlijn

Een programma dat afgestemd is op de vraag/ behoefte van het kind, waarbij het
beoogde basisprogramma aan het eind van groep 8 losgelaten wordt.

Aanvankelijk lezen

Eerste fase in de leesontwikkeling

Actief verzuimbeleid

Elk kind is vanaf 5 jaar leerplichtig. De school is verplicht om het verzuim in beeld
te krijgen. Daarom wordt dit goed gevolgd. Wordt er ongeoorloofd verzuimd dan
is de school verplicht dit door te geven aan de ambtenaar van leerplicht.

Activiteitenkalender
Automatiseren
Autonomie
Basisbehoeften
Basisprogramma

De kalender met daarop alle activiteiten in het schooljaar.
Een belangrijk inoefenonderdeel om informatie dusdanig eigen te maken dat deze
acuut beschikbaar is. Te denken is bijv. aan de tafeltjes leren.
Een van de 3 basisbehoeften. Omgaan met verantwoordelijkheid, zelfstandig
zaken kunnen afhandelen, zelfsturend richting kunnen geven aan de eigen
ontwikkeling.
De 3 behoeften die elk kind (mens) heeft, namelijk: Relatie; Competentie;
Autonomie
Het minimale programma dat een kind op het eind van de basisschool moet
hebben doorlopen.

Basisvaardigheden

De minimale vaardigheden die een kind, op het eind van de basisschool, zich
eigen heeft gemaakt om de eigen ontwikkeling met succes te kunnen voortzetten.

Betekenisvol

Nut hebbend, van belang zijnde, het doet er toe

Bovenbouw

De leerjaren 5 t/m 8 van de basisschool

BMT

Het Bovenschools Managementteam van de SKPO bestaande uit 2 personen.
College van Bestuur: Mevr. Ingrid Sluiter en Dhr. Peter Tijs.

CLB
Co-educatie

Commissie leerlingen begeleiding
Kinderen leren van elkaar

Combinatieklas

Een groep die door keuze bestaat uit 2 (of meer) klassen van verschillende leeftijd
en/ of ontwikkeling

Competentie

Een van de 3 basisbehoeften van elk kind. Het gaat hier om het opbouwen
van zelfvertrouwen, het ontwikkelen van een kritische houding en het gevoel
opbouwen dat je iets kunt (capaciteiten).

Directe instructie model

Een manier die zich kenmerkt door een vaste manier van instrueren. De instructie
verloopt volgens een model waarbij de leerlingen die de meeste behoefte aan
instructie hebben die (eventueel verlengd ) ontvangen. Leerlingen die op basis
van toetsresultaten minder behoefte hebben aan instructie kunnen meer stof
zelfstandig doorwerken.

Directie overleg

Vergadering van alle directies en het BMT van de SKPO.

Doorgaande lijn

Een ontwikkeling die een niet onderbroken lijn laat zien.

Doubleren

Blijven zitten.

Dyslexie protocol

Handleiding met toetsen en methoden van aanpak voor (mogelijk) leerlingen met
dyslexie.
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Gewichtige omstandigheden

Elk kind vanaf 5 jaar is leerplichtig. Er zijn mogelijkheden om deze leerplicht
tijdelijk te onderbreken. Dit kan na aanvraag bij de directeur met opgave van
goede redenen. De wet omschrijft dat afgeweken kan worden als er gewichtige
redenen aan de aanvraag ten grondslag liggen. Gewichtige omstandigheden
zijn omstandigheden die nauw samenhangen met de persoonlijke situatie
van de leerling. Dan valt te denken aan sterfgevallen in de naaste familie,
aan besmettelijke ziekten in het gezin, aan jubilea in gezin en naaste familie,
aan huwelijk van een gezins of familielid. De directeur kan gezien deze
omstandigheden overgaan tot het toekennen van verlof.

GMR

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Een Medezeggenschapsraad
bestaande uit afgevaardigden van MR ‘en van alle SKPO scholen. Er worden zaken
besproken die school overstijgend kunnen zijn, doch wel van groot belang kunnen
worden voor de scholen individueel.

Groepsdoorbrekende activiteiten

Activiteiten waarbij kinderen niet gebonden zijn aan hun leeftijdsgroep of hun
groepslokaal.

Handelingsplan / plan van
aanpak

Mocht uit toetsen blijken dat de ontwikkeling van een kind stagneert dan wordt
er een plan geschreven om de ontwikkeling te ondersteunen. Er wordt volgens dit
plan in de groep gewerkt door de leerling op speciaal daarvoor geplande tijden
onder begeleiding van de leerkracht.

Huisbezoek

Op school is de afspraak gemaakt dat de allerjongste kinderen een bezoek thuis
krijgen van de leerkracht. In groep 8 komt de leerkracht voor de advisering
(welk vervolg- onderwijs er wordt geadviseerd) op verzoek van de ouders op
huisbezoek of vindt het gesprek op school plaats om het advies met kind en
verzorgers te bespreken.

IB'er (Interne Begeleider)

Een gespecialiseerde leerkracht die leiding geeft aan de zorg op school. Alle
leerlingen worden getoetst. Bij leerlingen die een hulpvraag hebben wordt
doorgetoetst, de gegevens worden geanalyseerd en op deze analyse wordt een
handelingsplan geschreven. In de groep wordt het plan uitgevoerd. Ouders
worden hiervan op de hoogte gesteld.

IEP

Een toetsing waar de school gebruik van maakt om de vorderingen van de
kinderen op het gebied van hoofd, hart en handen in beeld te krijgen en om de
kwaliteit van het eigen onderwijs te evalueren

Implementeren

De fase waarin zaken, nadat ze besproken en uitgetest zijn, definitief ingebed
worden.

Infozuil

Een zuil in de hal van de school waarop belangrijke informatie te vinden is voor
iedereen

Instructie
Kerndoelen

De uitleg van de leerstof
De van overheidswege gestelde doelen waar een school aan moet voldoen.
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Klachtenregeling

Ondanks dat alle betrokkenen in en rondom de school hun uiterste best doen hun
organisatie zo te laten verlopen dat iedereen zich daar veilig en thuis voelt, kan
het gebeuren dat iemand niet altijd tevreden is en een klacht wil uiten. We gaan
er dan vanuit dat de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de
school in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding
op een juiste wijze worden afgehandeld. Maar er zijn natuurlijk situaties
denkbaar dat dit niet kan (bijvoorbeeld klachten op het terrein van ongewenste
intimiteiten of seksuele intimidatie, of als er sprake is van ernstig verstoorde
verhoudingen). Om ook in die gevallen een eerlijke behandeling van de klacht
te kunnen garanderen beschikt de SKPO over een voor alle scholen geldende
klachtenregeling. De tekst is op school op te vragen en is ook te vinden op de
website van de SKPO (www.skpo.nl ); ga naar vademecum band 1 onder 1.3.6.
klachtenregeling)..

Korein
Leerplicht
Leerrendementen
Leerstofaanbod
Leerstoornissen

Elkaar bezoeken in een lessituatie door collega’s met als doel van elkaar te leren
vindt steeds meer opgang in het onderwijs.
De instantie die het overblijven op school regelt
Een vanuit overheidswege ingestelde verplichting voor kinderen vanaf 5 jaar
Dat zijn de opbrengsten van het leren
De hoeveelheid leerstof die aangeboden wordt in een bepaalde tijd
Lichamelijke of geestelijke beperkingen die het leren kunnen verstoren

Levensbeschouwelijke visie
LIO-stagiair
LVS
LWOO

De wijze waarop je in het leven staat en hoe je handelt
Leerkracht in opleiding
Leerling Volg Systeem
LeerWeg Ondersteunend Onderwijs

Methodegebonden toetsen

Toetsen over de leerstof die in de methode staan.

Methodeonafhankelijke toetsen

Toetsen die het niveau van de leerlingen in beeld brengt

MR

Medezeggenschapsraad van de school: bestaande uit ouders, leerkrachten en als
toegevoegd lid de directeur. Het aantal ouders en leerkrachten dat zitting mag
hebben in de MR is afhankelijk van het aantal leerlingen dat de school bezoekt.

Onderbouw

De leerjaren 1 t/m 4 van de basisschool

Onderwijsassistent

Een gediplomeerde assistent met een ondersteunende taak in de groep

Onderwijskundig rapport

Een zeer uitgebreid rapport waarin de hulpvraag van een leerling duidelijk wordt
met het doel plaatsing op de speciale basisschool of in het speciaal onderwijs,
aan te vragen bij PCL / C.v.I. (commissie voor indicatiestelling)

Ontluikende geletterdheid

De eerste signalen die aangeven dat er in het kind interesse ontstaat voor letters
en het fenomeen lezen

Ontwikkelingsmaterialen

Materiaal dat de ontwikkeling bij kinderen ondersteunt – uitdaagt.

OR

Ouderraad; een orgaan waarin ouders zitting hebben met als doel mee
organiseren en helpen van activiteiten

PCL

Permanente Commissie leerlingenzorg

PLV

Pedagogisch leerlingvolgsysteem

Reflectie

Het vermogen om eigen handelen te kunnen plaatsen in het geheel en daar
conclusies aan te verbinden.

Klassenconsultatie

Relatie
Remedial teachers

Een van de 3 basisbehoeften van elk kind. Het kind wil zich veilig voelen, het leert
samen werken, het leert respect te hebben voor de ander, en leert omgaan met
emoties.
Gespecialiseerde leerkrachten op het gebied van zorg
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R.O.C.
SBO

Regionaal Opleidingscentrum
Speciaal Basisonderwijs

SO

Speciaal Onderwijs (bijvoorbeeld Mytyl, spraak/taal/gehoorstoornissen)

Thematisch werken

Werken rond een bepaald thema bijvoorbeeld ‘feest’.

Schooltijden
Sonneweetjes

Vanuit overheidswege zijn er criteria gesteld aan de momenten waarop kinderen
verplicht aanwezig dienen te zijn op school
Een keer in de maand krijgen ouders een bulletin met actuele informatie over het
reilen en zeilen van de school/de groepen.

SKPO eo

Stichting Katholiek en Protestants Onderwijs Eindhoven en omgeving

Structuur

Situaties dusdanig voorspelbaar opzetten dat kinderen veilig hun ontwikkeling
richting kunnen geven.

SVL

Schoolvragenlijst; leerlingen van de groepen 6 t/m 8 vullen deze lijst in. Het beeld
dat uit deze vragenlijst ontstaat zegt veel over het kind.

Verlengde leertijd

Het uitbreiden van het aantal jaren onderwijs i.v.m. speciale behoeften
(doubleren).

Versnelde leerweg

Vertraagde leerweg

Vertrouwenspersoon
WSNS

Zelfstandig werken

Als uit gegevens blijkt dat een kind ruim aan de criteria voldoet waarin de leerstof
eigen gemaakt wordt kan het in aanmerking komen voor de versnelde leerweg.
Dit is een niet onderbroken leerweg aangepast aan de behoeften van het kind.
Het gevolg is dat gaandeweg groep 7 of 8 de basisschool leerstof afgerond is.
De school zorgt dan dat er voor het kind aangepaste stof voorhanden is om de
ontwikkeling te blijven stimuleren.
Als uit gegevens blijkt dat een kind niet aan de criteria voldoet waarin de leerstof
eigen gemaakt wordt kan het in aanmerking komen voor de vertraagde leerweg.
Dit is een niet onderbroken leerweg aangepast aan de behoeften van het kind.
Het gevolg kan zijn dat niet de volledige leerstof van de basisschool afgewerkt
kan worden. Ouders worden over dit traject geïnformeerd en dienen hier hun
goedkeuring aan te geven.
Eerste aanspreekpunt op school bij vermeende klachten
Weer Samen Naar School. Door de politiek was geconstateerd dat basisscholen
veel leerlingen doorstuurden naar het speciaal basisonderwijs. Om deze aantallen
naar beneden te krijgen zijn de basisscholen verplicht om deze leerlingen in
eerste instantie zelf op te vangen. Dit kan o.a. gebeuren door je expertise uit te
breiden of te verbeteren
Een manier van werken waarbij het ontwikkelen van de zelfstandigheid en het
vergroten van het competentiegevoel van het kind het doel is.

Zorgniveau ’s

De zorg die we aan elk kind besteden willen we zo adaptief mogelijk maken
(adaptief = aangepast aan de wens / behoefte van het kind) Er zijn 5 zorgniveaus
Zorgniveau 1 en 2: Zit een kind in een van deze niveaus dan is goed lesgeven
voldoende, omdat deze kinderen zich goed ontwikkelen.
Zorgniveau 3: Zit een kind in dit niveau dan stagneert de ontwikkeling en
wordt de IB 'er geraadpleegd, er kan besloten worden om te werken met een
handelingsplan om stagnatie in de ontwikkeling op te heffen.
Zorgniveau 4 en 5: Zit een kind op niveau 4 of 5 dan is er specialistische hulp
nodig.

Zorgoverleg

Het overleg dat ten dienste staat van het zorggebeuren op school. Er zijn
verschillende overlegsituaties zoals: zorgteam met de leerkracht of zorgteam
met ouders, zorgteam met ouders en leerkracht, zorgteam, ouders, leerkracht en
externe instanties.

Zorgplan

Een plan opgesteld door het zorgteam o.l.v. de IB 'er ten behoeve van de zorg op
school. Te denken valt aan het maken van een toetskalender, het bespreken van
de uitslagen met de leerkrachten, ouders en externe instanties. Het initiëren van
onderzoeken. In dit plan staan ook o.a. beleidsvoornemens en de zorgniveaus.
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