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Schoolgids    2018-2019 

       Wij kunnen niet van alle kinderen sterren maken, 
             maar we kunnen ze wel laten stralen! 
Op De Smelen streven wij naar een hoge mate van welbevinden en betrokkenheid. 

 

De Smelen 109 
5553 CT Valkenswaard 
Tel: (040) 2076656 
E-mail: infodesmelen@SKOzoK.nl 
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Welkom 
 
Een woordje vooraf 
 
Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2018/2019.  
Zoals gebruikelijk geven we u in deze schoolgids veel praktische informatie voor het komende schooljaar. We 
heten voor het nieuwe schooljaar iedereen weer van harte welkom.  
 
Wanneer uw kind naar school gaat, wordt de opvoeding en de ontwikkeling de gezamenlijke taak van school en 
ouders. We zijn van mening dat een goede samenwerking en een open contact met u als ouders/verzorgers een 
grote signalerende waarde heeft om mogelijke problemen in een zo vroeg mogelijk stadium te herkennen, te 
erkennen en op te lossen.  
Alleen samen met u en de kinderen kunnen wij – directie, team, medezeggenschapsraad en ouderraad – er ook 
dit jaar weer een goed en fijn onderwijsjaar van maken. 
Ouders en school zijn zo PARTNERS IN OPVOEDING EN ONTWIKKELING. 
Wij hopen dat onze schoolgids u van de benodigde 
informatie voorziet en dat u hem met veel genoegen 
zult lezen. Mocht u bij het lezen van onze schoolgids 
ons kunnen helpen met aanvullende suggesties, 
wensen of opmerkingen, aarzel dan niet om contact 
op te nemen met de directie; rechtstreeks of via de 
groepsleerkrachten. Ook uw bijdrage is van harte 
welkom.Wijzigingen en aanvullingen zullen in de loop 
van het jaar steeds opgenomen worden in onze twee-
wekelijkse nieuwsbrief: “De Smelenderwijs”. Deze 
wordt via mail aangeleverd. 
Ook onze website, www.bsdesmelen.nl en de 
SKOZapp, voorzien in de communicatie tussen school 
en thuis.  
 
Deze schoolgids is door inbreng van team, directie, 
MR en bestuur tot stand gekomen en definitief 
vastgesteld na goedkeuring van de MR. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Christ Mandigers, directeur 
 
Augustus 2018 
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1. De school 
 

1.1. Historie 
  De naam van de school is genoemd naar de straat waaraan het gebouw ligt. De straatnaam verwijst 

naar de toenmalige begroeiing van het schoolterrein vóór de totstandkoming van de wijk.  
Deze begroeiing bestond uit graspollen, die smelen heten. Met carnaval heten we dan ook nog 
steeds "Graspollengat". De school is in 1975 gebouwd en in 1976 officieel geopend. In 2005 is de 
school verbouwd en gerenoveerd. 

 

1.2. Ons schoolgebouw nu 
 We beschikken over: 11 lokalen, waarvan 2 mooie noodlokalen, een speellokaal en een centraal 

gelegen aula die voor allerlei activiteiten wordt gebruikt. In de aula en de hallen zijn gevarieerde 
werkplekken ingericht. Basisschool De Smelen is een school met ongeveer 250 leerlingen bij de start 
van het schooljaar. Het leerlingaantal is de afgelopen jaren fors toegenomen. Hierdoor groeide de 
school uit haar jasje, vandaar dat begin 2015 de noodunit in gebruik zijn genomen.  

 

1.3. Het team 
 Mogen we even het team aan u voorstellen voor het schooljaar 2018-2019: 
 
 1/2A Cindy Agten / Floor van Calsteren 
 1/2 B Marieke van der Steur 
 3   Morena  van Riet/ Iris Notermans 
 4   Anja Dreesen / Marion Smedts 
 4/5 Suzan Leenders 
 5  Ankie Smulders 
 6  José Meijer / Marion Smedts 
 6/7 Patricia Vervetjes 
 7  Hanneke Kennis / Karin Teeuwen  

8a   William Cox / Karin Teeuwen 
 8b  Leon Willemstein 
 
 Kwaliteit Ondersteuner Femke Huijbregts 
 Conciërge   Patrick van Hoppe 
 Administratie  Stans Peters 
 Directeur   Christ Mandigers 
 

1.4. Directie 
 De directeur, Christ Mandigers, is tevens directeur van Kindcentrum De Grasspriet.  

Op De Smelen wordt hij ondersteund door een managementgroep vanuit het team, te weten:  

 Onderbouwcoördinator en directieondersteuner  - Cindy Agten 

 Bovenbouwcoördinator en directieondersteuner  - William Cox 
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1.5. Bevoegd gezag 
 

 

 

 

 

 

 

 Schoolbestuur: SKOzoK 

 

Onze school is aangesloten bij SKOzoK (Samen Koersen op Zichtbare Onderwijskwaliteit), 

gevestigd te 5504 BS Veldhoven, Pastoor Jansenplein 21. SKOzoK is een enthousiaste, 

ambitieuze onderwijsstichting met 30 basisscholen in de gemeenten Bergeijk, Cranendonck, 

Heeze-Leende, Valkenswaard en Waalre. Het dagelijks bestuur van SKOzoK bestuur uit 

Ingrid Sluiter, voorzitter College van Bestuur, en Stan Vloet, lid College van Bestuur. 

SKOzoK hanteert de Code Goed Bestuur van de PO-raad. 

 

De missie van onze stichting is het bieden van eigentijds onderwijs aan onze leerlingen in een 

uitdagende leeromgeving, zodanig dat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. 

 

 Onze visie: 

 We verzorgen eigentijds, kwalitatief goed onderwijs, waar de mogelijkheden en interesses 

van het kind centraal staan. De leerling leert in dialoog met medeleerlingen, de leerkracht 

en de omgeving. We bieden een passend onderwijsarrangement aan, zo dicht mogelijk bij 

huis.  

 SKOzoK is een open en lerende gemeenschap, waarin onze medewerkers op professionele 

wijze werken en leren. Dit houdt onder andere in dat we verantwoordelijkheid nemen, 

voorbeeldgedrag laten zien en elkaar aanspreken.  

 We onderhouden een proactieve en duurzame samenwerkingsrelatie met ouders, 

ketenpartners en gemeenten.  

 Onze organisatie werkt efficiënt en effectief, waardoor we de beschikbare middelen zo 

goed mogelijk benutten.  

 Ouders maken een bewuste, positieve keuze voor een SKOzoK-school. 

 

 Wij willen goed en eigentijds onderwijs (blijven) verzorgen. Daarom kijken wij kritisch naar 

de wereld om ons heen en spelen wij constant in op nieuwe ontwikkelingen. Onze strategie 

beschrijven wij in ons Koersplan, dat loopt over de periode 2014-2018. Hiermee geven we 

richting aan de organisatie. We onderscheiden drie focuspunten- waarlangs we ons beleid 

vormgeven:  

 Excellent in leren,  

 samen ontwikkelen van de leergemeenschap,  

 slimmer organiseren. 

 

 Omdat het huidige Koersplan tot en met 2018 loopt en wij op tijd onze strategie voor de 

komende vier jaar willen bepalen, zijn we in inmiddels gestart met de voorbereidingen van 

ons Koersplan voor 2019-2022. 

 Neem gerust een kijkje op deze website en maak kennis met de eigentijdse en innovatieve 

wijze waarop wij iedere dag werken aan het beste onderwijs voor al onze leerlingen: 

www.skozok.nl 
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1.6. De medezeggenschapsraad (MR) 
 De MedezeggenschapsRaad (officieel bij wet geregeld) is het orgaan dat overleg voert tussen team 

en ouders enerzijds en het bestuur anderzijds. Zij is bevoegd tot bespreking van alle 
aangelegenheden die de school betreffen en aan het bevoegd gezag ter zake voorstellen te doen en 
standpunten kenbaar te maken (met instemming- of adviesrecht). De MRvergaderingen zijn 
openbaar voor ouders en leerkrachten. 

 Indien u als ouder iets wilt inbrengen dan kunt u dit een week voor aanvang van de 
 vergadering kenbaar maken bij de secretaris. De MR bestaat uit 3 ouders en 3 
 personeelsleden. De leden hebben per termijn 2 jaar zitting in de MR. De medezeggenschapsraad 

vergadert ongeveer 6 - 8 keer per jaar. De vergaderdata worden in De Smelenderwijs en op de 
website bekend gemaakt. U kunt uw inbreng of vraag dan tijdig bekend maken. De notulen van de 
vergadering worden na goedkeuring op de website geplaatst. 

 
 In het schooljaar 2011 – 2012 is de oudergeleding van de MR gestart om vorm te geven aan 

toenemende ouderparticipatie. Dit wordt ook door het team van De Smelen als belangrijk ervaren. 
De MR wil evenals het team van De Smelen daarmee ouders betrekken bij onderwerpen waarvan ze 
zelf hebben aangegeven, dat ze het onderwerp belangrijk vinden voor de school. Daarnaast verwacht 
de MR een zinvolle bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het onderwijs op school door gebruik te 
maken van ervaring en deskundigheid die de ouders hebben.  

 
 De MR bestaat uit de volgende leden: 
 

 Namens de ouders:  Namens het team: 
 Linda Bogaars   Iris Notermans      
 Hanneke Graafmans  José Meijer (voorzitter)    
 Linda Köhne   Karin van Dommelen  
   
 E-mail: mrdesmelen@skozok.nl 
 Bezoek ook voor nadere info de website van de school: www.bsdesmelen.nl 
 
 Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 

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

 
 

1.7. Hier staan wij nu voor 
Wat is De Smelen voor een basisschool; wat voor onderwijs wordt er gegeven? Waar staan de 
leerkrachten voor? 

 In dit hoofdstuk willen wij proberen een antwoord te geven op deze vragen. Wij willen u informeren 
over onze identiteit en onze maatschappelijke, pedagogische, onderwijskundige en organisatorische 
visie.  Wij beseffen hierbij zeer goed dat we in sommige opzichten een ideaalbeeld schilderen dat nog 
geen realiteit is, maar waar we wel naar streven. 

 
De identiteit van de school 

 Als katholieke school gaan we uit van de katholieke normen en waarden. 
 Solidariteit, naastenliefde, extra aandacht voor “de zwakkeren”, respect voor mensen, dieren en 

dingen zijn christelijke waarden. 
 De leerkracht heeft d.m.v. “voorleven “een belangrijke functie. 
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 Onze katholieke grondslag houdt in dat we ons laten inspireren door de ideeën en de levenswijze van 
Jezus Christus. Die bezieling willen we tot uiting laten komen in onze onderwijspraktijk en in ons 
werkklimaat. We proberen zo met elkaar te werken en met elkaar om te gaan dat hierin onze 
normen en waarden herkenbaar zijn. Concreet gaat het om de omgang met leerlingen, de omgang 
met collega’s, de communicatie met ouders, de manier van leiding geven. We kunnen dit het beste 
duidelijk maken met een paar voorbeelden: 

 Ieder kind is een sociaal wezen met een eigen uniciteit.  
 We gaan ervan uit dat ieder mens, ieder kind uniek is, dus anders, maar daarin ook juist gelijk en 

gelijkwaardig. We respecteren en waarderen de verschillen die er zijn tussen de kinderen. We 
proberen kinderen de ruimte te geven om te kunnen zijn wie ze zijn en hen te leren ook op deze 
manier met elkaar om te gaan. 

 Groepsprocessen (sociaal) zijn belangrijk, maar ook het persoonlijke (unieke) van ieder kind. We 
hechten veel waarde aan samenwerken, elkaar helpen en samen delen. 

 Wij willen kinderen een veilige basis bieden (respect, rust, geborgenheid) om zodoende het 
zelfvertrouwen van het kind te bevorderen.  

 Ieder kind moet leren om te gaan met emoties; hiervoor moet ruimte zijn. 
 We gaan uit van het positieve van ieder mens. Deze manier van positieve benadering willen wij onze 

kinderen ook “leren”. We zijn ervan overtuigd, dat ieder mens er het beste van wil maken, daarom 
zoeken we in de eerste plaats naar het goede in leerlingen, collega's en ouders en hebben we 
vertrouwen in hun goede wil. 

 We streven er naar de talenten van ieder kind zo optimaal mogelijk te ontdekken en ontplooien. 
Hierbij maken we gebruik van de nieuwsgierigheid die kinderen van nature in zich hebben ( 
aansluiten belevingswereld kind). 

 Leren en ontwikkelen gebeurt niet alleen op school. De dialoog met ouders neemt een duidelijke 
plaats in binnen ons onderwijs. Wij gaan met respect om met de ouders. 

 Bij problemen met het kind zoeken we samen met de ouders naar de beste oplossing. 
 Over normen en waarden, die we willen overbrengen, wordt niet alleen gepraat. Kinderen, ouders en 

collega's moeten die in de dagelijkse praktijk ondervinden. 
 We proberen de kinderen op te voeden tot verantwoordelijkheidszin voor elkaar en voor de wereld 

om hen heen. 
 Waar mogelijk wordt in de lessen aandacht besteed aan het maken van keuzes vóór 

rechtvaardigheid, medemenselijkheid, vrede, vrijheid, tolerantie, milieubewust leven en tégen 
geweld, discriminatie en vooroordelen. 

 
 Daarnaast blijkt het katholieke karakter van onze school uit zaken die direct verband houden met de 

katholieke geloofstraditie, zoals : 

 De lessen godsdienst- en levensbeschouwelijke vorming. (Vanaf groep 3 wekelijks 30-45 minuten). 
Catechese lessen worden in alle groepen gegeven. Hiervoor gebruiken we de methode “Reis van 
je leven”. Jaarlijks wordt het jaarprogramma in gezamenlijk overleg samengesteld. 

 De voorbereiding op de Eerste Communie en het Vormsel. 

 De viering van de christelijke feestdagen. 
 
 In ons onderwijs maken de leerlingen ook kennis met andere godsdiensten zoals het Jodendom, de 

Islam, het Hindoeïsme en het Boeddhisme. Behalve het geven van informatie trachten we in deze 
lessen de kinderen ook te leren respect te hebben voor mensen met een andere levensovertuiging. 

 Op onze school zitten niet alleen kinderen uit katholieke gezinnen. Dat is geen probleem, iedereen is 
welkom op school en hoort erbij. Op verzoek van de ouders is het mogelijk dat de directeur een 
leerling vrijstelling verleent voor het volgen van het vak godsdienst / levensbeschouwing. Een 
dergelijk verzoek dient schriftelijk ingediend te worden bij de directeur van de school. Als de 
directeur deze vrijstelling verleent, geeft hij tevens aan welke onderwijsactiviteit voor de leerling in 
plaats komt van die waarvoor vrijstelling verleend wordt. 
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1.8. Onze missie en visie 

  
 Missie van De Smelen 

 
“Wij kunnen niet van alle kinderen sterren maken,  

maar we kunnen ze wel laten stralen!”. 
 

 Op De Smelen streven wij naar een hoge mate van welbevinden en betrokkenheid van iedereen. 
 
 Onze visie 
 Op basisschool de Smelen staan welbevinden en betrokkenheid hoog in het vaandel. We streven 

naar een hoge mate van relatie, competentie en autonomie: de basisbehoeften van ieder mens. We 
willen voor ieder individu een balans vinden tussen deze drie basisbehoeften. 

 Dit willen we bereiken door het creëren van uitdagende leeromgeving waarin ICT en actuele thema’s 
een belangrijke rol spelen. Binnen deze omgeving krijgen leerkrachten en kinderen de ruimte om zich 
optimaal te ontwikkelen en hun zelfstandigheid en verantwoordelijkheid te bevorderen. Dit willen 
we vorm geven via een gestructureerde aanpak binnen de door ons gehanteerde werkvormen, zodat 
de mogelijkheden van ieder kind zo goed mogelijk ontwikkeld worden. Zowel cognitief, sociaal-
emotioneel, lichamelijk als creatief, gericht op de ontwikkelingsvraag van ieder individu. 

 Wij constateren dat de nadruk in onze maatschappij duidelijk ligt op het individu en op de prestaties. 
Wij willen samen met onze kinderen een samenleving creëren waarin mensen meer respect, 
aandacht en zorg voor elkaar hebben in woord en daad. 

 N.B.: Onze visie sluit aan bij de richtinggevers uit het koersplan van SKOZOK.  
 
 Onze Kernwaarden 

 

1. Sfeer en relatie   ‘Samen leren door samen te werken’ 
  Leerlingen functioneren beter in een schoolomgeving waarin zij zich veilig voelen (weten waar ze 

aan toe zijn, weten dat ieders mening van belang is, dat ieder meetelt, dat ieder voor zijn eigen 
mening mag uitkomen) en gewaardeerd worden door de leraar (leraren) en medeleerlingen. 
Kortom, waar een goede en positieve sfeer hangt. Of dat zo is, is afhankelijk van de (kwaliteit van 
de) relaties die de leerlingen onderling hebben en de relatie die de leraar met zijn klas en 
individuele leerlingen heeft. 

 
  Als leerlingen in groepen werken, nemen ze op gelijke wijze deel aan een gezamenlijke taak. Ze 

zijn niet alleen verantwoordelijk voor hun eigen prestatie, maar voor de prestatie van de hele 
groep. Deze werkvormen bevorderen de betrokkenheid en zorgen daarnaast voor een hoger 
leerrendement. 

 

2. Werken op niveau 
 De leerlingen worden uitgedaagd met opdrachten die net iets meer vragen dan wat de leerling al 

kan en weet. De leraar creëert hiervoor ruimte en mogelijkheden. Het proces is hierbij net zo 
belangrijk als het uiteindelijke antwoord of doel.  

 Ieder kind beschikt over talenten en intelligenties. Alle leerlingen krijgen de kans om deze 
talenten te ontdekken, verder te ontwikkelen en aan elkaar te laten zien. Er wordt vooral gekeken 
naar wat een leerling kan, in plaats van wat hij/zij niet kan. Hierdoor krijgt talent meer kans zich te 
ontwikkelen. 

 

3. Werkelijkheidsnabij 
 Leerlingen vinden activiteiten die dicht bij de werkelijkheid liggen, veel zinvoller dan opdrachten 

die hen niet raken. De leraar moet zich verdiepen in de leefwereld van de leerlingen en goed 
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luisteren naar de onderwerpen die zij aandragen. De opdrachten die de leerlingen krijgen, hebben 
betekenis en vinden zoveel mogelijk plaats in een “echte “context. Ze doen ook een beroep op de 
verschillende intelligenties van de leerlingen. Hierdoor wordt de intrinsieke motivatie positief 
gestimuleerd. De leerlijnen en doelen zijn hierbij steeds meer leidend. 

 

4. Activiteit 
 Het onderwijs waaraan een kind deelneemt, daagt uit tot fysiek en mentaal actief mee doen. De 

leraar geeft de leerlingen door slimmer te organiseren meer ruimte, daagt de leerlingen uit om 
zelf in actie  te komen.  

 De leraar weet een balans te vinden tussen leiden en begeleiden. 
 De leerlingen moeten zich op een intrinsieke manier gemotiveerd voelen tijdens het volgen van 

onderwijs. Leraren stimuleren dit door de leerlingen mee te laten denken over de inhoud en 
werkwijze van het onderwijs. 

 

5. Eigen initiatief 
 Het eigen initiatief komt tegemoet  aan de behoefte van leerlingen om de wereld om 
 hen heen te verkennen. De invloed die leerlingen hebben op wat ze daadwerkelijk 
 doen en leren is groot. Leerlingen voelen zich daardoor meer en meer eigenaar van 
 hun eigen ontwikkelingsproces en tonen een hoge mate van betrokkenheid. 

 
 De vijf werkvormen 

Vanuit het Ervaringsgericht onderwijs (E.G.O.)  zijn vijf kansrijke werkvormen beschreven, die 

voortvloeien uit de vijf factoren:  

 ‘Kringen’ en ‘vieringen’, voortkomend uit de 
factor ‘sfeer en relatie’.  

 ‘Contractwerk’, voortkomend uit de factor 
‘werken op niveau’.  

 ‘Themawerk’, voortkomend uit de factor 
‘werkelijkheidsnabijheid’.  

 ‘Ateliers’, voortkomend uit de factor 
‘activiteit’.  

 ‘Vrije keuze’, voortkomend uit de factor 
‘eigen initiatief’. 

 
 Wij zijn geen Ervaringsgerichte school, maar de 

werkvormen: ‘Kring’, ‘Contractwerk’, 
‘Themawerk’ en ‘Ateliers’ nemen wel een vaste 
plaats in binnen ons onderwijs. Daarbinnen is 
ruimte voor ‘Vrije keuze’ van kinderen om het 
nemen van eigen initiatief te bevorderen. 

 Het is het van belang om bij elke werkvorm 
steeds alle betrokkenheid verhogende factoren 
na te lopen en uitdagende leeromgevingen te 
creëren.  

 
 Waar willen we in 2019 staan? 
 In 2019 willen we een school zijn waarin 

leerkrachten en leerlingen op een betekenisvolle manier van en met elkaar leren. Hierbij creëren we 
een krachtige en inspirerende leeromgeving voor de leerlingen, waarbij de inzet van ICT en 
belangrijke rol speelt.  
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 We zien leerlingen die:  
- zelfsturing geven aan hun eigen leerproces. 
- zelf initiatieven nemen. 
- op een coöperatieve manier samenwerken. 
- hun talenten tot bloei laten komen en aan elkaar laten zien.  
 We zien leerkrachten die: 
- leerlingen hun eigen leerstijl laten ontdekken. 
- leerlingen inzicht geven in hoe ze het beste kunnen leren. 
- leerlingen op structurele wijze  leerwijzen/ strategieën aanbieden. 
- leerlingen leer- bevorderende feedback geven. 
- leerlingen hun talenten laten ontdekken en ze de mogelijkheid bieden deze in te zetten. 
 We zien dat er op  structurele wijze binnen alle groepen groepsdoorbrekend gewerkt wordt.  

 
 We richten onze aandacht op Leren-leren: 
 “Een actief en constructief proces waarin de leerling doelen stelt voor zijn eigen leren en probeert zijn 

kennis, motivatie en gedrag te monitoren, te reguleren en te controleren. Het leren-leren wordt 
gekaderd door een doel en de kenmerken van de omgeving“. 

 Leerlingen geven zelf sturing aan hun eigen leerproces. Het zelf ontwikkelen van probleemoplossend 
vermogen speelt hierin een belangrijke rol. Leerlingen kiezen bij een “probleem” zelf voor een 
passende leerwijze om het probleem aan te pakken. Nemen zelf initiatief en werken hierbij op een 
coöperatieve manier samen. Ze sturen daar waar nodig hun aanpak aan.  

 De 7 kernvaardigheden die leerlingen hierbij moeten ontwikkelen: 
 Probleemoplossend vermogen, ICT vaardig, Creativiteit, Communiceren, Kritisch denken, Sociale 

vaardigheden en Samenwerken.     
 
 Hoe gaan we dat bereiken?  
 In het schooljaar 2014-2015 hebben we samen met het team onze visie voor de komende jaren 

uitgezet. Samen hebben we onze koers bepaald en weergegeven in concreet leerkrachtgedrag en 
passende onderwijsvorm. 

 De focus ligt de komende jaren op de uitgezette richting. Tijdens teamvergaderingen en 
studiemomenten wordt hier op structurele wijze aandacht aan besteed. Naast deze  

 momenten creëren we ook structureel ruimte voor collegiale consultatie. Leerkrachten  
 coachen elkaar zowel op de werkvloer als daarbuiten. 
 Naast de collegiale consultatie binnen de school vinden er ook zogenaamde cross overs tussen 

verschillende scholen plaats. Hierbij gaan zowel leerkrachten als leidinggevenden met een 
doelgerichte leervraag een kijkje nemen op een andere school binnen onze stichting. Het doel 
hiervan is om leerkrachten zich verder te laten ontwikkelen binnen de door ons ingezette koers. 
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2. Organisatie van het onderwijs 
 

Ieder kind heeft recht op onderwijs. Ook is elk kind verplicht om onderwijs te volgen. De basisschool 
probeert voor de 4-12 jarigen een doorgaande ontwikkelingslijn te maken, zodat de verplichting tot 
onderwijs degelijk en deugdelijk wordt ingevuld. Een vierjarige mag naar school; een verplichting is er dan 
nog niet. Als het kind vijf jaar is geworden, moet het wel naar school. Op de eerste schooldag van de 
maand na de vijfde verjaardag, is ieder kind leerplichtig. Nu kan het gebeuren, dat een schoolweek van 
zo'n 24,75 uur voor de vijfjarige nog wat te vermoeiend is. Dan kan men gebruik maken van een speciale 
regeling: vijfjarigen mogen ten hoogste vijf uur per week thuis blijven, mits de ouders dit tijdig doorgeven 
aan de directeur. Op verzoek van de ouders kan de directeur zelfs toestaan dat een vijfjarige tien uur per 
week wordt thuisgehouden. Het is echter verstandig de kinderen zo weinig mogelijk thuis te houden, 
omdat daardoor niet alleen het leerproces onderbroken wordt maar ook missen ze dan het sociale 
gebeuren. 
 

2.1. Onderwijstijden 
 Het bestuur van SKOZOK heeft besloten om gelijke schooltijden in te voeren voor alle scholen. Dit 

betekent dat alle groepen dan minimaal 940 uur naar school toe gaan. De voornaamste reden 
daarvoor is dat we graag willen dat alle kinderen gedurende alle 8 jaar op hetzelfde moment naar 
school gaan en ieder jaar een zelfde aantal lesuren maken. In 8 jaar basis -onderwijs moeten de 
kinderen 7520 lesuren naar school. Dat is het wettelijk verplichte aantal uren.  

 
Schooljaar 2018 – 2019   Eerste schooldag 20 augustus 2018 

 Ma Di Wo Do Vr Weektotaal 

Alle 
Kinderen 

08.30 – 12.00 
13.15 – 15.20 
 

08.30 – 12.00 
13.15 – 15.20 
 

08.30 – 12.30 
 
 

8.30 – 12.00 
13.15 –15.20 
 

08.30 – 12.30 
 
 

24,75 
 
 

Minimaal 940 
uur/ jaar 

 
Berekening vakantierooster PO 2018-2019 
 

aantal uren per week      24,75 

aantal uren per jaar ( ..... X 52)    1287 

bijtellen 30 september 2019 (ma)    5,6 

TOTAAL AANTAL UREN OP JAARBASIS    1292,6 

AF: VERPLICHT AANTAL UREN PER JAAR    945 

TE BESTEDEN VOOR VAKANTIE EN studieDAGEN  347,6 

        

Herfstvakantie ma 15-okt-17 t/m vr 19-10-2017 24,75 

Kerstvakantie ma 24-dec-17 t/m vr 4-jan-19 49,5 

Voorjaarsvakantie ma 4-3-2019 t/m vr 8-mrt-19 24,75 

2e Paasdag  ma 22 april 2019 = in meivakantie 0 

Koningsdag  vr 27-4-2019 is in meivakantie 0 

Meivakantie PO ma 22-4-2019 t/m vr 3-mei-19 49,5 

Hemelvaart  30-mei-19 t/m vr 31-mei-19 9,6 

2e Pinksterdag ma 10-6-2019    5,6 

Zomervakantie ma 8-jul-19 t/m vr 16-aug-19 148,5 

Calamiteiten      5,6 

TOTAAL       317,8 

        

NOG TE BESTEDEN      29,8 
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2.2. Vakanties en vrije dagen 
 De vakanties worden ieder jaar opnieuw vastgesteld. Dit gebeurt in overleg met alle scholen in 

Valkenswaard. De exacte vakantiedagen staan hieronder vermeld: 
 

Vakantie Datum 

Start schooljaar 2018-2019 20-08-2017 

Herfstvakantie               15-10-2018 t/m 19-10-2018 

Kerstvakantie                24-12-2018 t/m 04-01-2019 

Carnavalsvakantie        04-03-2019 t/m 08-03-2019 

Meivakantie                  22-4-2019 t/m  03-05-2019 

Hemelvaart 30 en 31 mei 2019 

Tweede Pinksterdag 10-06-2019 

Calamiteitendag * 05-07-2019 

Zomervakantie  08-07-2019 t/m 16-08-2019 

 
 

2.3. Studiedagen en continurooster: 
 woensdag 5 september studiedag: alle kinderen zijn vrij 

 vrijdag 12 oktober studiedag: alle kinderen zijn vrij 

 donderdag 6 december studiedochtend: alle kinderen zijn ’s ochtends vrij 

 donderdag 20 december: alle kinderen zijn 's middags vrij i.v.m. Kerstviering ’s avonds 

 woensdag 13 februari studiedag: alle kinderen zijn vrij 

 dinsdag 26 maart studiedagmiddag: alle kinderen zijn 's middags vrij i.v.m. studiemiddag SKOzoK 

 woensdag 8 mei studiedag: alle kinderen zijn vrij 

 maandag 3 juni studiedag: alle kinderen zijn vrij 

 vrijdag 6 juli: calamiteitendag: alle kinderen zijn vrij, indien er geen sprake is geweest van een 
calamiteit  

           
*Calamiteitendag    
Indien nodig op vrijdag 6 juli anders is deze dag een studiedag en zijn de kinderen vrij 
Een calamiteitendag is een dag waarop de kinderen vrij zijn en de leerkrachten een studiedag hebben,  
tenzij we in de loop van het schooljaar de kinderen onverwachts vrij hebben moeten geven. Dan is dat 
de calamiteitendag de “inhaaldag”. 
 
De leerlingen uit groep 4 die de communie hebben gedaan, hebben de morgen na de betreffende 
zondag tot de ochtendpauze vrij, dit geldt ook voor eventuele broertjes en zusjes.  

  

2.4. Continurooster 
 Bij bepaalde vieringen / activiteiten hanteren we een continurooster. De kinderen en leerkrachten 

hebben een verkorte middagpauze van een half uur. De eindtijd wordt dan vervroegd. Er is op deze 
dagen geen tussenschoolse opvang (overblijf), maar wordt gegeten en gespeeld onder toezicht van 
de leerkracht. We hanteren een continurooster op de volgende dagen: 

 donderdag 4 juli: continurooster tot 14.00 uur  
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2.5. Schoolmodel 
 De Smelen werkt met groepen die ingedeeld zijn in jaarklassen. Combinaties van verschillende 

jaarklassen binnen een groep behoren, in het belang van de organisatie, tot de mogelijkheden.  
 

2.6. De ontwikkeling van ons onderwijs 
 De omvang van de leerstof gaat per kind verschillen. Gezocht wordt naar die omvang die een kind in 

de gegeven tijd maximaal aankan. Daarbij nemen we uiteraard de kerndoelen in acht.  
 De begrippen respect, autonomie en ondernemingszin nemen we als de uitgangspunten bij de 

ontwikkeling van ons onderwijs. 
 We hanteren de kring als “binnenkomer”, een sociaal moment, tijd voor uitleg van wat er allemaal te 

doen is, tijd voor het kind dat die dag jarig is, enz.  
 Vanuit een klassikaal gestuurde situatie stappen we over op contractwerk, als een vorm om te 

komen tot meer eigen initiatief van de leerlingen. De kinderen kunnen daardoor zelf veel meer aan 
de slag gaan in hun eigen tempo. Kinderen hoeven niet te wachten op uitleg van de leerkracht, maar 
wie dat wel nodig heeft kan er gebruik van maken. Kinderen leren ook plannen wat ze wanneer gaan 
doen. Deze vorm is bewust gekozen om kinderen eigen initiatieven te laten nemen. Het is een 
organisatievorm waarbij voor iedere individuele leerling een aantal activiteiten voor een bepaalde 
periode ‘formeel' wordt vastgelegd op een werkbrief (= het contract). Voor de afwerking van het 
contract krijgt de leerling een bepaald deel van de schooltijd (contractwerktijd) ter beschikking. 
Binnen die tijd kan hij relatief zelfstandig over de duur en de volgorde van de onderscheiden taken 
beslissen. De leerkracht wordt zo in staat gesteld om aan kleinere groepen instructie te geven, terwijl 
de andere kinderen van de groep toch vooruit kunnen met hun contractwerk.  

 In de groepen 1 en 2 krijgen de leerlingen tijdens hoekenwerk ook contractwerk. Vanaf groep 1 vindt 
er een geleidelijke opbouw in kwantiteit plaats.   

 Als we serieus werk willen maken van autonomieontwikkeling bij kinderen, dient er ook tijd en 
ruimte te zijn voor vrije keuze. Daartoe creëren we voor de kinderen diverse werkplekken en ateliers, 
waar uiteenlopende activiteiten mogelijk zijn.  

 
 
 
 



15 

 

 
2.7. Groeperingsvormen 
 
 Contractwerk 
 Op vaste momenten van de dag werken de kinderen zelfstandig aan een weektaak. Ze krijgen dan de 

ruimte om hun werk zelf te plannen, uit te voeren en te beoordelen. 
 De leerkracht heeft dan de handen vrij om kinderen, die dat nodig hebben, extra begeleiding te 

geven. Dat kunnen zowel kinderen zijn die extra oefening nodig hebben, als kinderen die extra 
uitdaging nodig hebben, omdat ze meer aankunnen dan de basisstof van de groep. 

 
 We proberen de taken voor de leerlingen af te stemmen op de mogelijkheden van het kind en er 

wordt ook ruimte ingebouwd voor eigen keuzes en eigen initiatieven. Kinderen die meer aankunnen, 
krijgen ook meer of ander werk. We willen dat ons onderwijs voor ieder kind uitdagend is. Met 
kinderen die minder aankunnen of ander werk nodig hebben wordt rekening gehouden. 

 
 Regelmatig werken de kinderen in groepjes samen aan een taak. Dat kan zijn in tweetallen, maar ook 

in grotere groepjes. Ze leren dan van en met elkaar, wat minder afhankelijk van de leerkracht. 
 
 Atelierwerk  
 Tijdens het atelierwerk zitten de kinderen, afhankelijk van de aard van de activiteiten, in het lokaal 

dat daarvoor is ingericht. In het gebouw worden de lokalen en hallen ingericht voor muziek, dans, 
handenarbeid, tekenen, techniek, drama, enz. Tijdens het werken in de ateliers kunnen de kinderen 
ook in andere groepen actief zijn, met leeftijdgenoten of met jongere, respectievelijk oudere 
kinderen. 

 
 Themawerk 
 We werken op school met thema’s. Al naar gelang het aantal schoolweken kan het aantal thema’s 

per bouw verschillen van 4 tot 6 thema’s. 
 Binnen het kader van deze thema’s kunnen kinderen eigen keuzes maken. Kinderen kunnen 

aangeven wat ze te weten willen komen, wie wat gaat aanpakken etc. Tijdens deze thema’s kunnen 
de kinderen samen met andere kinderen werken of individueel. De kinderen kunnen het resultaat 
van het werken aan een thema vervolgens presenteren aan andere kinderen. De kinderen krijgen in 
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hoeken ook een keuze uit een ruim aanbod van (wereldoriënterende) activiteiten waarbij het accent 
ligt op het doen, het handelen, het actief bezig zijn. 

 De ontwikkeling die op onze school in gang is gebracht, maakt dat kinderen op De Smelen in 
toenemende mate actief bezig zullen zijn met betekenisvolle opdrachten: alleen, met tweetallen, in 
groepjes en ook in een grote groep. Ze leren rekening houden met anderen en hebben zorg voor 
anderen en voor het materiaal in hun leeromgeving. Ze leren door actief te doen, door te 
onderzoeken, door te verkennen, door elkaar te bevragen, door boeken te bekijken, maar ook 
gewoon door bepaalde oefeningetjes samen uit te puzzelen. Ze krijgen volop de gelegenheid om zich 
op diverse terreinen te ontwikkelen vanuit hun eigen ontdekkingsdrang. 

 

 
2.8. De rol van ICT in ons onderwijs 

We willen de leerling hierdoor nog meer eigenaar maken van zijn leerproces: “Wat kan ik al, wat vind 
ik nog moeilijk en wat lukt me nog niet.” Waarbij de nadruk ligt op het proces van iedere leerling!   
ICT ondersteunende middelen, waaronder Junior Einstein en Google Suite, helpen hierbij.  
Je kunt zowel op school- als thuis gericht werken aan doelen die de leerkracht klaar zet in een 
weektaak. Het is ook mogelijk dat leerlingen zelf kiezen aan welk doel ze werken. 
De leerkracht kan het proces hierbij monitoren en de leerlingen gericht coachen.   

 
Middels G Suite voorheen GAFE (google apps for education) hebben leerlingen de mogelijkheid om in 
hun eigen account te werken aan projecten, boekbesprekingen, werkstukken enz. Hierbij stimuleren 
we de interesse en keuzemogelijkheden van leerlingen op een interessante en creatieve manier, in 
een omgeving waar kinderen zowel thuis- als op school de mogelijkheid hebben om samen te 
werken. De leerkracht behoudt altijd de supervisie en  kan meteen zien hoe elke leerling aan zijn 
proces werkt. 
De leerlingen worden hierin goed begeleid. We blijven gewoon werken vanuit de methoden en 
gebruiken de digitale leermiddelen als aanvulling op de methoden. 

 

2.9. Ons onderwijsaanbod 
  
 Activiteiten in de groepen 1 en 2 
 In de aanvangsgroepen wordt gewerkt vanuit een aantal principes van basisontwikkeling en 

ervaringsgericht onderwijs. 
 Uitgaan van het kind staat hierbij centraal. Bij de kleuters staat het spelend leren centraal. Taal- en 

rekenactiviteiten, wereldoriëntatie, catechese, verkeer, schrijven, werken met 
ontwikkelingsmateriaal, bewegingsactiviteiten en expressie worden veelal op een speelse manier 
aangeboden en verwerkt vanuit de gedachte: spelen is leren. 

 
 Groepssamenstelling 
 Nieuwe 4-jarige leerlingen komen verdeeld binnen in één van de twee groepen 1/2.  
 Er is een protocol opgemaakt om de instroom van nieuwe leerlingen te regelen. 
 Zie ook hoofdstuk 3.2. 
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 Binnenkomen 
 Bij ons op school werken we met een inloop.   
 De kinderen zijn vanaf 8.15u/13.00u welkom bij ons op school.  Vanaf dan zijn de deuren open en 

komen álle kinderen zelfstandig naar binnen. Als kinderen toch op het schoolplein willen blijven dan 
is dat onder toezicht van de ouders. Er is geen surveillance.  Onze verantwoordelijkheid begint in het 
schoolgebouw vanaf 8.15u/13.00u. 

 In de gezamenlijke ruimtes ontvangen de leerkrachten de kinderen en kunnen ze daar gezellig een 
praatje maken met elkaar.  Kinderen die ervoor kiezen om rustig iets voor zichzelf te gaan doen, 
kunnen naar de klas gaan om daar aan hun eigen plek te gaan werken (spelletje, tekening, lezen,..). 

 Om 8.25u/13.10u gaat de bel en gaan alle kinderen naar de klas.   
 Zo kunnen we er voor zorgen dat iedereen op een rustige, aangename manier de school binnen komt 

en dat we om 8.30u/13.15u de lessen kunnen starten. 
 Na 8.30u/13.15u zijn we genoodzaakt om uw kind als “te laat” te registreren. 
 
 Tijdens de oefenmomenten kan het zijn dat de ouders/verzorgers mee binnenkomen om afscheid te 

nemen aan de klassendeur.   
 Wel vragen wij om de jongste kleuters zo snel mogelijk en liefst vanaf de eerste schooldag zonder 

ouders / verzorgers naar binnen te laten komen. Het is goed voor de zelfstandigheidsbevordering van 
de kleuter en praktisch gezien is het rustiger in de gang. 

 De mogelijkheid om naar het werk van uw kind te kijken of om te overleggen met de 
 leerkracht is er uiteraard altijd ná schooltijd. 
 
 Kring 
 Dagelijks staan er meerdere kringmomenten gepland.  We hanteren de kring als een uitgebreider 

onthaalmoment/ sociaal moment. Maar ook wordt er bij de kleuters tijdens de kring gewerkt 
rondom de verschillende vakgebieden.  Spelenderwijs zijn we o.a. bezig met rekenen, taal, catechese, 
verkeer, muziek en wereldoriëntatie. 

 
 Hoekenwerk/ contractwerk 
 Elk dagdeel wordt er meermaals gewerkt en gespeeld in de klas, tijdens het hoekenwerk. 
 Op een kiesbord geven de kinderen met een eigen naamkaartje aan, waar (in welke hoek) ze willen 
 werken. Als ze iets anders willen kiezen, dan hangen ze hun naamkaartje op een andere plek op het 

kiesbord. De leerkracht geeft op het kiesbord aan, waaruit de kinderen kunnen kiezen. Daarnaast 
werkt de leerkracht met groepjes kinderen. In de klas en op de gang zijn er diverse hoeken, 
waaronder de huishoek, de bouwhoek, de leeshoek, de rekenhoek en de schrijfhoek. De activiteiten 
kunnen thema-gerelateerd zijn.  

 Er zijn ook verplichte activiteiten. Deze kunnen dienen als verwerking van een aangeboden 
kringactiviteit. De nadruk ligt zoveel mogelijk op het handelend bezig zijn binnen verschillende 
vakgebieden.   

  
 Gym 
 De kleuters gymmen 1 keer in de week in de grote gemeentelijke gymzaal en 1 keer in de speelzaal 

op school.  Tijdens de gym wordt aandacht besteed aan klimmen, klauteren, gooien en vangen. Er 
 worden spelletjes gespeeld met of zonder liedjes. Er wordt gedanst of een wedstrijdje gespeeld.  
 De kleuters dragen gymschoenen met een stevige zool, die ze zelf aan en uit kunnen doen, dus 

zonder veters.  De schoenen worden van thuis meegenomen en op school bewaard. 
 
 Muziek 
 Er wordt elke week aandacht besteed aan muziek. Ze leren luisteren naar elkaar en het 
 gevoel voor ritme wordt ontwikkeld. Ook is er aandacht voor uitspraak, liedjes onthouden, op 

instrumentjes spelen en improviseren (zelf iets bedenken of fantaseren). Maar ook tijdens ateliers is 
er aandacht voor muziek. 
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 Taalontwikkeling 
 Jonge kinderen zijn erg taalgevoelig en daardoor is het taalaanbod bij deze kinderen ontzettend 

belangrijk.  Daarom wordt er op alle mogelijke manieren in de groep aandacht besteed aan taal.  
 In de kleutergroepen wordt intensief gewerkt met het Klankkastje, voornamelijk tijdens de 

kringactiviteiten, maar ook tijdens het hoekenwerk.   
 
 Supermap / rapport 
 Dit is een map bij kleuters waarin allerlei werkjes worden verzameld waar zowel de ouders als het 

kind trots op mogen zijn!  Deze werkjes laten ook de ontwikkeling van het kind op verschillende 
gebieden zien.  Om de ontwikkeling van het kind continue te kunnen volgen komen er 
contractwerkjes in, bestaande uit techniek en vaardigheid, waarbij bondig omschreven wordt hoe 
het kind het werkje heeft gedaan.  Naast de contractwerkjes komen er ook andere werkjes in waar 
het kind trots op mag zijn en waarin het kind laat zien dat het een stapje verder is gegaan in zijn of 
haar werk.  Dit kan een kleurplaat, een tekening of een foto van een werkje zijn.  De aanvulling van 
deze werkjes gebeurt incidenteel.  Ook komt er 2x per jaar (november en juni) een uitdraai van ons 
obeservatiesysteem KIJK! in.  Dit is voor de kinderen die minimaal 3 maanden bij ons op school 
zitten. Deze supermap gaat 3x per jaar, voor de (facultatieve) oudergesprekken, mee naar huis, 
wanneer de kinderen uit de andere groepen hun rapport mee krijgen. 

 Tijdens oudergesprekken kan de supermap er ook bij genomen worden ter verduidelijking van het 
gesprek. Vanaf groep 3 wordt deze map de rapportmap en mag u de inhoud van de supermap thuis 
bewaren.   

 
 Activiteiten c.q. basisvaardigheden in groep 3 t/m 8 
 (lezen, schrijven, taal en rekenen) 
 In onze school beginnen de kinderen met leren lezen in groep 3. 
 Het taalonderwijs van vroeger was vooral gericht op foutloos schrijven. Nog steeds leren we kinderen 

foutloos schrijven door gericht aan spellingsbewustzijn te werken, maar we besteden nu ook veel 
aandacht aan leren praten, luisteren en antwoord geven. We leren kinderen ook hun eigen mening 
onder woorden brengen. Tegenwoordig is het taalonderwijs meer gericht op spreken en luisteren. 
We leren de kinderen zó denken en handelen dat ze praktische problemen, die ze in het dagelijks 
leven tegenkomen, leren oplossen. Vooral de manier van oplossen is dus erg belangrijk. 

 Zowel bij rekenen als taal en lezen houden we zoveel mogelijk rekening met verschillen in aanleg, 
leerstijl en tempo tussen kinderen en zoeken we naar aangepaste werkvormen en een aangepaste 
inhoud. 

 
 Wereldoriënterende vakken (aardrijkskunde / geschiedenis / biologie / natuurkunde) 
 We zorgen ervoor dat kinderen Nederland, Europa en de werelddelen leren kennen. Ze maken 

kennis met hoe de mensen er leven. De kinderen leren over de geschiedenis van ons land. In de 
groepen 5 t/m 8 worden aardrijkskunde, natuuronderwijs en geschiedenis aangeboden volgens de 
methode De Zaken van Zwijsen. Ook worden tijdens het thematisch werken onderwerpen 
gerelateerd aan wereldoriëntatie behandeld. Aan de hand van deze thema’s kunnen kennis, inzicht 
en vaardigheden worden verkregen op het gebied van o.a. wereldoriënterende vakken. 

 
 Lichamelijke opvoeding 
 De kinderen van groep 1 t/m 8 gymmen in de sportzaal naast de school. Kleuters moeten voor hun 

gymactiviteiten kunnen beschikken over gymschoenen zonder veters. Gymkleding is vanaf groep 3 
verplicht (sportbroekje/andere korte broek, shirt,  gymschoenen zonder zwarte zolen, maar liefst wel 
met profiel). Wij raden kinderen aan alle sieraden af te doen voor het gymmen. Het risico dat ze 
ergens aan blijven hangen dragen wij liever niet. Vanaf groep 4 gaan alle kinderen na de inspannende 
gymles douchen om wat nare geurtjes kwijt te raken. Dus geef een handdoek, badslippers en zeep 
mee in de gymtas. 

 
 Gymrooster: 
 In onderstaande tabel kunt u lezen wanneer de kinderen gymles hebben: 
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Maandagochtend 08.45 – 09.30  Groep 1/2a 

 09.30 – 10.15 Groep 1/2b 

   

Maandagmiddag 13.30 - 14.00 Groep 7 

 14.00 – 14.30 Groep 6 

 14.30 - 15.00 Groep 6/7 

 

Dinsdagochtend 08.45 – 09.30  Groep 8a 

 09.30 – 10.15 Groep 8b 

 10.15 – 11.00 Groep 7 

 11.00 – 11.45   Groep 6 

   

Dinsdagmiddag 13.30 - 14.00 Groep 5 

 14.00 - 14.30 Groep 4 

 14.30 - 15.00 Groep 3 

 

Donderdagochtend 08.45 – 09.30  Groep 5 

 09.30 – 10.15 Groep 3 

 10.15 – 11.00 Groep 4 

 11.00 -11.45 Groep 6/7 

     

Donderdagmiddag 13.15 – 14.00 Groep 8a 

 14.30 – 15.15 Groep 8b 

 

Vrijdagochtend 9.00 - 10.00  Groep 1/2a 

 11.00 – 12.00 Groep 1/2b 

 
Opmerking: De kinderen van groep 4 van groep 4/5 gymmen met de kinderen van groep 4. 
                 De kinderen van groep 5 van groep 4/5 gymmen met de kinderen van groep 5. 
 
Expressieactiviteiten 

 In de expressieactiviteiten onderscheiden we muziek, handenarbeid, tekenen, dramatische 
expressie. Gericht bieden we verschillende aspecten van deze leergebieden aan, waarbij kinderen 
ieder op eigen niveau kunnen leren en werken. 

 
 Methodes 
 Om er voor te zorgen dat de ontwikkeling van uw kind(eren) zo goed mogelijk verloopt maakt de 

school gebruik van methodes. Zo weten we zeker dat een aantal noodzakelijke zaken aandacht 
krijgen en proberen we de kerndoelen voor het basisonderwijs te realiseren. De belangrijkste 
methodes die we op school gebruiken, zijn: 

 
 Aanvankelijk Lezen: Lijn3  
 Voortgezet technisch lezen: Lekker lezen  
 Begrijpend Lezen: Nieuwsbegrip en Nieuwsbegrip XL 
 Taal: Staal 
 Rekenen: Wizwijs (1 t/m 8) 
 Schrijven: Pennenstreken (3), Schrijven in de basisschool (4 t/m 8) 
 Engels: Groove me 
 Wereldoriëntatie: Zaken van Zwijsen   
 Verkeer: "Wijzer door het verkeer" (groep 1 t/m 8) 
 Gymnastiek: Bewegingsonderwijs in het speellokaal (1/2) 
  Basislessen Bewegingsonderwijs (3 t/m 8) 
 Handenarbeid:  Laat maar zien  
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 Tekenen: Laat maar zien 
 Muziek / Dans / Drama: Moet je doen! 
 Techniek: Techniektorens 
 Catechese:  Trefwoord - Reis van je leven 
 
 Jaarlijks bekijken we of we bepaalde methodes moeten vernieuwen. Het afgelopen jaar (‘14-’15) 

hebben we geen nieuwe methode ingevoerd voor groep 1 t/m 8. Wel hebben we de methode “Zaken 
van Zwijsen” geïmplementeerd en uitgebreid met het onderdeel “Natuurzaken”. 

 
 Sociale integratie en actief burgerschap 
 Basiswaarden als vrijheid van meningsuiting, gelijkwaardigheid van mensen, begrip van wat voor de 

ander wezenlijk is, verdraagzaamheid en het afwijzen van discriminatie, maar bijvoorbeeld ook het 
op een goede manier kunnen oplossen van problemen en een democratische houding zijn in onze 
visie verwoord. 

 Burgerschapsvorming komt daarnaast ook tot uiting in de wijze waarop onze school invulling geeft 
aan regels ten aanzien van veiligheid, ouderbetrokkenheid en onderlinge omgang tussen leerlingen 
en leerkrachten.  

 De leerlingenraad bestaat uit kinderen van groep 7 en 8. De leerlingenraad komt eens in de 2 weken 
bij elkaar samen met de directeur om te vergaderen over allerlei onderwerpen zoals het onderwijs 
en wat er verbeterd moet worden aan de school. 

 Actief burgerschapsvorming wordt niet gezien als een apart vak, maar maakt onderdeel uit van 
meerdere vakken.  

 Naast de lessen uit de methode “Zaken van Zwijsen” en “Reis van je leven” werken we met thema’s 
waarin aandacht wordt besteed aan de bevordering van sociale integratie en actief burgerschap. 

 In de groepen 5 t/m 8 wordt wekelijks gewerkt met een nieuwskring om de kinderen actief te 
betrekken in hetgeen er in de samenleving gebeurt.  

 
 Levensbeschouwing 
 Op onze school is levensbeschouwing één van de vaste en steeds terugkerende leer- en 

vormingsgebieden. Daarin proberen we kinderen op het spoor te houden van hun  nieuwsgierigheid 
naar de grote vragen van het leven, zoals: ‘Waar komen we vandaan?”, “Hoe gaan we het beste met 
elkaar om en met de natuur om ons heen?”, “Waarom ben ik er eigenlijk?’, “Waar ga je heen als je 
dood gaat en waarom moeten mensen vaak zoveel lijden?” We gaan met de kinderen na hoe zij zelf 
met die vragen kunnen omgaan en hoe andere mensen dat doen. En wat mensen in onze eigen 
omgeving en in andere landen en culturen over levensvragen denken en voelen. Met name gaan we 
op zoek naar wat de christelijke levensovertuiging - die vormt immers de grondslag van onze school! 
- te zeggen heeft over onszelf, over omgaan met elkaar en over de betekenis van ons leven. Daarbij 
maken de kinderen kennis met het leven van Jezus van Nazareth, met de bijbel en met de leefwijze 
van christenen. Op die manier helpen we hen om geleidelijk aan hun eigen levensbeschouwelijke 
weg te kiezen. 

 We doen dat met behulp van de methode “Reis van je leven”. Deze methode biedt twintig thema’s 
aan, die geïnspireerd zijn op de grote zingevingvragen van mensen. De volgorde komt overeen met 
de hoogtepunten van de seizoenen en van het kerkelijk jaar. De thema’s keren jaarlijks terug en 
worden voor alle 8 groepen op een eigen niveau uitgewerkt. De methode sluit aan bij de 
verscheidenheid van de herkomst van de kinderen, ook op levensbeschouwelijk gebied. Tegelijk 
biedt ze de mogelijkheid om gestalte en inhoud te geven aan onze eigenheid als katholieke school.  

 
 In groep 4 en 8 wordt samengewerkt met werkgroepen in de parochie in verband met de 1e 

Communie en het Vormsel. Ouders ontvangen t.z.t. uitnodigingen voor een aantal besprekingen en 
activiteiten.  

 
 De leerlingen van onze school zijn wettelijk verplicht deel te nemen aan alle voor hen bestemde 

onderwijs- activiteiten. Op verzoek van de ouders is het mogelijk dat de directeur een leerling 
vrijstelling verleent voor het volgen van het vak godsdienst/levenbeschouwing. Een dergelijk verzoek 
kan schriftelijk ingediend worden bij de directeur. Als de directeur deze vrijstelling verleent, geeft hij 
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tevens aan welke onderwijs- activiteit voor de leerling in plaats komt van die waarvoor vrijstelling 
verleend wordt. 

 
 Vulpen 
 Vanaf groep 6 wordt er met vulpen geschreven. Deze "goede" vulpennen krijgen de kinderen van 

school. Bij normaal, zuinig gebruik gaat zo’n vulpen de hele basisschooltijd mee. Indien er een 
nieuwe vulpen nodig is, (verlies, onzorgvuldig gebruik) kan deze voor (€ 4,- ) gekocht worden via de 
groepsleerkracht. 

 

2.10. Niet alleen leren met het hoofd 
 Naast het leren van vaardigheden als rekenen, taal, wereldoriëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis, 

kennis van de natuur) vinden we het leren omgaan met elkaar ook belangrijk. Wij hebben daar (nog) 
geen methode voor zoals bij rekenen bijvoorbeeld, maar toch hebben we voortdurend aandacht voor 
de sociale groei van de kinderen. U kunt daarbij denken aan de opvang van kinderen met problemen 
op dat gebied en het aanpakken van het groeiproces bij een aantal leerlingen. Sinds het schooljaar 
2012-2013 werken we met het leerlingvolgsysteem “Zien” om de sociaal-emotionele ontwikkeling 
van de kinderen goed te kunnen volgen en waar nodig extra begeleiding te bieden. Naast de 
verstandelijke, emotionele en sociale ontwikkeling willen we ook aandacht geven aan de culturele 
ontwikkeling.  

 

2.11. Buitenschoolse activiteiten 
 Kinderen leren niet alleen uit boeken. Gedurende het schooljaar vinden er diverse activiteiten plaats 

die zowel een gezellig karakter hebben als bijzonder leerzaam zijn.  Natuurlijk wordt er uitgebreid 
aandacht geschonken aan de grote jaarlijkse feesten zoals bijvoorbeeld Sinterklaas, Kerstmis en 
Carnaval.  

 
 Elk jaar wordt er volgens goed Brabants gebruik een stevig carnavalsfeest georganiseerd met als 

hoogtepunt de verkiezing van prins en prinses uit groep 8. Deze twee worden vastgelegd op de 
gevoelige plaat om vervolgens aan te schuiven in de eregalerij in de hal van de school. Alle kinderen 
van het Graspollengat feesten er stevig op los. De school bruist dan van groep 1 t/m 8. 

 Bijzondere aandacht voor de natuur is er in de "week dat het I.V.N". (Instituut voor 
Natuurbeschermings- educatie) Het IVN-gebouw in de buurt wordt bezocht. Een speciale 
tentoonstelling laat kinderen verbazen over de wonderen uit de natuur. 

 Gedurende het schooljaar nemen wij zoveel mogelijk deel aan een aantal sportactiviteiten die de 
gemeente in samenwerking met lokale verenigingen aanbied. 

 Het schoolreisje mag op deze pagina natuurlijk ook niet ontbreken. Eens in de 2 jaar gaat de hele 
school met bussen bijzondere attracties bezoeken. Het andere jaar vieren we “De (kleine) 
Smelendag”’. 

 Natuurlijk moeten we hier ook het schoolkamp van groep 8 noemen, evenals hun afscheidsmusical. 
Op een 3-tal dagen in het late voorjaar (meestal eind mei / begin juni) wordt voor groep 8 het 
schoolkamp gehouden. Onder leiding van de groepsleerkracht, andere teamleden en met hulp van 
ouders kunnen de kinderen in een ontspannen sfeer bezig zijn met allerlei gezellige activiteiten. Zo 
sluiten zij op een locatie buitenaf hun schoolloopbaan op een bijzondere manier af. Vooral het "laat 
naar bed gaan" en het avondspel maken indruk bij de kinderen. Het is een happening waar we als 
school steevast naar uitkijken. Een gedeelte van de kosten voor dit kamp wordt via de ouderbijdrage 
betaald. Daarnaast wordt een eenmalige bijdrage gevraagd. Hiervan worden de slaapplaatsen, de 
versnaperingen en de broodnodige maaltijden bekostigd. Wij vragen u dat bedrag t.z.t. over te 
maken op de girorekening van de oudervereniging. Van de leerkracht van groep 8 krijgt u verdere 
informatie. 
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3. De zorg voor kinderen 
 

3.1.  Kenmerken van onze leerlingpopulatie 
  Als extra ondersteuning nodig is, doet de groepsleerkracht een beroep op de Kwaliteit Ondersteuner. 

De Smelen heeft een laag verwijspercentage naar het SBO (speciaal basisonderwijs) en inmiddels 
heeft de school ook wat ervaring met kinderen met lichte en zware ondersteuning. Door de komst 
van passend onderwijs zijn er geen ‘rugzakjes’ meer maar praten we over arrangementen, met 
daarbij een verschil in lichte en zware ondersteuning. Doordat leerkrachten  steeds meer bedreven 
worden in arrangeren van diverse leertrajecten, blijkt dat meerbegaafde leerlingen daar ook de 
vruchten van plukken.  

 
  Op basis van het opleidingsniveau van de ouders wordt een leerlinggewicht toegekend. Op dit 

moment is de verhouding van de leerlinggewichten, gemeten op 01-10-2017 (264 lln.) als volgt:  
 

  Volgens nieuwe telling:  
  0.00 = 252 lln.    = 95,45 %  
  0.30 =      10 lln.  =    3,79 % 
  1.20 =       2 lln.  =   0,76 % 

 
 Aantal leerlingen met een indicatie voor speciaal (basis)onderwijs. 
 

schooljaar 
 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Tot. Aantal 257 263 264 272 278 279 

Verwijzing  
S(B)O 

2 1 1 1 0 1 

Terugplaatsing  
SBO – SO 

      

 

 
3.2.  De opvang van nieuwe leerlingen in de school 

 

1. Plaatsing van een kind 
 

   Rondleiding 
   De onderbouwcoördinator (Cindy Agten) heeft een aantal momenten in het schooljaar gepland 

om ouders te informeren over de organisatie en de werkwijze van onze school. De ouders kunnen 
de "sfeer proeven", desgewenst vragen stellen en de school "in bedrijf" zien. Deze rondleidingen 
vinden één keer in de maand plaats op maandagochtend, van 8.45u tot uiterlijk 10.00u. Om 
hiervoor een afspraak te maken kunt u bellen naar school (040-2076656). Voor vragen kunt u ook 
terecht bij de onderbouwcoördinator, Cindy Agten. 
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   Inschrijfprocedure 

Na  deze afspraak met de onderbouwcoördinator worden het gehele jaar door nieuwe leerlingen 
ingeschreven en toegelaten, mits dit past in het aannamebeleid dat door het bestuur van onze 
school is vastgesteld. 

   De inschrijfformulieren vindt u op onze site. U kunt deze, nadat u uw keuze gemaakt heeft, 
invullen en opsturen naar school t.a.v. Cindy Agten.  

   Het opsturen van deze formulieren betekent nog niet dat uw kind officieel is ingeschreven op 
onze school. Het is nadrukkelijk een voorlopige inschrijving. De directie én kwaliteitsondersteuner 
bespreken de door u ingevulde formulieren. Indien nodig wordt u uitgenodigd voor een 
aanvullend gesprek. 

   Na akkoord van de directie krijgt u van ons via de mail een bevestiging of uw kind officieel wordt 
ingeschreven op onze school. 

   Bij tussentijdse wijziging van basisschool door een kind/ouders wordt altijd eerst informatie van 
de school van herkomst opgevraagd door de directeur of de kwaliteitsondersteuner.  

   Binnen Valkenswaard hebben we hier goede afspraken over op directieniveau. Adviezen van de 
school van herkomst worden door ons altijd onverkort nagekomen. 

 
  * Kijkmoment 
 
  Wanneer? 

  De toekomstige leerkracht nodigt uiterlijk 6 weken van te voren de ouders/verzorgers schriftelijk 
uit. Bij verhindering nemen de ouders contact op met de school. Eventueel kan er dan een nieuwe 
afspraak gemaakt worden. Het kijkmoment zelf vindt steeds direct na schooltijd plaats en dat 
meestal in de eerste week van de maand voorafgaand aan de verjaardagsmaand.  

  Bijvoorbeeld:  
  Het kind is jarig op 25 januari, u krijgt dan uiterlijk half november de uitnodiging en het 

kijkmoment is dan in de eerste week van december.  
   Indien het kind direct in het nieuwe schooljaar start, is er een uitzondering. 
   Voor deze kinderen geldt alleen het  doorschuifuurtje als kijkmoment, dit i.v.m. het afronden van 

 het schooljaar. 
 

   Inhoudelijk 
   De toekomstige leerkracht van het kind bespreekt samen met de ouders allerlei bijzonderheden 

om de start van de kleuter zo vlot mogelijk te laten verlopen, terwijl de kinderen eventueel 
spelen.  Na dit kort informatief gedeelte kunnen ook de ouders de klas even verkennen en 
worden de oefenmomenten en het eerste oudergesprek afgesproken.  

 
   * Oefenmoment(en) 
 
   Wanneer? 

   Als school hebben wij besloten dat u gebruik kunt maken van maximaal  5 aaneengesloten 
dagdelen, in de week voorafgaand aan het instroommoment (is de daadwerkelijke startdatum).  

   Als school vinden we het erg belangrijk dat deze oefenmomenten aaneengesloten zijn om op deze 
manier voor rust, structuur en duidelijkheid te zorgen voor zowel de ouder(s), het kind, de 
leerkracht én de groep! 

   Dus de verjaardag van het kind valt waarschijnlijk op een van deze oefenomomenten. De ouders 
bepalen zelf of het kind die dag op school aanwezig is of niet. Indien het kind wel aanwezig is, 
wordt er wel aandacht geschonken aan de verjaardag, maar deze wordt niet gevierd (dus zonder 
kroon, zonder traktatie, …). 

   Deze oefenmomenten worden dus op het einde van het kijkmoment samen met de ouders en de 
leerkracht gepland. 

   Voor het eerste oefenmoment zal het kind een uitnodigingskaartje opgestuurd krijgen! 
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   Indien het kind direct in het nieuwe schooljaar start, is er een uitzondering. 
   Voor deze kinderen geldt alleen het  doorschuifuurtje als oefenmoment. 

   Anders is het voor dit kind niet reëel wanneer hij/zij in het oude schooljaar gaat wennen, waarin 
hij/zij misschien niet: 
-  de toekomstige juf krijgt 
- bij de juiste kinderen van zijn/haar groep zit (bijv. groep 2-kinderen stromen door naar  
 groep 3 en zitten dus het volgend schooljaar niet meer in die groep) 
- niet de normale activiteiten krijgt, die hij/zij normaal gezien wel zouden krijgen.  
 Dit is i.v.m. het   afronden van het schooljaar. 

 
   Inhoudelijk 

  In principe neemt uw kind buiten afscheid en komt zelfstandig binnen. Wanneer uw kind daar nog 
behoefte aan heeft, mag u als ouder ook nog even naar binnen komen om afscheid te nemen aan 
de klassendeur (dit gebeurt dan in samenspraak met de leerkracht). 

   Uw kind blijft dan gedurende een dagdeel (ochtend óf middag) op school en kan alvast wennen 
aan de regels, afspraken en het dagritme van de klas, maar maakt uiteraard ook alvast kennis met 
de kinderen en de leerkracht van de groep. 

 
   * Instroommoment 
  
   Op De Smelen stromen de kinderen in op de eerste maandag ná zijn/ haar vierde verjaardag.   

   Een uitzondering maken we voor de feestdagen die op maandag vallen, deze kinderen beginnen 
op dinsdag. Ook maken we een uitzondering voor de dag waarop wij het Sinterklaasfeest vieren.  

   6 Weken voor het einde van het schooljaar stromen geen kinderen meer in.   
 

 Vanaf het instroommoment vindt het afscheid plaats voordat het kind naar binnenkomt.  De 
leerkracht ontvangt het kind in de hal/bij de kapstok. 

 
   * Eerste oudergesprek 
  

   Dit gesprek wordt samen met de leerkracht en de ouders gepland op het einde van het 
kijkmoment.  Dit gesprek(je) zal ongeveer 2 à 3 schoolweken na het instroommoment van het 
kind plaatsvinden.  Dit is een verkennend gesprekje, met uiteraard informatie over die eerste 
schoolweken, maar ook vinden wij het belangrijk om informatie van de ouders over het kind in de 
thuissituatie te ontvangen.  Denk hierbij aan informatie over de (onderwijs-)behoefte van iedere 
leerling, zowel positief stimulerend als belemmerend 

 
 Belangrijke opmerking voor herfst-kinderen! 
 Binnen SKOzoK bestaat er een uniform beleid betreffende kinderen die geboren zijn in oktober, 

november of december.  Deze zogenaamde OND-kinderen stromen meteen in in groep 1.  
Verlengen van de kleuterperiode kán tot de mogelijkheden behoren, maar is eerder een 
uitzondering dan een regel.  Hierin is het advies van de school bindend.  Uiteraard wordt er wel 
gestreefd naar een goede verstandhouding met de ouders.  Bij verlenging geeft de school 
duidelijk aan hoe de ontwikkeling van het kind gestimuleerd zal worden. 

 
  Plaatsingsbeleid: tweelingen / broertjes – zusjes 

 De onderbouwcoördinator bepaalt in overleg met de ouders, leerkrachten en de 
kwaliteitsondersteuner in welke kleutergroep de tweelingen / broertjes - zusjes geplaatst worden. 
Hierbij is een aantal criteria als groepsgrootte, verdeling meisjes/jongens, leeftijd van kinderen en 
mogelijk individuele factoren, bepalend voor de plaatsing. 
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3.3.  Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen op school 
 
 De verslaggeving van gegevens over leerlingen door de groepsleerkracht 
 In de kleutergroepen wordt door de leerkracht het schoolverloop van een kind bijgehouden 
 in het kinderdagboek. De leerkrachten van de groepen 0/1/2 registreren de ontwikkeling van hun 

kinderen. Hiervoor gebruiken zij het kindvolgsysteem KIJK, dat betrekking heeft op het totale 
ontwikkelingsspectrum. Ouders kunnen op afspraak het leerling-dossier van hun kind inzien bij de 
groepsleerkracht. 

 
 Het leerling-dossier 
 Het leerling-dossier bevat naast het inschrijfformulier en de totaaloverzichtlijst van de 
 schoolloopbaan van het kind specifieke gegevens van elk kind. Er zijn leerlingen met een extra 

zorgdossier. Dit zijn kinderen die extra zorg behoeven. Het leerling-dossier bevat gegevens m.b.t. 
toetsgegevens, interne + externe onderzoeksgegevens, gespreksnotities en handelingsplannen. 

 Dit dossier is niet toegankelijk voor derden. Ouders kunnen op afspraak het dossier van hun kind op 
school inzien. Zonder toestemming van de ouders worden gegevens uit het leerling-dossier nooit 
verstrekt aan instanties of personen buiten de school. De school is wel verplicht, in het kader van 
afspraken binnen het bestuur, bepaalde gegevens (m.n. toetsgegevens) door te geven aan de 
vervolgschool. Het leerling-dossier is voor ons een interne bron van gegevens die door de 
begeleidende leerkracht geraadpleegd kan worden. Het beheer van de leerling-dossiers is in handen 
van de kwaliteitsondersteuner. De dossiers zijn digitaal en kunnen alleen door de betreffende 
leerkracht, de directeur en de kwalitetisondersteuner geraadpleegd worden. 

 
 Het doorspreken van de vorderingen van de leerlingen  
 Informatieoverdracht betreffende een kind van de ene leerkracht naar de andere vinden we 

belangrijk vanuit het idee dat we een kind zo consistent mogelijk willen begeleiden 
 gedurende zijn schoolperiode. 
 Voor het begin van het schooljaar worden de leerlingen van elke groep door de leerkrachten 

doorgesproken. De ontvangende leerkracht krijgt informatie van de leerkracht die het kind het 
voorgaande jaar heeft begeleid. Behalve cognitieve gegevens bevat deze overdracht ook informatie 
over de  onderwijsbehoefte van iedere leerling, zowel positief stimulerend als belemmerend.  

 Drie keer per jaar, na het einde van een periode waarin het groepsplan gelopen heeft,  wordt de 
voortgang van de groep doorgesproken. 

 Dit gebeurt in een zgn. systematische groepsbespreking. Didactische problematieken als ook 
pedagogische vraagstukken worden dan besproken met de leerkracht en de kwalitetisondersteuner. 
Hieropvolgend zijn er  regelmatig gesprekken tussen de leerkracht en de kwalitietsondersteuner over  
individuele kinderen 

 
 De wijze waarop het welbevinden en de leervorderingen van de kinderen 
 besproken wordt met ouders 
 Drie maal per jaar maken de leerkrachten een rapport van elk kind in de groepen 3 t/m 8. 
 Hieraan gekoppeld worden alle ouders in de maanden november / december en in maart / april 

uitgenodigd om het schoolverloop van hun kind met de groepsleerkracht(en) te bespreken. Deze 
gesprekken noemen we de 10-minuten gesprekken. 

 Dit geldt ook voor de groepen 1 en 2, alleen wordt in deze aanvangsgroepen gesproken 
 n.a.v. observaties (kinderdagboek),  het kindvolgsysteem ‘KIJK’ en de supermap.  
 Mocht het overgangsrapport aan het einde van het schooljaar aanleiding zijn tot een 
 gesprek, dan nodigt de leerkracht de ouder nadrukkelijk uit. 
 Heeft een ouder behoefte aan een gesprek, dan kan hiervoor altijd een afspraak gemaakt worden 

met de groepsleerkracht. 
 Voor de groepen 1 en 2 geldt dat op de laatste gespreksronde in juni alle ouders uitgenodigd 

worden.  
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3.4.  Model zorgstructuur 
  
 In de begeleiding van kinderen zijn de uitgangspunten steeds: 
 een uitermate zorgvuldige afweging van ontwikkelingskansen voor het kind en 
 het kind díe begeleiding geven zodat hij/zij zich op de juiste plaats optimaal kan ontplooien. 
 Niet elk kind heeft dezelfde onderwijsbehoefte. Om hier zo goed mogelijk op af te stemmen is een 

flexibele organisatie noodzakelijk. Door kinderen te stimuleren tot en het begeleiden in zelfstandig 
werken ontstaat er ruimte om kinderen die meer zorg behoeven die ook te kunnen geven. 

 De kwaliteitsondersteuner ondersteunt de leerkracht hierbij door het aandragen van suggesties of 
roept externe hulp in. De daadwerkelijke verantwoording en omzetten in concrete handelingen naar 
het kind toe ligt altijd bij de groepsleerkracht. 

 
1. Plaatsing en verwijzing van leerlingen met specieke behoefden/afspraken over doubleren 
 
 In onze school is het streven vastgelegd op termijn het doubleren zo veel mogelijk tot het 

verleden te laten behoren. Adaptief onderwijs, aansluiten met je onderwijs bij het kind, staat op 
gespannen voet met doubleren. 

 Wanneer op dit moment een kind op diverse ontwikkelingsgebieden grote achterstand vertoont 
t.a.v. zijn klasgenoten, dan behoeft dit kind extra zorg. Wanneer zowel de leerkracht als de 
kwaltitietsondersteuner van mening zijn dat het kind het meest geholpen is bij doubleren, wordt 
dit met de ouders besproken. Op basis van zorgvuldige afweging van argumenten wordt uiterlijk  

 4 weken voor einde schooljaar beslissing genomen of het kind doubleert. 
 Blijkt na een langere periode van intensieve begeleiding dat wij niet de vereiste zorg aan een 

leerling kunnen bieden, dan wordt in goed overleg met de ouders en externen afgewogen welke 
vorm van begeleiding voor deze leerling de meest passende is. Hier komen we dan aan bij de 
arrangementen die vanuit passend onderwijs zijn ingesteld. Dit kunnen begeleidings-
arrangementen zijn op onze school, maar dat kan ook een verwijzing naar het speciaal 
(basis)onderwijs zijn. 

 In dit kader is het van belang te vermelden dat bekostiging van een leerling door het ministerie 
doorgaat tot en met het leerjaar waarin de leerling 14 jaar oud wordt. Derhalve is het theoretisch 
mogelijk dat een leerling op onze school 2x doubleert. De praktijk heeft echter geleerd dat een 
tweede doublure meestal niet de gepaste oplossing is om tegemoet te komen aan de 
ontwikkelingsproblemen van het kind. Daarom is het gebruikelijk om op onze school slechts 1x te 
doubleren; 2x doubleren passen we slechts sporadisch, na uitvoerige verkenning en afweging van 
alle andere alternatieven, toe. Het begrip “kleuterschoolverlenging” kent de wet, na de invoering 
van de nieuwe basisschool in 1985, niet meer. Een zgn. “ kleuterschoolverlenging” in de eerste 2 
leerjaren wordt door ons dan ook gezien als een doublurejaar. 

 Onze aanpak tot nu toe is vooral gericht op díe leerlingen die dreigen uit te vallen, die het aanbod 
niet kunnen volgen. We zijn ons er echter goed van bewust dat onze meer begaafde leerlingen 
ook recht hebben op “zorg op maat”. Zeker ook voor hen moeten we uitdaging bieden. 

 
2. De cirkel van handelingsgericht werken 
 In het schooljaar 2009-2010 zijn wij gestart met de implementatie van HGW op teamniveau. 

Hierbij is het uitgangspunt de cirkel van HGW.  
 We onderscheiden  vier verschillende fases met in totaal zeven stappen 
 

 Fase 1. Waarnemen/signaleren 

 Stap 1: verzamelen van gegevens van kinderen in een groepsoverzicht 
     We maken hierbij gebruik van vijf bronnen: 

 Observaties 

 Kindgesprekken 

 Data analyse 

 Oudergesprekken  
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 Gegevens vanuit de groepsoverdracht door collega’s ·  
 Stap 2:   benoemen van de onderwijsbehoeften van alle kinderen  
 Stap 2a: bepalen van de doelen voor de komende periode 

 Fase 2. Begrijpen/analyseren 

 Stap 3: signaleren van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften  

 Fase 3. Plannen  
 Stap 4: clusteren van kinderen met vergelijkbare specifieke onderwijsbehoeften 
 Stap 5: opstellen van een groepsplan 

 Fase 4. Realiseren  

 Stap 6: uitvoeren van het groepsplan 
 

De stappen 1, 2 en 3 staan in het groepsoverzicht.  
De stappen 4 en 5 verwerken we in een groepsplan. Daarin staat het basisaanbod voor de hele  
groe p en het specifieke onderwijsaanbod voor clustergroepjes. 
Het groepsoverzicht en het groepsplan zijn de kerndocumenten waarmee we de ontwikkeling van 
kinderen in relatie tot de gestelde doelen en het onderwijsaanbod plannen, volgen en evalueren. 
We streven naar een preventieve aanpak. We kijken vooruit: wat zijn de doelen voor de komende 
periode en wat hebben onze kinderen nodig om die doelen te bereiken? 
 
Fase 1: Waarnemen 

 Stap 1: Verzamelen van kind-gegevens in het groepsoverzicht 

Gedegen informatie verzamelen vraagt om een open en onbevooroordeelde manier van kijken en 
luisteren. We stellen ons hierbij eerlijk en nieuwsgierig op. 
In de fase van het waarnemen verzamelt en ordent de leerkracht gegevens over alle 
Kinderen en over de resultaten van het aanbod. Het gaat om gegevens uit observaties, 
analyses van het werk, gesprekken met kinderen en ouders, de resultaten op 
Methodeonafhankelijke en methode gebonden toetsen en via de overdracht van vorige 
leerkracht.  
 

 Stap 2 en 2a: Signaleren van kinderen die iets extra’s nodig hebben en het bepalen van doelen 

voor de hele groep. 

 In deze stap bepalen we welke doelen we voor de komende periode op een bepaald vakgebied 
met de hele groep willen bereiken. Deze doelen zijn ambitieus en concreet. Vervolgens kijkt de 
leerkracht welke kinderen extra begeleiding nodig hebben om deze doelen te behalen? 
Leerkrachten signaleren deze kinderen bewust en op basis van duidelijke criteria. Bij het 
signaleren gaat het om alle kinderen die meer nodig hebben dan het regulier basisaanbod. We 
signaleren niet alleen kinderen met een D of E niveau maar ook de kinderen met een leer-of 
ontwikkelingsvoorsprong. Daarnaast signaleren we ook de kinderen met een opvallende 
werkhouding, een specifieke leerstijl of die specifieke sociaal-emotionele vaardigheden missen 
of juist bezitten. 
 

Fase 2: Begrijpen 
 
 Op basis van de eerste twee stappen zetten we stap 3 in. 

 3: benoemen van de onderwijsbehoeften van kinderen 

 We benoemen de onderwijsbehoefte van elk kind. We vragen ons voortdurend af “wat vraagt 
dit kind van ons?”. We maken hierbij gebruik van de gegevens uit ons groepsoverzicht. 
 
Er zijn kinderen die te weinig hebben aan het reguliere basisaanbod. Zij hebben extra 
begeleiding nodig om bepaalde vaardigheden te leren. Voor deze kinderen formuleren we – 
voor die gebieden waarbij ze begeleiding nodig hebben- specifieke onderwijsbehoeften.  

 Een specifiek aanbod wat er voor moet zorgen dat een kind de beschreven doelen kan 
behalen. 
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1. Vanuit wat een kind al kan (de beginsituatie), formuleren we een of meer concreet haalbare 
doelen 
2. Wat heeft dit kind extra nodig om dit doel te bereiken? 

 
Fase 3: Plannen 

 
Na het in kaart brengen van de onderwijsbehoeften van de kinderen die extra begeleiding nodig 
hebben, zetten we de stappen 4 en 5 in de fase van plannen: 

 Stap 4:  Clusteren van kinderen met vergelijkbare onderwijsbehoeften 

 Nu we onze groep goed in beeld hebben gaan we kijken hoe we op een haalbare manier 

kunnen differentiëren. We doen dit door een aantal, dat hetzelfde nodig hebben samen te 

voegen in een of meer clusters kinderen. Voor ieder clustergroepje bepalen we een concreet 

haalbaar doel. 

 Stap 5: Opstellen van het groepsplan 

 Nadat de kinderen met vergelijkbare onderwijsbehoeften geclusterd zijn, beschrijven we het 

onderwijsaanbod voor de komende periode. 

Het groepsplan bevat het: 

 Basisaanbod; hieronder vallen de doelen voor de groep voor de geplande periode, de aanpak 
en de in te zetten activiteiten en materialen; 

 De doelen voor de clustergroepjes met de aanpak; 

 We onderscheiden de volgende clustergroepen: 
- Cluster groepsdoelen: voor kinderen die iets extra’s nodig hebben om de doelen van het 

basisaanbod te behalen. Je kunt hierbij denken aan bv. extra of verlengde instructie, het 
inzetten van andere materialen ed; 

- Cluster drijfvermogen: kinderen die voorliggende doelen nog niet hebben behaald; 
- Cluster verdieping: kinderen die de doelen makkelijk behalen of al behaald hebben; 
- Cluster eigen leerlijn: die kinderen die op een of meerdere vakgebieden zijn losgekoppeld van 

het basisaanbod. Dit zijn de kinderen met een OPP. 
 
Fase 4: Realiseren 

 Stap 6:  
 Om het groepsplan zo soepel mogelijk te laten verlopen is een goed klassenmanagement 

voorwaardelijk. Het groepsplan is samen met het groepsoverzicht beschikbaar in de 
klassenmap. Op basis van het groepsplan maken we een week- en dag planning. 

 
De fasen van ondersteuningsniveau en zorgniveau 

 De glijdende schaal van ondersteuning/zorg in relatie tot HGW kan op de volgende manier 
 weergegeven worden. 

 

Ondersteuningsniveau 1: Basisaanbod 
Basisaanbod door de leerkracht binnen de groep. 

Het kind wordt gevolgd in de groep. De leerkracht is verantwoordelijk voor het  leerstofaanbod en  
begeleiding. De leerling profiteert optimaal van het basisaanbod om de gestelde doelen succesvol te  
bereiken. 

  

Ondersteuningsniveau 2: Groepsdoelen 
Extra ondersteuning door de leerkracht binnen de groep. 

Wanneer de leerkracht signaleert dat de leerling of een cluster leerlingen meer of andere ondersteuning  
nodig heeft beschrijft hij hiervoor een extra doel in het groepsplan  De specifieke onderwijsbehoeften om 
 de reguliere doelen te behalen - van het kind worden beschreven in het groepsoverzicht.  
In het roepsplan beschrijft de leerkracht concreet op welke wijze (doelen, aanpak, richtinggevers voor  
weekplanning) het onderwijsaanbod vorm wordt gegeven. 
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Zorgniveau 3A: Drijfvermogen (HP) 
Extra ondersteuning in samenspraak met kwaliteitsondersteuner 

Wanneer een kind, na de evaluatie in het cyclisch proces, de doelen onvoldoende bereikt heeft, of de  
doelen onvoldoende uitdaging bieden en onduidelijk is wat het kind nodig heeft, wordt het kind  
besproken tijdens de groepsbespreking met de kwaliteitsondersteuner.  
In niveau 3A is er sprake van een kortdurende in te zetten interventie (denk hierbij aan een aantal  
weken)  om onderliggende doelen alsnog te behalen, waarna het kind weer aan kan sluiten bij de doelen  
van het basisaanbod. 

Zorgniveau 3B: Drijfvermogen (HP) Curatieve zorg 
Extra ondersteuning in samenspraak met de kwaliteitsondersteuner.  

Wanneer een kind, na de evaluatie in het cyclisch proces, de doelen onvoldoende bereikt heeft, of de  
doelen onvoldoende uitdaging bieden en onduidelijk is wat het kind nodig heeft, wordt het kind  
besproken tijdens de groepsbespreking met de kwaliteitsondersteuner.  
In niveau 3B is er sprake van langdurige interventies. Denk hierbij aan kinderen die voortdurend iets  
extra’s vragen van een leerkracht om de doelen van het basisaanbod te kunnen blijven volgen.  
Samen met de KO-er gaat de leerkracht middels een verdiepende analyse op zoek naar hoe zo adequaat  
mogelijk aan te sluiten bij de hulpvraag van het kind. Denk hierbij aan kinderen met zeer specifieke  
onderwijsbehoeften op lees en/of rekengebied/ dyslexie. 

 

Zorgniveau 5: Plaatsing op andere voorziening 
Plaatsing op een andere voorziening die past bij de ondersteuningsbehoeften van het kind 

De school kan geen passend onderwijsaanbod voor een kind realiseren. 
Er is sprake van handelingsverlegenheid van de school. Het kind heeft een andere voorziening nodig die 
 beter aansluit bij de onderwijsbehoeften van het kind. Denk aan: andere basisschool, SBO of SO.  
Leerkracht en kwaliteitsondersteuner zijn samen verantwoordelijk voor het invullen van het  
zgn. groeidocument 

 
 Ouders worden in gesprekken met de KO-er persoonlijk begeleid in de afweging van of op weg naar 

een passend arrangement. De rol van de Coordinator passend onderwijs wordt in een gesprek 
toegelicht. Bij een  positieve beschikking (=recht op plaatsing Speciaal Basis Onderwijs SBO) zijn de 
ouders zelf verantwoordelijk voor de aanmelding van hun kind bij de speciale basisschool. 

 Ouders worden direct geïnformeerd wanneer hun zoon/dochter extra zorg behoeft. 

Zorgniveau 4: Aangepaste doelen 
Extra ondersteuning in samenspraak met externen (van overzicht naar inzicht naar uitzicht). 

Wanneer de leerlingbespreking niet leidt tot inzicht in de onderwijsbehoeften van de leerling wordt er een  
ondersteuningsgesprek (OT) georganiseerd. Het OT heeft als  doel inzicht te krijgen in de complexere  
onderwijsbehoeften van de leerling. Het OT kent ouders, leerkracht en ko’er als vaste partners.  
Afhankelijk van de ondersteuningsvraag sluiten de expertises aan die er toe doen. Die bij het kind/gezin  
betrokken zijn.  
We streven naar effectiviteit dus is het OT altijd op “maat”  dus afgestemd op de 
 ondersteuningsbehoefte van de leerkracht/school/ouders.  
 
Mogelijk wordt bij deze overleggen ook de expertise ingeroepen van een lichte ondersteuner. 
In dit niveau is er geen sprake meer van aansluiting bij reguliere doelen. Dit is geconstateerd op grond van: 
- Het eerder niet succesvol gewerkt hebben met drijfvermogen (HP) 
- Het leerrendement is lager dan 75% 
- De verwachte uitstroom is LWOO/PrO/SO 
- Er blijven vragen op het sociaal emotioneel gebied, gedrag en/of thuissituatie. 
Deze constateringen kunnen in principe gedaan worden vanaf E5/B6. 
Voor deze kinderen wordt een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld. Dit gebeurt ook wanneer een  
leerling gebruik maakt van een arrangement  vanuit “zware ondersteuning”. 
De leerkracht is samen met de kwaliteitsondersteuner verantwoordelijk voor het in- en/of aanvullen van  
het OPP. De kwaliteitsondersteuner is verantwoordelijk voor het arrangeren van het externe ZAT. 
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 Beslissingen omtrent de begeleiding worden in overleg met ouders genomen. De school doet hierbij  
 duidelijke voorstellen. Wanneer de ouders in de thuissituatie signalen waarnemen die duiden op 

extra zorg in de schoolsituatie, worden zij geacht contact op te nemen met de groepsleerkracht(en) 
om e.e.a. te bespreken. Wij als opvoeders, u thuis en wij op school, moeten onze pedagogische 
begeleiding en opvoedingsstijl op elkaar afstemmen in het belang van uw kind. 

 De groepsleerkracht is de centrale persoon in de zorg naar elk kind in zijn/haar groep. 
 Hij/zij neemt derhalve ook het initiatief tot het bespreekbaar maken van de problematiek en de  
 begeleidingsmogelijkheden van een kind met speciale ondersteuningsbehoefte.  Ouders worden van 

meet af aan in kennis gesteld van de extra zorg aanpak. 
 

3.5.  Beleid m.b.t. zorg / aanpak (hoog) begaafde leerlingen 
 
 Inleiding 
 Bij het opstellen van het beleid inzake zorg aan (hoog)begaafde leerlingen is de kwaliteit van het 

onderwijs aan alle leerlingen binnen onze school als uitgangspunt genomen. Willen we die kwaliteit 
ook kunnen waarborgen voor speciale groepen leerlingen, dan moeten we uitgaan van de specifieke 
onderwijsbehoeften van die leerlingen. Waar mogelijk krijgen de meer begaafde kinderen 
aangepaste opdrachten, die verruiming en/of verdieping geven. We zullen in de nabije toekomst zeer 
gericht leerstofaanbod en werkvormen moeten gaan ontwikkelen. Naast leerkrachten, KO-er en 
directie zijn de (hoog)begaafde leerlingen binnen onze school en hun ouders natuurlijk ook direct 
betrokkenen. 

 
 Doelgroep 
 Onze doelgroep m.b.t. leerlingen die ‘naar boven opvallen’ rekenen we, voorlopig, die leerlingen die 

op de Cito-toetsen hoge A-scores behalen. 
 We zijn ons ervan bewust dat onderpresteerders op deze manier niet gesignaleerd worden. In de 

toekomst verdient dit zeker onze aandacht. 
 Uitgaande van de schaalverdeling uit: ‘Een doorgaande lijn voor hoogbegaafde leerlingen’ van 

Eleonoor van Gerven en Sylvia Drent rekenen we op dit moment alle kinderen die een totaal IQ van 
115 of meer tot onze doelgroep (zie tabel). 

 
 IQ omschrijving  
 85-90 ondergemiddeld 
 90-110 gemiddeld 
 110-115 bovengemiddeld 
 115-130  meerbegaafd  
 130-145  hoogbegaafd  
 >150  zeer hoogbegaafd 1% 

 
 Knelpunt hierbij is, dat het voor school niet mogelijk is de intelligentie te bepalen, zonder onderzoek 

te laten doen door bevoegde andere instanties. Als school willen we in de toekomst wel een 
intelligentieonderzoek laten uitvoeren bij vermoeden van hoogbegaafdheid (als alle stappen 
doorlopen zijn). Op schoolniveau worden afspraken gemaakt omtrent: 

 I  de procedure van signaleren tot en met het opzetten van een aanpak van (hoog)begaafde  
  leerlingen 
 II  taken en verantwoordelijkheden op schoolniveau - op groepsniveau – leerkrachtniveau – 
  leerlingniveau 
 
 De procedure van signaleren tot en met het opzetten van een aanpak van (hoog)begaafde leerlingen. 
 Opzet van de aanpak is dezelfde als bij het werken met andere zorgleerlingen (die naar beneden 

uitvallen) zoals deze vorm heeft gekregen binnen ons leerlingvolgsysteem: 
 - signalering 
 - verkenning van de mogelijkheden / diagnose 
 - hulp / begeleiden / handelingsplan 
 - evaluatie van de hulp 
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 Versnelling 
 Met versnelling bedoelen wij het op een of andere manier verkorten van de basisschoolperiode door 

in een hoger tempo door de leerstof te gaan, hetgeen kan resulteren in een jaargroep overslaan. 
 Als school stimuleren wij het versneld doorstromen niet. Versnelling wordt gezien als een korte 

termijnoplossing, versnelling alleen lost problemen niet op. Er zal naast versnelling ook verrijking en 
verbreding van de lesstof moeten worden toegepast. 

 De deur naar eventuele versnelling wordt wel opengehouden. 
 Het kind zal dan aan de volgende criteria moeten voldoen: 

 Beschikken over een hoge intelligentie > dan 130 (dit zal blijken uit een intelligentieonderzoek , de 
leerling moet dus echt meerbegaafd zijn,) 

 Een didactische voorsprong hebben van minimaal een half jaar tot een jaar over de 
 gehele breedte (om dit te weten wordt er doorgetoetst) 

 Sociaal-emotioneel toe zijn aan versnelling en aansluiting kunnen vinden in een groep waarin alle 
kinderen gemiddeld een jaar ouder zijn. (Een uitdagende leeromgeving heeft invloed op het 
welbevinden van het kind. Het bieden van uitdaging op cognitief gebied heeft meestal een 
positieve invloed op het zelfbeeld van het kind en dat kan ertoe leiden dat kinderen meer 
openstaan voor anderen en daardoor gemakkelijker contacten leggen). 

  
         Het besluit tot versnelling zal genomen worden door de kwalitetisondersteuner, leerkracht en 

uiteraard in overleg met de ouders, eventueel ook in overleg met een externe hulpverlener.  Ouders 
hebben in die zin een beslissende stem: de school kan niet besluiten tot versnelling zonder 
toestemming van de ouders. 

 De school kan de ouders wel informeren over de mogelijke gevolgen van niet versnellen. 
 Ook ouders kunnen te geven dat zij willen dat hun kind versnelt. Op grond van de door school 

opgestelde criteria zal het besluit genomen worden over wel of niet versnellen. 
 Wanneer een leerling in aanmerking komt voor versnelling worden de te nemen maatregelen 

vastgelegd in een handelingsplan. Het opstellen van het begeleidings- c.q. handelingsplan gebeurt 
door de KO-er in samenspraak met de leerkracht en eventueel de ouders. Ook het kind zelf wordt 
hierbij betrokken. 

 
 

3.6.  Passend onderwijs 
  
 Op 01-08-2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht geworden. Het bestuur van het 

samenwerkingsverband PO De Kempen, waar SKOzoK deel van uitmaakt, heeft besloten dat vanaf 
01-08-2016 alle schoolbesturen zelf verantwoordelijk zijn voor de inrichting en de financiering van 
alle vormen van ondersteuning. Deze verantwoordelijkheid heeft er toe geleid dat er enkele 
wijzigingen in de ondersteuningsstructuur zijn aangebracht. De visie van waaruit we Passend 
Onderwijs vorm geven en de ondersteuningsstructuur alsmede de werkwijze en procedures, worden 
in dit document nader beschreven.  

 
 Visie SKOzoK 
 We bieden onze leerlingen eigentijds onderwijs in een uitdagende leeromgeving, zodat zij zich 

optimaal kunnen ontwikkelen. 
 
 Wat verstaan we onder Passend Onderwijs? 
 Passend Onderwijs is in onze visie kwalitatief goed en gedifferentieerd onderwijs voor alle kinderen. 

Dat begint bij een sterke basis. De sterke basis wordt geboden door onze leerkrachten. De impact 
van het handelen van de leerkracht staat centraal en zorgt ervoor dat kinderen zich zo optimaal 
mogelijk kunnen ontwikkelen. Waar nodig worden de leerkrachten ondersteund om die sterke basis 
te kunnen bieden. 
Het gedachtengoed van HGW (Handelingsgericht werken) dient als onderlegger van het beleid m.b.t. 
Passend Onderwijs. 
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 Organisatiemodel aansturing Passend Onderwijs 
 We hebben de ambitie om de taken die betrekking hebben op Passend Onderwijs binnen onze 

organisatie met elkaar te verbinden. De 3 lagen van de piramide van Passend Onderwijs (basis-, 
speciale ondersteuning en SBO) worden aangestuurd door een leidinggevend team wat in 
gezamenlijkheid de taken van de totale piramide uitvoert.    

 
 
 
  
  
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



33 

 

  Procedure Ondersteuning binnen onze organisatie 
  Schematisch ziet de ondersteuningsstructuur er als volgt uit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zorgplicht 
 Schoolbesturen hebben vanaf 1 augustus 2014 zorgplicht. Dit betekent dat de scholen ervoor 

moeten zorgen dat iedere leerling, die bij de school staat ingeschreven of is aangemeld en die 
extra ondersteuning nodig heeft, een passend onderwijsaanbod krijgt. Bij de aanmelding van uw 
kind op onze school kijken we samen wat uw kind nodig heeft om zich optimaal te kunnen 
ontwikkelen.  Wanneer extra ondersteuning nodig is, bekijken we of de school die ondersteuning 
zelf kan realiseren, eventueel met ondersteuning vanuit SKOzoK of het samenwerkingsverband.  
Mochten we de ondersteuning niet zelf kunnen bieden en blijkt dat uw kind het beste naar een 
andere school kan gaan wij in overleg met u,  zorgen dat er een andere school gevonden wordt 
die wel een passend aanbod kan doen aan uw kind. Dit kan een andere basisschool zijn, maar ook 
een school voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs.  
We gaan ervan uit dat we in gezamenlijkheid tot een passende oplossing komen voor uw kind. 
Het kan voorkomen dat dit niet lukt. In dat geval kunt u zich wenden tot verschillende 
commissies: 
o Geschillencommissie Passend Onderwijs. Deze commissie beslecht geschillen in po, vo en 

(v)so, over toelating van leerlingen, die extra ondersteuning behoeven, de verwijdering van 
leerlingen en het ontwikkelingsperspectief. 

o Bezwaaradviescommissie toelaatbaarheidsverklaring. Het samenwerkingsverband heeft een 
eigen bezwaaradviescommissie ingericht, waartoe ouders zich kunnen richten bij een bezwaar 
tegen een besluit over een toelaatbaarheidsverklaring. Bij deze bezwarencommissie kunnen 
ouders en/of scholen terecht alvorens een stap te zetten naar de genoemde 
Geschillencommissie Passend Onderwijs.  

o Voor meer informatie zie: www.geschillenpassendonderwijs.nl 
 

Ondersteuningsprofiel 
  Alle scholen binnen SKOzoK hebben in 2013 een ondersteuningsprofiel opgesteld, waarin de 

school beschrijft welke basisondersteuning zij kan bieden.  De medezeggenschapsraad heeft 
adviesrecht op het vaststellen van het ondersteuningsprofiel dat minimaal vierjaarlijks 
geactualiseerd wordt. Het ondersteuningsprofiel speelt een rol in het toelatingsbeleid van de 
school en is voor ouders een informatiebron die geraadpleegd kan worden als zij op zoek zijn naar 
een school voor hun kind. 
Ons ondersteuningsprofiel is te vinden op de website van onze school: www.bsdesmelen.nl  

 

http://www.geschillenpassendonderwijs.nl/
http://www.bsdesmelen.nl/


34 

 

 
 Leerlinggebonden financiering (LGF) 

  Schoolbesturen speciaal onderwijs voor blinde en slechtziende en dove en slechthorende en 
spraak/taalgebrekkige leerlingen (cluster 1 en 2) vallen buiten de wet Passend Onderwijs. Met 
deze besturen zijn samenwerkingsafspraken gemaakt. 

   Meer informatie cluster 1 zie www.visio.org 
Meer informatie cluster 2 zie www.taalbrug.nl 

   Meer informatie nodig? 
De transitie naar de nieuwe Wet Passend Onderwijs is niet met ingang van het schooljaar 2014-
2015 afgerond. De regering zal ook komend schooljaar nog vele aanpassingen en aanvullingen op 
de huidige wet bekend maken en de schoolbesturen moeten ten aanzien van verschillende 
thema’s nog verder beleid ontwikkelen. Al deze ontwikkelingen worden op termijn opgenomen in 
de schoolgids. Echter beleidsontwikkeling zal sneller gaan dan bijstelling schoolgids, vandaar dat 
we u graag wijzen op belangrijke aanvullende informatiebronnen, te weten: 

   www.steunpuntpassendonderwijs.nl 
 

3.7.  De begeleiding van de overgang van kinderen naar het Voortgezet Onderwijs 
 De juiste schoolkeuze na de basisschool is voor onze kinderen van groot belang. 
 In deze kiezen we voor de veilige weg voor het kind. We adviseren de school die het meest past bij 

het kind en waar voldoende kansen voor een succesvol schoolverloop zijn. 
 
 De voorlichting aan ouders ten behoeve van de schoolkeuze van leerlingen na de basisschool 
 In het begin van groep  7 geeft de leerkracht een informatieavond over de verschillende leerwegen 

die leerlingen in het VO kunnen volgen. Begin groep 8 wordt op de informatieavond dieper ingegaan 
op de procedure en begeleiding van de overgang  
BAO –VO. Hierin krijgen de ouders: 

 - een algehele informatie over het VO 
 - de mogelijkheden en vormen van VO in de directe omgeving 
 - de procedure rondom schooladvies / aanmelding van leerlingen en doorspelen van 

  leerlinggegevens naar VO ( doorspelen van gegevens naar het VO middels het 
  Onderwijskundig Rapport (OR)) 

 - kennismaking met het VO in Valkenswaard middels open dagen op VO / 
  informatieavonden vanuit het VO en bezoekdagen van groep 8 aan Valkenswaardse 
  scholen. 

 - Informatie over de eindtoets en andere toetsgegevens die relevant zijn. 
 De procedure rondom aanmelding van (zorg)leerlingen 
 Op het einde van leerjaar 7 vindt er een intern overleg plaats over potentiële leerlingen voor “Pro” (= 

praktijkonderwijs) of kinderen die in aanmerking kommen voor een vooraanmelding, nav 
leerachterstanden / diagnoses etc. Dit overleg vindt plaats tussen de kwaliteitsondersteuner en de 
leerkrachten van de groepen 7 en 8. Dit alles wordt met de betreffende ouders natuurlijk 
kortgesloten. Deze leerlingen volgen een andere procedure (vooraanmelding) voor de overgang naar 
het VO dan niet zorgleerlingen.  

 
 Bij het middenrapport van groep 7 krijgt ieder kind een voorlopig advies. 
 Dit advies is samengesteld door de lkr. van groep 6, 7 , 8, de kwaliteitsondersteuner en behalve 

leerresultaten ook afhankelijk van werkhouding, sociaal-emotionele ontwikkeling en zelfstandigheid. 
 In groep 8 werken we volgens het tijdpad van ons samenwerkingsverband m.b.t.  voorbereiding, 

rapportage, advisering, aanmelding en plaatsing van lln. 
 Op de informatie-avond van groep 8 wordt dit tijdpad besproken en krijgen de ouder deze 

informatie. 
De basisschool geeft de ouders en het kind een schooladvies gebaseerd op: 

 De algehele leerresultaten gedurende de 8 jaar basisschool. 

 De uitslag van objectieve toetsgegevens (CITO leerlingvolgsysteem) 

 De werkhouding. 

 Sociaal-emotionele ontwikkeling. 

http://www.visio.org/
http://www.taalbrug.nl/
http://www.steunpuntpassendonderwijs.nl/
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 In december van groep 8 krijgen alle kinderen naar aanleiding van bovenstaande nogmaals een 

voorlopig advies. Voor 1 maart wordt dit voorlopige advies definitief mits er geen opvallende dingen 
meer zijn voorgevallen.   

 De ouders kiezen m.b.t. dit advies zelf een school voor hun kind. 
 Voor 1 april worden deze leerlingen door hun ouders aangemeld bij het VO. 
 Als een kind na aanmelding geplaatst is neemt de school voor VO contact op met de basisschool en 

de ouders. Mocht er meer informatie vanuit BAO nodig zijn dan meldt de school voor VO dit en 
verstrekken wij als basisschool de gevraagde informatie. 

 Van een aantal scholen voor VO krijgen we (zeker de eerste jaren) de rapportcijfers van de oud-
leerlingen door. Zodoende kunnen we als basisschool onze leerlingen volgen. 

 

3.8. Veilig voelen 
 
 Beleid sociale competenties en appelafspraken 
 Ook op onze school wordt er wel eens gepest. 
 Vaak is bij de leerkrachten bekend welke kinderen van de groep het “slachtoffer” zijn van pesterijen 

maar ook de dagelijkse observaties en gesprekken met de kinderen, geven hier zicht op. We streven 
ernaar op school voor elk kind een veilig klimaat te scheppen waarin kinderen ervaren dat ze welkom 
zijn zoals ze zijn. Geaccepteerd worden met je sterke en zwakke kanten geeft een basis van 
geborgenheid. 

 Een kind (mens) kan pas tot goed functioneren komen indien hij/zij zich geborgen en veilig voelt in 
zijn omgeving. Acceptatie, tolerantie en respect zijn in deze sleutelbegrippen die we als opvoeders bij 
onze kinderen inhoud moeten geven. U als ouder thuis en wij als leerkrachten op school zullen deze 
begrippen op eenzelfde manier inhoud moeten geven, willen we het kind niet in verlegenheid 
brengen. Goede afstemming in deze is erg belangrijk. 

 Samen met een werkgroep van ouders zijn 10 gouden afspraken (appeltjes) samengesteld voor een 
fijn pedagogisch klimaat door  leerlingen, leerkrachten en ouders. In iedere groep staat een boom 
met deze appeltjesafspraken. De afspraken zijn ook duidelijk zichtbaar in de hallen en aula. 

 Deze 10 gouden afspraken vormen de basis voor de (klassen-) regels op school (en thuis). Elke 4 
weken staat een afspraak centraal in de groepen en op schoolniveau en daarover wordt 
gecommuniceerd in de Smelenderwijs.  

 De appelafspraken zijn: 

 Iedereen is anders, dat is fijn, daarom mag je jezelf zijn. 

 Er is er maar 1 die praat, zodat het luisteren beter gaat. 

 Zeggen wat je denkt is goed, zolang je er een ander geen pijn meed doet. 

 Een complimentje op zijn tijd zorgt voor gezelligheid. 

 We ruimen samen op, dat is netjes. 

 Voor groot en klein zullen we aardig en behulpzaam zijn. 

 Samen werken, samen spelen, dat doen we op de Smelen. 

 Plagen is te verdragen, als je gaat pesten kom je in de nesten. 

 Eerlijk zijn dat vinden we allemaal fijn. 

 Luister naar de ander (ga niet door). Stoppen is écht stoppen hoor!  
 
 We hebben het beleidsstuk ‘Sociale Competenties’ geschreven. U  kunt dit beleidstuk vinden op onze 

website www.bsdesmelen onder het kopje ‘ouders’ en vervolgens tabblad ‘protocollen’.  
 

 Wat doen we als school tegen vandalisme en geweld? 
 Kinderen die bewust eigendommen van school of van anderen vernielen, worden door ons daarop 

aangesproken. Zij vergoeden financieel de gemaakte onkosten. 
 We leren kinderen dat ze respectvol met andermans eigendommen moeten omgaan. 
 In de groep 8 wordt er jaarlijks gewerkt met projecten als: “MIJN - DIJN”. (regionale projecten die in 

samenwerking met gemeente, politie en jeugdzorg worden opgezet. 
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4. Leerkrachten 
 

4.1.  Niet altijd dezelfde leerkracht 
 Het is in deze tijd een onmogelijke opgave om de organisatie op "De Smelen" zo in te richten dat elke 

groep alleen maar te maken heeft met één leerkracht. We proberen wel te voorkomen dat groepen 
met meer dan twee leerkrachten te maken krijgen. Niet altijd lukt dat vanwege: 

 
 Deeltijdarbeid: 
 In onze maatschappij is het een veel voorkomend gebeuren; dus ook op onze school. Deeltijdbanen 

zijn er vanuit het verleden van de school omdat formatie-uitbreiding niet altijd een volledige baan 
gaf, of omdat een collega vermindering van uren heeft aangevraagd en verkregen. Het is beleid van 
onze school om het aantal deeltijdbanen beperkt te houden.  

 
 Aparte taak in de school: 
 Sommige taken zijn zo wezenlijk dat daarvoor leerkrachten bepaalde tijden worden vrijgeroosterd. 

Op onze school geldt dat voor: 
 
 De Kwaliteitsondersteuner:  
 Deze heeft als kerntaak de speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften. De 

kwaliteitsondersteuner is werkzaam op bovenschoolsniveau; maar is wel vast verbonden met de 
school.  

 Femke Huijbregts  is de kwaliteitsondersteuner van school, zij houdt zich bezig met: 
- Begeleiden/coachen van leerkrachten bij het realiseren van algemeen en specifiek  
 onderwijsaanbod voor alle leerlingen. 
-  Begeleiden/coachen van leerkrachten bij het signaleren van ontwikkelings- of 

gedragsstoornissen, aan de hand van belemmerende en stimulerende factoren en 
vaststellen van de benodigde extra zorg. 

  -  Ondersteuning in de groep d.m.v. groepsbezoeken, aanvullende observaties en data analyse.   
 
 Directieondersteuners: 
 De huidige directeur – Christ Mandigers- is ook directeur Kindcentrum De Grasspriet in 

Valkenswaard. De directeur wordt op De Smelen ondersteund door William Cox en Cindy Agten. 
 Deze directieondersteuners vervullen leidinggevende taken tijdens afwezigheid van de directeur.   
 

4.2.  Stagiaires 
 Inzet stagiaires: 

*  Studenten die een opleiding tot leraar in het basisonderwijs volgen, moeten voldoende 
gelegenheid krijgen praktijkervaring op te doen. Onze school stelt elk jaar een aantal 
stageplaatsen beschikbaar. In een bepaalde groep in een bepaalde periode is dan een nieuwe juf 
of meester (stagiaire) om die ervaring op te doen. De ‘eigen’ juf of meester is daarbij wel 
aanwezig in de groep. De Leraar In Opleiding (afgekort LIO) is een vierde jaars-student(e) van de 
PABO. Tijdens dit laatste studiejaar wordt van de student(e) verwacht dat hij of zij o.a. leert 
omgaan met groepsverantwoordelijkheid. De LIO mag een groep begeleiden zonder 
aanwezigheid van de groepsleerkracht in het lokaal.  

*  Ook studenten die de opleiding tot onderwijsassistent volgen, kunnen bij ons een stageplek 
vinden. De onderwijsassistent ondersteunt de leerkracht(en) bij werkzaamheden in en buiten de 
klas. De onderwijsassistent mag ook een kleine groep kinderen begeleiden.  

* Verder komen er van het Voortgezet Onderwijs af en toe leerlingen een kijkje nemen om te 
ontdekken of er binnen het basisonderwijs een toekomst voor hen is weggelegd. Dit zijn de 
zogenaamde snuffelstages. 

 

4.3.  Vervangingsregeling 
 Het hieronder beschreven beleid geeft een overzicht van de stappen die genomen worden bij ziekte 

of verlof van een van de leerkrachten. 
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 Beleid bij ziektevervanging 
 Opvangen vervangingsprobleem. 
 Er wordt geprobeerd om vervanging te krijgen via de centrale vervangersite die door het 

scholenbureau zo goed mogelijk up to date wordt gehouden.  
 Leerkrachten met niet lesgebonden taken kunnen ook gevraagd worden om te vervangen. 
 Bij leerkrachten met een duobaan wordt eerst de duo-partner gevraagd. 
 De leerlingen van de groep waarvan de groepsleerkracht ziek is, worden verdeeld over de andere 

groepen binnen de eigen bouw.  
 
 Als buffer voor starttijd invaller kunnen mensen met niet lesgebonden taken een groep even 

opvangen.  Bij ziekte van teamleden met een niet lesgebonden taak zijn er niet veel mogelijkheden 
om deze te vervangen. Men moet vervanging regelen voor de dag dat men ziek is! 

 
 Ziekte binnen directie:  
 Als de directeur ziek is, kan men deze voor zijn werkdagen in die periode vervangen. De vervanger 

neemt dan lesgebonden taken van een van de bouwcoördinatoren over, zodat deze volledig 
ambulant is. 

 Toelichting  
 Deze mogelijkheden kunnen worden benut als dat redelijkerwijs mogelijk is. Of het onderwijskundig 

enigszins verantwoord is, hangt af van vele factoren.  Dat is ter beoordeling van de directeur. De 
samenstelling van de groep(en) kan aanleiding zijn hier niet voor te kiezen. 

 
 Naar huis sturen 
 Bieden voorgaande mogelijkheden geen aanvaardbare oplossing, dan kan worden besloten de 

betreffende groep thuis te laten, volgens de richtlijnen van de hoofdinspectie, met daarbij de 
volgende afspraken:  

 - in principe worden groepen niet de eerste dag thuis gelaten;  
 - hiertoe wordt alleen in het uiterste geval over gegaan;  
 - ouders worden schriftelijk op de hoogte gesteld; 
 - voor leerlingen die geen opvang hebben, wordt binnen de school opvang geregeld. 
 
 NB. Lesroostertechnisch (er vervallen namelijk lesuren) kan het soms beter zijn om op 

opeenvolgende dagen verschillende groepen naar huis te sturen. 
 Toelichting 
 De eerste ziektedag is soms pas diezelfde morgen bekend. Dan valt er naar de ouders toe vaak weinig 

meer te regelen. De hoofdinspectie stelt zich op het standpunt, dat wanneer men een groep naar 
huis stuurt omdat er geen vervanging is, men moet kunnen aangeven zijn uiterste best te hebben 
gedaan om een invaller te krijgen of iets anders te regelen voor de groep. De uren hoeven op een 
later moment niet te worden gecompenseerd. 

 

4.4.  Het nascholingsbeleid 
 Nascholing zien we als een belangrijk middel om de bekwaamheid van de mensen die in onze school 

werken op peil te houden en verder te ontwikkelen. We willen nascholing zo zinvol en zo efficiënt 
mogelijk inzetten en gaan zorgvuldig om met de nascholingsgelden die we ontvangen.  

 
 Om dat voor elkaar te krijgen hanteren we de volgende uitgangspunten : 
 Het belangrijkste uitgangspunt bij de keuze van nascholing is dat nascholing altijd een relatie heeft 

met de beleidsplannen van de school. We denken hier aan het ontwikkelingsplan, het zorgplan, het 
schoolplan, het personeelsbeleidsplan. 

 In het POP (Persoonlijk Ontwikkelings Plan) geeft een leerkracht aan welke vorm van nascholing 
hij/zij behoefte heeft om de gestelde persoonlijke ontwikkelingsdoelen te realiseren. 

 Bij het maken van keuzes stellen we de volgende prioriteiten : 
 Het grootste deel van het budget willen we besteden aan nascholing ten dienste van 

schoolontwikkeling op korte en langere termijn (afgeleid uit het onderwijskundig beleid) . 
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a.  Deze nascholing kan gericht zijn op het hele team, op de directie, op een aantal leerkrachten 
namens het team of op een leerkracht namens het team.  

b.  Op de tweede plaats komt nascholing die volgt uit het personeelsbeleid en uit de 
schoolorganisatie.  

c.  Op de derde plaats komt nascholing die noodzakelijk is als gevolg van overheidsmaatregelen. 
d.  Tenslotte willen we een gedeelte besteden als er ad hoc zaken zijn die vragen om een vorm van 

nascholing. 
 Nascholing in teamverband heeft onze voorkeur boven nascholing van individuele teamleden. 
 De behoefte aan nascholing van een individuele leerkracht kan door de betreffende persoon naar 

voren gebracht worden, maar ook door de leidinggevende. 
 Nascholing beschouwen we als een onderdeel van de taak van de leerkracht. Nascholing is in het 

takenpakket van iedere leerkracht opgenomen.  
 Cursussen, waarbij nazorg gegeven wordt, komen eerder in aanmerking dan cursussen waarbij dit 

niet het geval is. Dit in verband met het te verwachten grotere effect. 
 Als dat schoolorganisatorisch mogelijk is, moeten cursussen ook onder lestijd plaats kunnen vinden. 

Een leerkracht kan gevraagd worden het geleerde voor zover dat mogelijk is over te dragen aan 
andere collega's. 

 Bij het ontwikkelingsplan van het betreffende schooljaar is te vinden welke cursussen de 
leerkrachten dat schooljaar gaan volgen. 

 

4.5.  De Wet BIO  
 De wet BIO is in het leven geroepen om de kwaliteit van de docenten en dus van het onderwijs beter 

te kunnen garanderen. Dit gebeurt door te bevorderen, dat het onderwijzend personeel aan zijn 
bekwaamheden blijft werken. 

 Het gaat immers niet alleen om "bekwaam zijn" maar vooral om "bekwaam blijven"! Daarom zijn er 
door het SBL 7 competenties gedefinieerd, waaraan iedere docent moet voldoen. 

 De wet BIO vereist, dat de school bekwaamheidsdossiers bijhoudt van het onderwijzend personeel. 
Dit dossier bevat getuigschriften en diploma’s, gespreksverslagen van functioneringsgesprekken en 
de hierop gebaseerde plannen en beoordelingen. 
Van elke medewerker wordt voor de start van het nieuwe schooljaar een competentieprofiel 
opgesteld. Aan de hand van de uitkomsten bepaalt de medewerker zelf welke leerpunten er zijn en 
hoe hij / zij deze leerpunten wil realiseren middels het persoonlijk ontwikkelingsplan. 

 
 

4.6.  Bedrijfshulpverlening 
 Een bedrijfshulpverlener (BHV er) draagt zorg voor de veiligheid en gezondheid in de 
 organisatie. 
 De BHVer wordt opgeleid in 2 modules. 

1.  Levensreddende handelingen. 
Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen,incl. reanimatie. 

2.  Brandbestrijding en ontruiming. 
Het beperken en bestrijden van een beginnende brand. 
Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle medewerkers,leerlingen en andere 
personen binnen de school. Dit gebeurt volgens een vaststaand protocol en ontruimingsplan. 
Het alarmeren en samenwerken met de brandweer en andere hulpverleningsdiensten. 

 Alle BHVers volgen éénmaal per jaar een herhalingsles in beide modules. 
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5. Ouders op school 
 

5.1. De Oudervereniging 
 De oudervereniging houdt zich vooral bezig met het ondersteunen (ook financieel), begeleiden en 

mede organiseren van activiteiten op school in samenwerking met het team. Een van de doelen van 
deze vereniging is de samenwerking tussen school en opvoeders te bevorderen, in het bijzonder voor 
dat gedeelte van de opvoeding die op school gegeven wordt. Wanneer u de ouderbijdrage van uw 
kind betaalt, bent u als ouder/verzorger automatisch lid van de oudervereniging.  

 De oudercommissie vormt het bestuur van de oudervereniging. Zij kent naast leden, een voorzitter, 
penningmeester en secretaris (dagelijks bestuur). De samenstelling van het bestuur wordt tijdens de 
jaarvergadering bepaald. Kandidaten kunnen dan ook voorafgaand aan de jaarvergadering worden 
voorgedragen. Ieder lid van het bestuur neemt plaats in één of meerdere werkgroepen. Ook voor 
overstijgende taken en/of initiatieven vanuit de O.V. zijn zij verantwoordelijk. De actuele leden van 
de oudercommissie staan op onze website: www.bsdesmelen.nl. 

 
 Het team en de oudercommissie overleggen bij welke activiteiten ouderparticipatie welkom is en in 

welke vorm. Per activiteit wordt een werkgroep gevormd met daarin in ieder geval een ouder, 
namens de oudervereniging,  en een teamlid, namens de school. Zij coördineren de werkzaamheden. 

 
 Omdat één ouder niet alle voor de hand liggende werkzaamheden uit kan voeren, wordt er een 

beroep gedaan op alle ouders van de school. Voor sommige taken zijn er immers vele ouders nodig. 
Iedere ouder kan zich dan ook aanmelden om te helpen in een of meerdere activiteitengroepen. 

  
 Op onze school worden we dus bij een groot aantal activiteiten geholpen door ouders. Bij de 

volgende activiteiten wordt medewerking van ouders zeer op prijs gesteld: 
  
 Vieringen 
 U helpt mee de school in de juiste sfeer te brengen voor feesten zoals Kerstmis – Sinterklaas - 

Carnaval – Pasen-Smelendag-Sportdag. 
  
 I.V.N.  
 U begeleidt groepjes bij bezoeken aan het I.V.N. gebouw.  
  
 Verkeersouder 
 U neemt deel aan de werkgroep verkeer, die belast is met het verkeersonderwijs op school en de 

veiligheid van de kinderen.  
  
 Verkeersbrigadier i.s.m de school. 
 U wilt er graag voor zorgen dat de kinderen veilig de Bosstraat en de drukke Smelen kunnen 

oversteken om naar school en naar huis te gaan. U helpt 1 – 2 keer per week. 
  
 Schoolfotograaf. 
 U coördineert het maken van de schoolfoto’s en de bestellingen. 
  
 Hoofdluis 
 U coördineert de organisatie van de hoofdluiscontrole. 
 
 Op De Smelen werken op vele terreinen ouders mee aan een fijne school. Daar hebben wij veel 

waardering voor. 
 

5.2. Klassenouders 
 Aan iedere groep is een klassenouder gekoppeld. Deze klassenouder "regelt" in overleg met de 

groepsleerkracht allerlei speciale groepszaken. U wordt aan het begin van het schooljaar uitgenodigd 
door de coördinerende leerkracht om verwachtingen op elkaar af te stemmen. 
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5.3. Ouderavonden 
 In  het begin van het schooljaar nodigen wij u uit om kennis te komen maken met de leerkrachten 

van uw zoon of dochter. Om ouders met meerdere kinderen zoveel mogelijk de gelegenheid te 
bieden de betreffende groepen te bezoeken, hebben we 2 avonden ingepland.  

 
 Gedurende het schooljaar zetten wij onze deuren nog verder open en laten u rondneuzen in onze 

keuken. Iedereen kan dan nog eens kennismaken met de school, de klassen, de leerboeken de 
meesters en de juffen en de nieuwe manier van werken. De kinderen zijn dan de gastheren en 
gastvrouwen voor hun ouders, grootouders en andere familieleden. Zij laten u graag zien waarmee 
zij op school bezig zijn. 

 
 10-minutengesprekken 
 Naast de informatieavond in het begin van het schooljaar met algemene informatie en kennismaking 

met de leerkracht worden 3 keer per jaar zogenaamde 10-minutengesprekken gepland (zie kalender) 
om met u over uw kind en haar/zijn ontwikkeling te praten.  

 Bij het laatste 10-minutengesprek nodigt de leerkracht in eerste instantie die ouders uit die hij/zij 
zeker wil spreken; de andere ouders kunnen zelf een afspraak maken als zij gebruik willen maken van 
die ouderavond. Dit geldt niet voor de groepen 1 en 2; de leerkrachten hiervan nodigen bij het 
laatste 10-minutengesprek alle ouders uit. 

 De data van deze ouderavonden kunt u vinden in onze kalender; de uitnodiging met de exacte tijd 
ontvangt u via uw kind. Voor groep 8 kan e.e.a. afwijken in verband met de schoolkeuze van het 
voortgezet onderwijs.  

 U krijgt uiteraard tijdig bericht. 
 
 Rapportage 
 Ouders krijgen 2 keer per jaar een schriftelijk rapport (of supermap in groep 1/2) dat tenminste 2 

keer mondeling wordt toegelicht. Het laatste rapport gaat vlak voor de grote vakantie mee. De 
noodzakelijke gesprekken hebben dan al plaatsgevonden op uitnodiging van de leerkracht. 

 
 Een gesprek tussendoor 
 De leerkrachten en de directie van De Smelen kan men op school altijd aanspreken. Men hoeft niet 

te wachten tot een ouderavond of een ander georganiseerd aanspreekmoment. Bij voorkeur kan het 
contact plaatsvinden na de lessen; dus om 12.00 (op woensdag en vrijdag om 12.30) uur of om 15.20 
uur. Als van tevoren een afspraak gemaakt wordt, is een goede voorbereiding gewaarborgd. 

 
 

5.4. Klachtenregeling 
 

 Klassenleerkracht 
Overal waar gewerkt wordt worden fouten gemaakt of zijn er misverstanden. Dat is op onze school 
niet anders. Mocht dit aan de orde zijn, dan zijn ouders altijd welkom bij de klassenleerkracht om 
dergelijke zaken te bespreken. Wij nemen iedere melding serieus en luisteren goed naar wat er 
gezegd wordt, zodat we samen naar de beste oplossing kunnen zoeken.  

 
 Directeur 

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

 
 Contactpersonen inzake klachten  

Als ouders niet tevreden zijn over de manier waarop een probleem of klacht wordt opgepakt, kunt u 
de kwestie ook bespreken met de contactpersonen inzake klachten op onze school. Deze 
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contactpersonen zijn door het bestuur van de school aangesteld om ervoor te zorgen dat klachten 
van kinderen of ouders op een passende manier worden afgehandeld. 

 De contactpersonen inzake klachten op onze school is:  
 Anja  Dreesen Email: adreesen@skozok.nl 
 

Elke ouder en elk kind kan een beroep op hen doen als er problemen zijn. Een eventueel hieruit 
voortvloeiend gesprek wordt vertrouwelijk behandeld en er worden geen stappen gezet zonder uw 
toestemming. Samen met de contactpersoon inzake klachten gaat u in overleg over wat er gedaan 
moet worden of wie er moet worden ingeschakeld om tot een goede oplossing te komen.  

 
 Externe vertrouwenspersoon 

Als dat nodig mocht zijn, wordt een klacht doorverwezen naar de externe vertrouwenspersonen van 
SKOzoK: Astrid Kraag en Ronald Vlaanderen. Zij gaan allereerst na of door bemiddeling een oplossing 
gevonden kan worden. 

 Als u met een klacht bij hen komt, zullen zij in eerste instantie nagaan of door bemiddeling een 
oplossing kan worden bereikt. Lukt dat niet, of is de klacht dermate ernstig dat verder gaan 
noodzakelijk geacht wordt, dan kan de klacht doorverwezen worden naar de onafhankelijke 
klachtencommissie van de besturenorganisatie waarbij de school is aangesloten.  

 Ook is het mogelijk dat u zich rechtstreeks wendt tot de externe vertrouwenspersonen of tot de 
klachtencommissie. Dat laatste moet altijd schriftelijk gebeuren. 

  
 De tekst van de klachtenregeling is op school aanwezig en te verkrijgen bij de directie en bij de 

contactpersonen inzake klachten. 
 
 Samengevat 

1. Altijd eerst overleg met de klassenleerkracht. Bij onvoldoende resultaat naar 2; 
2. Overleg met de directie. Bij onvoldoende resultaat naar 3; 
3. Overleg met de contactpersoon inzake klachten. Bij onvoldoende resultaat naar 4; 
4. Inschakelen van interne vertrouwenspersonen bij SKOzoK: Lieke Bemelmans en Hein Lepelaars. 

Bij onvoldoende resultaat naar 5; 
5. Inschakelen van de externe vertrouwenspersonen van SKOzoK. Bij onvoldoende resultaat naar 6; 
6. Indienen van de klacht bij de klachtencommissie KBO. 

 
 Contactgegevens 
Bij het meldpunt vertrouwensinspecteur kunt U terecht voor advies en klachtmeldingen over seksueel 
misbruik, seksuele intimidatie, fysiek geweld en psychisch geweld (zoals grove pesterijen). Vanaf 2005 
is daaraan toegevoegd: signalen inzake discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme, 
radicalisering, extremisme en dergelijke. 

 
                     Interne contactpersonen: 

Lieke Bemelmans   e-mailadres: lbemelmans@skozok.nl 
Hein Lepelaars  e-mailadres: hlepelaars@skozok.nl 
 

 Externe vertrouwenspersonen: 
 Astrid is te bereiken via telefoonnummer: 06-81879368 of via e-mailadres: info@astridkraag.nl.  
 
 Ronald Vlaanderen is te bereiken via telefoonnummer: 06-37619295 of via e-mailadres: 

info@rdvlaanderen.nl 
 Secretariaat klachtencommissie: 
 Landelijke Klachtencommissie KBO  
 Postbus 82324,  
 2508 EH Den Haag .  
 070-3568114 
 
  

mailto:lbemelmans@skozok.nl
mailto:hlepelaars@skozok.nl
mailto:info@astridkraag.nl
mailto:info@rdvlaanderen.nl
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 Meldpunt vertrouwensinspecteur: 
 0900-1113111 
 Op werkdagen te bereiken van 08.00-17.00 uur. 
 
 

5.5. Huisbezoek 
 Als de zorg voor een kind erom vraagt, gaat een leerkracht na overleg met de betreffende 

ouder/verzorger op huisbezoek. In deze gevallen kan het de relatie kind - leerkracht verbeteren en/of 
kan de leerkracht een andere kijk krijgen op de situatie. 

 

5.6. Ouderbijdrage 
 De ouderbijdrage is de vrijwillige "contributie" van de oudervereniging. Middels de ouderbijdrage is 

de oudervereniging in staat om -in samenspraak met het team- gedurende het schooljaar diverse 
activiteiten financieel mogelijk te maken. Voorbeelden hiervan zijn Sinterklaas, Kerst, Carnaval,  
Smelendag etc.  

 De vrijwillige ouderbijdrage wordt vastgesteld op de algemene ledenvergadering van de 
Oudervereniging en goedgekeurd door de MR. De ouderbijdrage voor het schooljaar 2018-2019 
bedraagt 35,00 euro per kind. Aan het begin van ieder schooljaar ontvangt u van de penningmeester 
van de oudervereniging een verzoek tot overmaking van de bijdrage.  

 Wij willen graag alle kinderen in staat stellen om deel te nemen aan de activiteiten. Daarom 
verzoeken wij u met klem om de bijdrage over te maken, zodat we geen kinderen moeten 
teleurstellen. Gespreide betaling is uiteraard mogelijk.  

  
 Bankrekening 52.77.94.813 ABN / AMRO t.n.v. Oudervereniging R.K.B.S. De Smelen. 
 

5.7. Overblijven op De Smelen (Tussenschoolse opvang) 
 Onze school heeft tussen de middag pauze van 12.00 uur tot 13.15 uur. Kinderen kunnen thuis gaan 

eten, maar ook op school blijven. Wij werken samen met kinderopvangorganisatie Kindstalent. We 
bieden alle kinderen de mogelijkheid om zich op te geven voor het overblijven. Daar kunnen de 
kinderen hun boterham opeten, een drankje nuttigen en daarna lekker spelen. Zodoende kunnen ze 
het middagprogramma weer fris beginnen. 

 De opvang regelen we met vrijwilligers en beroepskrachten. In overzichtelijke groepen zorgen we 
ervoor dat de kinderen de rust krijgen om te eten en te drinken. Het is de bedoeling dat kinderen zelf 
hun boterham en drinken meenemen. 

 Na het eten kunnen de kinderen gaan spelen: vaak buiten op het speelplein en bij slecht weer blijven 
we binnen. We zorgen voor toezicht en bieden de kinderen soms activiteiten aan, zodat ze zich niet 
hoeven te vervelen.We vinden het belangrijk dat alle kinderen zich prettig en thuis voelen bij het 
overblijven Het is immers de pauze van de kinderen en dus tijd om even te ontspannen. Om alles 
goed te laten verlopen, hanteren we als richtlijn dat er 1 overblijfkracht aanwezig is op 15 tot 18 
kinderen. 

 
 Kosten 
 Wilt u op 1 of meerdere dagen gebruik maken van het overblijven, dan kunt u een aanmeldformulier 

+ machtiging automatische incasso invullen en afgeven op school. De kosten bedragen € 2,40 per 
keer bij een standaard contract. Dit houdt in dat de kinderen op vaste dagen komen. Bij afwezigheid 
vindt er geen restitutie plaats. 

 Daarnaast is het mogelijk om de TSO flexibel per dag af te nemen. De prijs hiervan is € 2,90 (bij min. 1 
week van tevoren inplannen) of € 3,35 (bij overblijven op het allerlaatste moment) 

 Als u zo nu en dan gebruik wilt maken van de TSO of op andere dagen dan uw overeenkomst dan 
kunt u dit doorgeven via de overblijfbrievenbus bij de ingang van de school. We verzoeken u, indien 
mogelijk, dit 24 uur vooraf te doen. De coördinator, Helen de Preter, kunt u bereiken op: 06-
10189986 of tso-smelen@kidstalent.nl.   
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 Betalingen 
 Betalingen geschieden via automatische incasso. Er is geen contant betalingsverkeer mogelijk bij het 

overblijven.  
  
 Aanmelden 
 U kunt uw kind/kinderen aanmelden voor het overblijven via het aanmeldformulier + machtiging 

automatische incasso dat u achterin deze gids vindt. Digitaal aanmelden is helaas niet mogelijk.We 
zien uw aanmelding graag zo vroeg mogelijk tegemoet. Dan kunnen we uw kind/kinderen tijdig 
inplannen. Bij het overblijven registreren we steeds welke kinderen aanwezig zijn, zodat hierover 
geen misverstanden kunnen ontstaan. 

 
 Vrijwilligers 

 Het overblijven draait (voor een deel) op vrijwilligers. Daarmee kunnen we de kosten beperken. We 
zijn eigenlijk altijd wel op zoek naar ouders, opa’s, oma’s, familie, vrienden, die willen meehelpen. 

 Vrijwilligers krijgen een vergoeding van € 10,- netto per keer. 
 Veel mensen doen dit vrijwilligerswerk om betrokken te raken bij de school, anderen om ouders te 

leren kennen of omdat ze het leuk vinden om met kinderen om te gaan.  
 We vinden het belangrijk dat vrijwilligers een overeenkomst tekenen. Vrijwilligerswerk is niet 

vrijblijvend. Als u zich aanmeldt en wordt ingezet, is het uiteraard van belang dat u komt. De school 
en de kinderen rekenen dan op u. Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met de coördinator. 

 
 Vragen? 
 Mocht u vragen hebben of behoefte hebben aan extra informatie? Neemt u dan gerust contact op 

met de coördinator van het overblijven van Kidstalent: 06-10189986 . Zij is graag bereid uw vragen te 
beantwoorden.  

 De TSO is onderdeel van de professionele kinderopvangorganisatie Kidstalent. 
Website Kidstalent: http://www.kidstalent.nl/ 

 

5.8. Buitenschoolse opvang 
 Ouders kunnen voor hun kinderen gebruik maken van de Buitenschoolse Opvang van 

Kinderdagverblijf MIRA, Kidstalent of Horizon Kinderopvang. 
 Voor inlichtingen verwijzen wij u naar de websites van bovengenoemde organisaties.  
 

5.9. Schoolongevallenverzekering 
 SKOzoK heeft voor al haar scholen een ongevallen- en een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. 

Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, 
personeel, vrijwilligers) verzekerd. Dit houdt in dat deze personen voor ongevallen verzekerd zijn 
tijdens de schooltijden en vanaf het moment van thuis weggaan, tot het moment waarop zij 
thuiskomen, tot maximaal een uur vóór en na schooltijd. De verzekering geeft recht op een 
(beperkte) uitkering indien een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en 
tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van de 
betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door het eigen risico).  

 
De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn 
(bestuursleden, personeel, vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig 
handelen. De school/het schoolbestuur is niet zonder meer aansprakelijk voor alles wat tijdens de 
schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. De school heeft pas een schadevergoedingsplicht 
wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school optreden) moet 
dus aantoonbaar nalatig zijn geweest. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er 
sprake is van enige onrechtmatigheid.  
 

 De school is ook niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Voor 
leerlingen tot 14 jaar geldt dat de ouders/verzorgers primair verantwoordelijk zijn voor het doen en 
laten van hun kind(eren). Leerlingen van 14 jaar of ouder zijn zelf verantwoordelijk. Een leerling die 
tijdens de schooluren of tijdens door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig 

http://www.kidstalent.nl/
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handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk 
voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering 
hebben afgesloten. 

 
 

5.10  Verkeersveiligheid 
 
 Parkeerafspraken verkeersouders 
 Op onze school maken ouders en leerkrachten deel uit van een verkeerswerkgroep. 

Deze werkgroep is het aanspreekpunt voor de ouders en het team als het om de veiligheid van de 
kinderen gaat. De verkeersouders worden hierin gesteund door het Landelijk Steunpunt 
Verkeersouders, de gemeente Valkenswaard en de plaatselijke afdeling van Veilig Verkeer 
Nederland. Enkele keren per jaar hebben zij overleg met deze instanties over nieuwe projecten, 
brochures, manieren van aanpak en voorkomende zaken.  

  
 Dankzij de inzet van de gemeente en de samenwerking tussen buurtbewoners en school is de 

verkeerssituatie vanaf 17 april 2018 gewijzigd. 
De weg langs de linkerkant van de school is nu eenrichtingsverkeer geworden. 
Men mag dus niet meer vanaf de parkeerplaats terug rijden naar De Smelen. 
Tevens is het gebied een 30 km zone geworden. 

 
 

 
 

  Om de verkeersveiligheid van onze kinderen op De Smelen verder te vergroten zijn de volgende 
regels vastgesteld: 

 
 Voor de kinderen die alleen naar school komen: 

 Kom lopend naar school als je dicht bij de school woont 

 Gebruik alleen de fiets als het echt nodig is. 
  
          Voor ouders die hun kind naar school brengen: 

 Kom zoveel mogelijk lopend naar school. 

 Als de auto wordt gebruikt, parkeer dan in de daarvoor bestemde parkeervakken. 

 Parkeren bij de gele streep en  vlakbij de oversteekplaats is niet toegestaan. 

 Laat de kinderen niet bij de oversteekplaatsen in- en uitstappen. 

 Parkeer de auto niet op de stoep. 

 Rijd langzaam, ook bij het verlaten van het parkeervak. 

 Steek bij de oversteekplaats over, geef het goede voorbeeld. 
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 Brigadiers 
 Wij willen er graag voor zorgen dat uw kind veilig de Bosstraat en de drukke Smelen kan oversteken 

om naar school en naar huis te kunnen gaan. Het is en blijft een constante zorg voor de school en de 
ouders om mee te helpen aan deze veiligheid. Wij verzoeken u dringend om u aan te melden als 
brigadier. Zonder uw steun kunnen wij de veiligheid van uw kind niet garanderen. 

 

  
  
 Verkeersdiploma 
 In groep 7 doen alle kinderen mee aan de landelijke verkeersproef.  
 De verkeerslessen in groep 7 worden hierop afgestemd. 
 Een enkeling die niet “slaagt” voor het verkeersexamen krijgt in groep 8 een herkansing. 
 Leerlingenvervoer door ouders bij excursies e.d. 
 
 Definitie: 
 Een excursie is een educatief uitstapje met een groep of enkele groepen (niet de hele 
 school) naar een bestemming in de regio. 
 Bij twijfel of een uitstapje wel of niet onder deze regeling valt beslist de directie. 
 
 Voorwaarden: 
 De rijdende ouders hebben een geldig rijbewijs en een inzittendenverzekering. 
 De rijdende ouders dienen minimaal WA verzekerd te zijn. 
 Geen kinderen op de voorstoel (als ze nog geen 12 jaar zijn of 1.50 mtr.) of anders op een 

goedgekeurde autostoel. Niet meer kinderen op de achterbank(en) dan er voor de kinderen 
passende gordels zijn. Gordeldracht is verplicht (bij een 3-punts gordel kan de borstgordel ook achter 
de rug langs.) 

 De rijdende ouder zorgt ervoor zich aan alle verkeersregels te houden (o.a. nooit door rood licht, 
snelheidslimieten aanhouden e.d.) 

 
 De organiserende leerkracht (mogelijk met hulp van ouders) zorgt er voor dat: 
 
 Alle rijdende ouders op de hoogte zijn van voorgenoemde voorwaarden en schriftelijk verklaren met 

deze voorwaarden akkoord te gaan. 
 Elke chauffeur zelfstandig (zonder in colonne te moeten rijden) het einddoel kan bereiken. 

(routebeschrijving, plattegrond, e.d.) 
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 Alle rijdende ouders over “nood”telefoonnummers beschikken, zodat de “wachters”op   het einddoel 
gewaarschuwd kunnen worden, indien onderweg iets gebeurt waardoor de reis veel langer gaat 
duren, dan normaal. (file, lekke band enz. ) 

 Kan om welke redenen dan ook aan bovenstaande voorwaarden en regelingen niet voldaan   
worden, dan is vervoer van leerlingen bij excursies e.d. alleen maar toegestaan, indien gebruik 
gemaakt wordt van het openbaar vervoer of van andere officieel tot groepsvervoer gerechtigd 
bedrijf. 

 
 N.B. Het is niet toegestaan te roken in auto’s waarin kinderen tijdens een uitstapje worden vervoerd. 
 

5.11 Hoofdluis  
 De oudervereniging heeft enkele jaren geleden het initiatief genomen om te starten met een 

hoofdluiscommissie. We hebben een aantal jaren gebruik gemaakt van luizencapes. Het geringe 
effect hiervan heeft ons doen besluiten om die niet meer in te zetten.  

 Elke eerste week na een vakantieperiode worden alle kinderen gecontroleerd op hoofdluis. Indien 
nodig wordt dit na een week herhaald. 

 Als er luizen en/of neten geconstateerd zijn, worden de desbetreffende ouders/verzorgers door de 
leerkracht geïnformeerd en verzocht hun zoon/dochter te behandelen. Vanzelfsprekend zal er 
discreet met deze informatie worden omgegaan. 

 De hoofdluiscommissie onderhoudt contact met de GGD over de wijze waarop hoofdluis bestreden 
kan worden. Het hebben van hoofdluis dient altijd (dus ook indien behandeling reeds heeft 
plaatsgevonden) gemeld te worden bij de groepsleerkracht van uw kind of bij coördinatrice. 

 
 

5.12.  Informatie naar ouders 
 Wij willen ouders zorgvuldig informeren, zowel schriftelijk als mondeling. Hiertoe hebben we de 

volgende "informatiekanalen". 
  
 De schoolgids 
 De schoolgids is bedoeld voor ouders die kinderen op onze school hebben en aan wie wij zo 

verantwoording afleggen over onze manier van werken, hoe wij de voortgang van onze leerlingen 
bijhouden en ook op welke wijze wij extra begeleiding geven aan die kinderen die dat nodig hebben. 
Ook voor "toekomstige ouders" is onze schoolgids bedoeld. 

 De nieuwsbrief "Smelenderwijs" . 
 Eens per twee weken geeft de school een infobulletin uit t.b.v. de ouders.  
 Zowel kinderen, team, oudervereniging, MR als het bestuur kunnen hierin hun informatie aan u 

kwijt. De Smelenderwijs wordt digitaal verstuurd. Ouders die liever een papieren versie ontvangen, 
kunnen die verkrijgen bij de conciërge.  

 De Smelenderwijs wordt ook geplaatst op de website en op de facebookpagina van school. 
 
 SKOZapp 
 Ouders ontvangen een inlogcode voor de app van SKOzoK. Via deze app wordt school- en 

groepsinformatie (inclusief foto’s en filmpjes) gedeeld.  
 
 Email 
 Via het administratiesysteem hebben we als school de mogelijkheid om persoonlijk, groepsgebonden 

of schoolbreed emails te versturen. 
 
 De website. 
 Naast een kalender met een overzicht van activiteiten is er ook informatie te vinden van diverse 

geledingen zoals de leerlingenraad, OV en MR. Ook vindt u hier diverse documenten zoals 
inschrijfformulieren of aanvraag extra verlof.  
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6. Schoolontwikkeling 
 

6.1. Zorg voor kwaliteit 
 Directie en teamleden zien het werken aan de verbetering van hun onderwijs als een continue 

proces, het kan altijd beter. Net als de kinderen zijn de leerkrachten op school steeds aan het leren. 
Ze zoeken naar mogelijkheden om de lessen nog zinvoller, nog aantrekkelijker, nog begrijpelijker te 
maken voor alle kinderen. 

 De Smelen werkt op een aantal manieren aan verdere kwaliteitsverbetering: actualiseren van 
lesprogramma's, nascholing personeel, het consequent volgen en evalueren van de resultaten van de 
leerlingen en het verder ontwikkelen van het onderwijs met behulp van een schoolplan, waarin de 
beleidsvoornemens voor de komende jaren zijn opgenomen. Het team werkt jaarlijks aan een aantal 
onderwijsverbeteringen. Dit gebeurt op team-, bouw- (groepen 1/2 , groepen 3 en 4 en groepen 5 
t/m 8) en leerjaarniveau. Daarnaast worden er tevredenheidspeilingen onder kinderen, ouders en 
leerkrachten gedaan. De verbeterpunten die hieruit naar voren komen, worden opgenomen in de 
meerjarenplanning van het schoolplan. Datgene wat we beloven te doen, moet ook uitgevoerd 
worden. Datgene wat we goed doen, moeten we vasthouden. De directie evalueert dan ook jaarlijks 
in teamverband en met iedere leerkracht individueel de onderwijsontwikkelingen tijdens het 
functioneringsgesprek of beoordelingsgesprek. Samen met ouders vormen we werkgroepen om de 
tevredenheid te verhogen onder de titel: “Van goed naar beter”. 

 
 Wat maakt onze school aantrekkelijk voor ouders, leerlingen en leerkrachten?  
 De Smelen staat goed aangeschreven. We merken dit uit de forse groei van het leerlingaantal de 

afgelopen jaren, de tevredenheidspeilingen (zie 6.2. Tevredenheidsonderzoek), de hoge mate aan 
welbevinden en betrokkenheid onder leerlingen, ouders en team.  

 Wat doen we goed en willen we borgen? 
 

 De zorg voor alle leerlingen. 
 De kinderen die op onze school binnenkomen, verschillen in aanleg en ontwikkeling, in 

mogelijkheden en behoeften. We proberen daar zoveel mogelijk rekening mee te houden ons 
onderwijs aan te passen aan datgene wat kinderen nodig hebben en van ons vragen. We streven 
ernaar dat kinderen zoveel mogelijk succeservaringen op kunnen doen, door aan te sluiten bij 
hun onderwijsbehoefte. 

 “Wij kunnen niet van alle kinderen sterren maken, maar we kunnen ze wel laten stralen!”. 
 

 De contacten met de ouders. 
 Ouders en school zijn partners in opvoeding en ontwikkeling. 
 De school stelt een goed en zorgvuldig contact met de ouders erg op prijs. We zijn van mening 

dat een goede samenwerking tussen ouders en school het kind ten goede komt; we staan er 
samen voor het kind zo goed mogelijk te begeleiden. Daarom wordt er alles aan gedaan om de 
ouders bij de school te betrekken en hen goed op de hoogte te houden van wat op school 
speelt. Er wordt op diverse manieren informatie gegeven over de leervorderingen van de 
kinderen, zodat de ouders in staat zijn het leerproces goed te volgen.  

 We zien het contact met de ouders niet als eenrichtingsverkeer van de school naar de ouders. 
We waarderen het ook informatie van de ouders te ontvangen en vinden het fijn als ouders 
regelmatig de school binnen lopen om een praatje over hun kind(eren) te maken. De ouders op 
onze school voelen zich erg betrokken. We hebben een zeer actieve MR en oudervereniging en 
kunnen voortdurend rekenen op ouderhulp. De contacten tussen ouders en leerkrachten 
verlopen op een prettige manier. Er is geen drempel om de school binnen te lopen. 

 

 Een goed personeelsbeleid. 
 We zijn ons er terdege van bewust dat de leerkracht degene is die het meest bepalend is voor 

de kwaliteit van ons onderwijs. Daarom investeren we veel in onze mensen. De sfeer op onze 
school is prima, er is sprake van veel samenwerking. De leerkrachten worden ruim in de 
gelegenheid gesteld voor nascholing en ook voor leren van en met elkaar. Dat laatste gebeurt 
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ook in de vorm van collegiale consultatie en reflectiegesprekken. Er is een goed taakbeleid, 
waardoor taken op een eerlijke en prettige manier verdeeld zijn.  

 

 Een veilige school. 
 We zijn een veilige school. Alle betrokkenen voelen zich veilig en prettig op De Smelen . Dat 

geldt voor leerlingen, leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel, stagiaires en ouders. In 
een veilige school vertrouw je elkaar, respecteer je elkaar, heb je positieve verwachtingen van 
elkaar, werk je samen. Er is duidelijkheid over wat er van jou verwacht wordt en wat je van 
elkaar kunt verwachten. Zo’n schoolklimaat willen we met elkaar maken. In het schoolplan en de 
schoolgids staat duidelijk verwoord hoe vorm gegeven wordt aan het pedagogisch klimaat waar 
de school voor staat. In het veiligheidsplan beschrijven we wat we doen om dit veilig klimaat te 
bewerkstelligen, vast te houden en te verbeteren. Een veiligheidsplan is een verplichting voor 
iedere school. Maar het gaat niet alleen om het hebben van zo’n plan. Een veilige school is zich 
bewust van de noodzaak om op het punt van veiligheid beleid te voeren, normen te stellen, 
gedrag af te spreken en toepassing daarvan te handhaven. In het veiligheidsplan van SKOzoK  
staat beschreven wat het schoolbeleid ten aanzien van de veilige school inhoudt. Voor onze 
school geldt dat dit niet het sluitstuk is van beleid, maar het begin van actie. Uiteraard moet de 
school ook fysiek veilig zijn. Dat wil zeggen dat het gebouw goed onderhouden is en dat het 
gebouw en de inrichting van de lokalen geen gevaar opleveren voor kinderen en leerkrachten. 
Dat op het schoolplein veilige speeltoestellen staan. Dat leerlingen en leerkrachten weten wat 
ze moeten doen bij brand en dat de school regelmatig het ontruimingsplan oefent. Dat 
vluchtwegen vrij zijn van obstakels etc. Om daarvoor te zorgen beschikken we over een Arbo-
beleidsplan en een Arbo-jaarplan. In het jaarplan staan de concrete plannen beschreven die de 
school in het kader van het Arbobeleid in dat jaar wil aanpakken.  Het Arbo-jaarplan is 
gebaseerd op een actuele risico-inventarisatie en -evaluatie. Het Arbo-beleidsplan en het 
jaarplan moeten worden goedgekeurd door de MR. Aan het eind van het jaar wordt in een 
verslag duidelijk gemaakt of de doelen zijn gehaald en wordt aangeven wanneer en waarom van 
de doelen of het tijdschema is afgeweken. Dit verschaft weer informatie over de te volgen 
gedragslijn in het jaar daarop. Regels en afspraken die betrekking hebben op de veiligheid van 
het schoolgebouw en omgeving zijn in dit plan niet opgenomen, omdat dat geregeld is in de 
genoemde Arbo-plannen. 

 

6.2. Tevredenheidsonderzoek 
 

In maart-april 2017 is een oudertevredenheidsonderzoek verricht naar de tevredenheid van ouders 
van de leerlingen van Bs De Smelen. De meting onder de ouders heeft online plaatsgevonden. Er is 
gebruik gemaakt van de basisvragenlijst Oudertevredenheidsonderzoek primair onderwijs. 
Van de 178 ouders van de leerlingen van Bs De Smelen die zijn uitgenodigd om aan het onderzoek 
deel te nemen, heeft uiteindelijk 47% de vragenlijst ingevuld. 
 
In de periode maart-april 2017 is een leerlingtevredenheidsonderzoek verricht naar de tevredenheid 
van leerlingen van Bs De Smelen. 
De meting onder de leerlingen heeft online plaatsgevonden. Er is gebruik gemaakt van de 
basisvragenlijst Leerlingtevredenheidsonderzoek primair onderwijs. 
Uiteindelijk hebben 129 leerlingen van Bs De Smelen de vragenlijst ingevuld. 
 
De volledige samenvatting van resultaten van deze onderzoeken staat op onze website.  
De resultaten worden besproken met het team en de MR van onze school. De actiepunten worden 
door beide geledingen meegenomen in de planning voor de komende 2 schooljaren.  
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6.3. Onderwijsontwikkelingen schooljaar 2017-2018 en 2018-2019 
 

Gerealiseerde onderwijsontwikkelingen schooljaar 2017-2018 
 

Coöperatief leren 
Vervolg 

De leerlingen leren door middel van coöperatieve werkvormen ván en mét elkaar. 
Hiermee bevorderen we de betrokkenheid en vergroten we het leerrendement.   
Coöperatieve werkvormen worden structureel ingezet tijdens lessen in iedere 
groep. 

Leren leren Alle leerlingen hebben kennis gemaakt met de eerste 4 leerstrategieën / 
monstertjes uit de groene familie (Nettie, Sam en Sterk, Empa en Thie, Asse).  
De groene monsters helpen je bij: Organiseren eigen werkomgeving, Samenwerken 
Empathie en luistervaardigheid, Assertiviteit. 

Professionaliserings-
traject Modern 
Kleuteronderwijs: 
Vervolg 

De leerkrachten van de groepen 1 t/m 3 hebben een professionaliserings-traject 
gevolgd m.b.t. doelgericht en ontwikkelingsgericht inrichten van hoeken en 
leeromgeving.  De hoeken worden afgestemd worden op een beredeneerd aanbod 
op de ontwikkelingsgebieden 

Nieuwe methodes Implementatie nieuwe methode voor aanvankelijk lezen groep 3: Lijn 3 
Implementatie nieuwe methode voor taal (groep 4 t/m 8): Staal 
 

Versterken 
taakgerichtheid en 
pedagogisch klimaat. 

Er is gewerkt aaneen doorgaande in de groepen 4-5 om de taakgerichtheid en 
pedagogisch klimaat te bevorderen. Hiervoor is Taakspel en Klasseklas ingezet. 

Pedagogisch / 
didactisch 
partnerschap 

Pedagogisch partnerschap met ouders 
M.b.v. het de leerlingvolgsystemen Kijk en Zien en de belemmerende/ stimulerende 
factoren wordt -voor leerlingen die dit nodig hebben- een sociaal-emotioneel doel 
samen met de ouders opgesteld.  
Didactisch partnerschap met ouders 
We bevorderen het didactisch partnerschap met de ouders door de leerdoelen 
actief onder de aandacht te brengen. 

Gepersonaliseerd 
leren 

De leerlingen van de groepen (6),7 en 8 kunnen zowel op school als thuis 
(afgestemd) gepersonaliseerd leren in een digitale leeromgeving.  
ICT ondersteunende middelen, waaronder Junior Einstein en Google Suite, helpen 
de leerling nog meer eigenaar maken van zijn leerproces.  
De leerlingen kunnen zowel op school- als thuis gericht werken aan doelen die de 
leerkracht klaar zet in een contract. Het is ook mogelijk dat leerlingen zelf kiezen 
aan welk doel ze werken. 

 
 Voorgenomen onderwijsontwikkelingen schooljaar 2018-2019 

 
Coöperatief leren Introductie van nieuwe coöperatieve werkvormen en borgen van de eerder 

aangeboden werkvormen. 

Leren leren Alle leerlingen maken kennis met 6 nieuwe leerstrategieën (monstertjes uit de gele 

en roze familie) 

 Roze familie (Gogo, Spielo, Drom en Zieme): Leerstrategieën voor 

motivatie. De roze monsters helpen je bij de vragen: Hoe kan ik leren 

doorzetten en hoe leer ik het nut inzien van wat ik leer? 

 Gele familie (Ikke en Kenzo): Leerstrategieën voor metacognitieve kennis. 

De gele monsters helpen je bij de vraag: Welke manieren zijn er om te 

leren en te werken en wat werkt voor mij? 

Professionaliserings-
traject Modern 
Kleuteronderwijs 
(Vervolg) 

De aangeboden doelen van de dag worden (waar mogelijk) ook bij het buitenspel 
van de kleuters betrokken. 

Nieuwe methodes Oriëntatie op een nieuwe methode voor voortgezet technisch lezen voor de 
groepen 4 t/m 8. 
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Pedagogisch / 
didactisch 
partnerschap 

We bevorderen het pedagogisch /didactisch partnerschap met de ouders door de 
leerdoelen gestructureerd actief onder de aandacht te brengen (met behulp van de 
SKOzapp). 

Gepersonaliseerd 
leren 

De leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 kunnen zowel op school als thuis 
(afgestemd) gepersonaliseerd leren in een digitale leeromgeving.  
ICT ondersteunende middelen, waaronder Junior Einstein en Google Suite, helpen 
de leerling nog meer eigenaar maken van zijn leerproces.  
De leerlingen kunnen zowel op school- als thuis gericht werken aan doelen die de 
leerkracht klaar zet in een contract. Het is ook mogelijk dat leerlingen zelf kiezen 
aan welk doel ze werken. 

 
 

6.4. Schoolplan 
 Het schoolplan 2015 – 2019 is opgesteld door de directie van de school met inbreng van teamleden 

en ouders. Dat betekent dat dit plan gebaseerd is op een gezamenlijke en gedragen visie. Voor de 
beschrijving van inzet en ontwikkeling van ons personeel en het financieel/materieel beleid wordt 
verwezen naar het bestuursbeleid m.b.t. deze zaken. Op deze terreinen worden uitsluitend 
schoolspecifieke aanvullingen vermeld voor zover relevant.  

 
 De doelen van het schoolplan zijn: 

- als school (bestuur, directie, team en medezeggenschapsraad), op basis van een gedegen 
analyse van de huidige situatie, vaststellen wat voor de periode van  

 1 augustus 2015 t/m 31 juli 2019 onze ambities zijn ten aanzien van de schoolontwikkeling; 
- voldoen aan de wettelijke verplichting te beschikken over een schoolplan; 
- het plan te baseren op een gemeenschappelijke en gedragen visie; 

 
 Dit schoolplan zal fungeren als: 

- uitgangspunt voor de onderwijskundige beleidsplanning per schooljaar; 
- verantwoordingsdocument voor bestuur en MR; 
- verantwoordingsdocument in de richting van de landelijke overheid; 
- basis voor richtinggevende ontwikkeling van onze school. 
 Ons schoolplan ligt voor alle ouders ter inzage bij de directie. 
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6.5. Voorgenomen onderwijsveranderingen 2015-2019 
  

 Onze vierjarenplanning: 
  
Focuspunt 
‘Excellent in 
Leren leren’ 

 De cognitieve opbrengsten liggen op het niveau dat past bij de schoolpopulatie 

 Er wordt planmatig gewerkt aan de sociaal-emotionele ontwikkeling 

 Er is een leerlijn ‘leren leren’ die geïntegreerd is in het leerproces, waarmee metacognitieve 

vaardigheden van kinderen worden ontwikkeld 

 Alle leerkrachten werken handelingsgericht en doelgericht met groepsplannen, waarin 

cognitieve, sociaal-emotionele en metacognitieve doelstellingen een plek hebben, zodat alle 

leerlingen een optimaal leerarrangement krijgen 

Waar willen we 
aan werken? 

Wat willen we 
bereiken? 

15/16 16/17 17/18 18/19 

Werken met 
referentieniveaus  

Ontwikkelingslijnen 
niveaus 1F en 1S 
worden 
gerealiseerd in de 
groepsplannen. 

Rekenontwikkelings-
lijnen niveaus 1F en 
1S worden 
gerealiseerd in de 
groepsplannen. 
Komt ook voor 
rekenen terug in 
contract 

Taalontwikkelings-
lijnen niveaus 1F 
en 1S worden 
gerealiseerd in de 
groepsplannen. 
Komt ook voor 
taal/spelling terug 
in contract 

Technisch en 
begrijpend lezen 
ontwikkelingslijnen 
niveaus 1F en 1S 
worden 
gerealiseerd in de 
groepsplannen 
Komt ook voor 
begrijpend lezen 
terug in contract 

Borgen 
ontwikkelingslij-
nen niveaus 1F 
en 1S in de 
groepsplannen. 

Excellente 
leerling 
 

Ons onderwijs is 
afgestemd op deze 
leerlingen 

Oriëntatie en 
training 

Invoering Borging Bijstellen 

Sociaal-
emotionele 
ontwikkeling 
 

Planmatig werken 
aan de sociaal-
emotionele 
onwikkeling via 
groepsplannen 

Zien is in gebruik en 
gevuld op alle 
onderdelen 

M.b.v. Zien maakt 
de sociaal-
emotionele 
ontwikkeling 
onderdeel uit van 
de groepsplannen 
 

Planmatig werken 
aan sociaal-
emotionele 
ontwikkeling via 
groepsplannen 

 

Leerlijn ‘leren 
leren’ 
 

Ontwikkelen van 
metacognitieve 
vaardigheden 

Concretisering 
leerlijn op 
organisatieniveau 

Implementatie 
van onderdelen 
van de leerlijn 

Er wordt gewerkt 
met de leerlijn 
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Focuspunt ‘Samen 
ontwikkelen van de 
leergemeenschap’ 

 Voor leerkrachten zijn de leerlijnen en leerlijnen het uitgangspunt; zij gebruiken 

eigentijdse middelen en methoden hierbij als hulpbron en benutten kwaliteiten van 

collega’s 

 Leerkrachten tonen een positieve, lerende en begeleidende houding naar leerlingen en 

naar elkaar 

 Teams denken en werken groepsoverstijgend in het belang van de school en binnen 

onze organisatie 

 Wij stimuleren het didatisch en pedagogisch partnerschap van ouders 

Waar willen we aan 
werken? 

Wat willen we 
bereiken? 

15/16 16/17 17/18 18/19 

Werken vanuit 
leerlijnen 

We genereren ons 
aanbod voor het 
vakgebied 
taal/spelling vanuit 
leerlijnen. 

Verdieping leerlijn 
en oriëntatie op 
bronnen 
(methodiek) 

Leerlijn stellen 
en 
woordenschat 
worden 
gekoppeld aan 
het thema  

Invoering nieuwe 
bronnen voor taal 
en spelling. 

Borgen en 
bijstellen. 

Eigen initiatief 
 

Binnen al onze 
organisatievormen 
is ruimte voor het 
eigen initiatief / 
leervragen (inhoud 
en leerstijl) van 
kinderen. 

Initiatief/ 
leervragen  
koppelen aan 
contractwerk en 
themawerk 
 

Initiatief/ 
leervra-gen 
koppelen aan 
ateliers binnen 
school 
 
 

Initiatief/ 
leervragen 
koppelen aan 
ateliers buiten 
school 
 
 
 

Borgen 
 
 
 
 

Partnerschap van 
ouders 

We stimuleren en 
ondersteunen het 
didactisch en 
pedagogisch 
partnerschap 

Aandacht voor het 
pedagogisch 
partnerschap op 
kind- en 
schoolniveau 
d.m.v. 
informatieavond 
en 
oudergesprekken. 

Aandacht voor 
het didactisch 
partnerschap 
a.d.h.v. 
stimulerende en 
belemmerende 
factoren 

Aandacht voor het 
didactisch 
partnerschap op 
kind- en 
schoolniveau 

 

 
Focuspunt ‘Slimmer 
organiseren’ 

 Er wordt groepsdoorbrekend gewerkt, waarbij bewust gebruik gemaakt wordt van 

ruimtes binnen en buiten de school, om het leerproces te verrijken en het 

leerrendement te verbeteren 

 Wij faciliteren het altijd en overal kunnen leren” van kinderen, door het bieden van 

toegang tot digitale leeromgevingen om de effectieve leertijd te vergroten en om 

partnerschap met ouders mogelijk te maken 

 We gebruiken interne en externe netwerken om op efficiënte wijze expertise daar in te 

zetten waar en wanneer dat mogelijk is 

Waar willen we aan 
werken? 

Wat willen we 
bereiken? 

15/16 16/17 17/18 18/19 

Groepsdoorbrekend 
werken 
 

 

Kinderen maken 
verwerkingen en 
contractwerk 
groepsdoorbroken 
Het 
middagprogramma 
is 
groepsdoorbroken 

Contractwerk 
Verwerkingen 

Themawerk  
Ateliers 
Creatief 

Wereldoriëntatie Borging 
Beleid klaar 

My learning Kinderen en 
leerkrachten 
werken vanuit 
deze digitale 
leeromgeving. 
Ouders hebben 
toegang tot delen 
van deze omgeving 

Thema/atelier 
Opslaan en delen 
van content 
Aanleggen van 
een 
leerlingportfolio 
voor creavakken 

Huiswerk 
koppelen 
Contract 
koppelen 

Ouders 
betrekken en 
bepalen wat we 
met ouders 
delen. 

Borgen en 
eventueel 
uitbreiden van 
gebruik 
leeromgeving. 

Structureel 
coöperatief werken 
via netwerk 

Bevorderen van de 
betrokkenheid en 
vergroten van het 
leerrendement.   

 Teamtrainingen 
door 
gecertificeerde 
leerkrachten 

Teamtrainingen 
door 
gecertificeerde 
leerkrachten 
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Grasspriet Grasspriet 

Betekenisvolle 
hoeken inrichten via 
netwerk 

Per thema 
verschillende 
thematische act. in 
“iedere” hoek en 
dit gerelateerd aan 
de doelen uit het 
groepsplan. I.s.m. 
De Grasspriet  

Thematische 
afstemming met 
De Grasspriet 
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7. Samenwerking 
 

7.1. Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst 
 

 

Gelukkig gezonde kinderen 
 Wat kan Jeugdgezondheid betekenen voor u en uw kind? 
 

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

 
 Jeugdgezondheid 

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

 
 Wat kunnen zij voor u en uw kind betekenen?  

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

 
 Even praten…. 

Mijn dochter in groep 3 is nog niet helemaal zindelijk. Mijn zoon van 9 vindt het moeilijk om 
met andere kinderen samen te spelen. Zijn die driftbuien van mijn kind normaal en hoe kan ik 
daar het best mee omgaan? Een lastige eter aan tafel…..  
Voor dit soort vragen kunt u altijd terecht bij het team Jeugdgezondheid. Praten met een 
deskundige van Jeugdgezondheid biedt vaak nieuwe inzichten en helpt u verder. Zij bieden een 
luisterend oor, geven hulp en advies en informatie die helpt.  Als het nodig is verwijzen ze door.  
 

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

 
 Inentingen  

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

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

http://www.informatiediehelpt.nl/
http://www.bmr-dtp-prik.nl/
http://www.rijksvaccinatieprogramma.nl/
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 Kijk op de website www.ggdbzo.nl/ouders  en klik op de button ”Ik heb een vraag”. 

 Of bel de GGD Brabant-Zuidoost via: 088 0031 414 op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 
17.00 uur.  

 
 De GGD doet meer: 

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

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

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

- Ze ondersteunen scholen om hoofdluis te voorkomen en te bestrijden 

- Elke 4 jaar doet de GGD een groot onderzoek naar de gezondheid van alle kinderen van 0 
t/m 11 jaar en van 12 t/m 17 jaar. Met de resultaten uit deze onderzoeken kunnen onder 
andere gemeenten en scholen hun beleid en activiteiten ontwikkelen.  

 
 GGD Brabant-Zuidoost Bezoekadres   www.ggdbzo.nl 

 Postbus 8684  Clausplein 10    /ggdbzo 

 5605 KR Eindhoven  5611 XP Eindhoven   @ggdbzo 
 
 

7.2. Centrum voor Jeugd en Gezin 

  

 Een plek waar opvoeders en jeugdigen terecht kunnen met vragen over opvoeden en opgroeien 

De gemeente is verantwoordelijk voor de gehele jeugdzorg. Dat betekent: alle hulp, zorg en 
ondersteuning voor jeugdigen en hun opvoeders. Met instanties - ook in regionaal verband - heeft de 
gemeente hierover afspraken gemaakt zodat iedereen goed geholpen wordt. Deze taken liggen binnen 
de gemeente Valkenswaard bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). 

 
Wat is het CJG? 
Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) kunnen opvoeders, jeugdigen en professionals terecht met 
vragen over opvoeden en opgroeien. 

 
Stel uw vraag! 
Stelt u uw vraag graag persoonlijk aan iemand? U kunt dan terecht bij een van de partners van het CJG, 
zoals het jeugd-/schoolmaatschappelijk werk, het consultatiebureau en het jongerenwerk. U kunt elke 
medewerker van deze organisaties aanspreken en uw vraag voorleggen. Deze medewerkers hebben 
rechtstreeks contact met het CJG. 
 
Voor wie is het CJG?  
Het CJG richt zich op:  
- (aanstaande) ouders en verzorgers van kinderen; 
- kinderen en jeugd in de leeftijd van 0 tot 23 jaar; 
- professionals en vrijwilligers die met jeugdigen en hun ouders werken. 

 
Contact met het CJG 
U kunt bellen of e-mailen met het Centrum voor Jeugd en Gezin. We zijn van maandag t/m donderdag 
bereikbaar van 09.00 uur tot 17.00 uur en op vrijdag van 09.00 uur tot 12.30 uur op telefoonnummer 
(040) 208 3666. Ook kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres cjg@valkenswaard.nl. 

 
We helpen u graag! 

Wilt u meer weten over opvoeden en opgroeien, tips krijgen of geholpen worden,  
bekijk dan onze website: www.cjgvalkenswaard.nl. 

http://www.ggdbzo.nl/ouders
http://www.cjgvalkenswaard.nl/
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7.3. Zorg voor Jeugd 
            

 Als b.s. De Smelen zijn wij aangesloten op het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd. Zorg voor Jeugd 
is bedoeld om problemen bij kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 – 23 jaar in een vroegtijdig 
stadium te signaleren en vervolgens de coördinatie van zorg te organiseren. Op deze manier moeten 
risico’s met kinderen en jongeren worden voorkomen en kan in het belang van de jeugdige en zijn 
ouders/verzorgers hulp beter op elkaar worden afgestemd. 

 
 Het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd is beschikbaar gesteld door de gemeente. De gemeente 

heeft vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) namelijk de taak om problemen bij 
jeugdigen te signaleren en coördinatie van zorg te organiseren. 
Binnen onze organisatie kunnen zorgsignalen worden afgeven in Zorg voor Jeugd. Zo’n signaal geven 
zij alleen af, nadat zij de jeugdige en/of zijn ouders/verzorgers hierover hebben geïnformeerd. Bij het 
afgeven van een signaal wordt geen inhoudelijke informatie geregistreerd. In het systeem komt 
alleen te staan dat er zorgen zijn over een jeugdige. Als er twee of meer signalen in het systeem 
staan over dezelfde jeugdige, dan wordt automatisch een ketencoördinator aangewezen. Deze 
ketencoördinator is een professional van een hulpverleningsorganisatie. Hij/zij inventariseert wat er 
aan de hand is met de jeugdige en of het nodig is om in overleg met betrokken partijen een 
hulpverleningsplan op te stellen.  

 Op  www.zorgvoorjeugd.nu vindt u meer informatie over Zorg voor Jeugd.  
 

7.4. Schoolmaatschappelijk Werk 
 De gemeente Valkenswaard stelt geld beschikbaar om Schoolmaatschappelijk Werk (SMW) in te 

zetten. De hulp van Schoolmaatschappelijk Werk is dus gratis. 
 Het doel van SMW is om een bijdrage te leveren aan de positieve ontwikkeling van het kind door, 

wanneer dit nodig is, al in een vroeg stadium hulp te bieden bij probleemsituaties. Het SMW is er ter 
ondersteuning van zowel leerlingen, ouders als leerkrachten. Het SMW heeft onder andere de 
volgende taken: 

 
 Signaleren van problemen.  
 Gesprekken voeren met leerlingen.  
 Bemiddelen tussen ouders en school. 
 Advies en informatie geven over leer- en opvoedingsvragen.  
 Doorverwijzen, indien nodig, naar bijvoorbeeld een sociale vaardigheidstraining, video interactie 

begeleiding of andere zorginstanties.  
 
 De directe hulp is kortdurend en beperkt zich tot problemen van de leerling die van invloed zijn op de 

schoolsituatie, zoals gedragsveranderingen, pesten, faalangst of spanningen thuis.  
 Op onze school zijn folders verkrijgbaar over Schoolmaatschappelijk Werk, maar ook over andere 

diensten van DommelRegio, zoals Groepswerk of het Algemeen Maatschappelijk Werk. Wanneer u 
meer informatie wil over het Schoolmaatschappelijk Werk of u hebt een vraag dan kunt u terecht bij 
de Intern Begeleider. U kunt ook direct contact opnemen met:  

 
 DommelRegio 
 Daniëlle Clee 
 Schoolmaatschappelijk Werker 
 Tel.nr: 06- 51800886 
 
 
 
 
 
 d.clee@dommelregio.nl 

http://www.zorgvoorjeugd.nu/
mailto:d.clee@dommelregio.nl
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7.5. Inspectie van het onderwijs 
 
 De taken van de inspectie zijn te verdelen in: 
 Controletaak: 
 Het toezien op de naleving van de wettelijke voorschriften o.a. toetsing van het  
 schoolplan en het jaarlijkse activiteitenplan (de lesroosters). In het kader van Weer Samen Naar 

School gaat de inspectie ook na hoe de scholen aandacht schenken aan kinderen die belemmeringen 
ondervinden in het leer- en ontwikkelingsproces. 

 Evaluatietaak: 
 Het bekend blijven met de toestand van het onderwijs. Bij het schoolbezoek, zo mogelijk jaarlijks, 

verzamelt de inspecteur gegevens om de kwaliteit van het onderwijs te beoordelen 
 Stimulerende taak: 
 Het bevorderen van de ontwikkeling van het onderwijs door overleg met besturen en personeel van 

scholen en met regionale en lokale overheden. 
 Rapportage taak: 
 Het gevraagd en ongevraagd rapporteren en adviseren aan de minister. 
 
 De inspecteur heeft op 31 oktober 2013 onze school bezocht in het kader van het  

4-jaarlijks onderzoek. Het verslag van dit bezoek kunt u lezen vinden op de website: 
www.onderwijsinspectie.nl  

 
 Inspectie van het onderwijs 
 info@owinsp.nl 
 Vragen over onderwijs: 0800 – 8051 (gratis) 
 Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: 

meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900 – 111 3 111 (lokaal tarief). 
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8. Regels en afspraken 
 

8.1.  Leerplicht 
 Een kind is leerplichtig vanaf de eerste dag van de maand volgend op zijn vijfde verjaardag. 

Iedere leerling dient deel te nemen aan de voor hem bestemde onderwijsactiviteiten (WPO 
artikel 41, lid 1). Eenvoudig gezegd: in principe is iedere leerling onder schooltijd op school. 

 Hiervan mag worden afgeweken indien sprake is van gewichtige omstandigheden 
(Leerplichtwet, artikel 11). Maar hiervoor is de directeur verantwoordelijk; als deze geen 
toestemming geeft, dan mag het niet (Leerplichtwet, artikel 14 lid 1). 

 

8.2. Leerplicht en schoolverzuim 
 De gemeente heeft de taak erop toe te zien, dat iedereen zich aan die leerplichtwet houdt. Dat doet 

de leerplichtambtenaar van de gemeente. In navolging van een landelijke trend zal de naleving van 
voornoemde wet worden aangescherpt. Concreet wil dit zeggen dat in de gemeente Valkenswaard 
de "10-dagenregeling" op alle scholen zal worden toegepast. Met de "10-dagenregeling" wordt 
bedoeld extra verlof buiten de schoolvakanties. 

 Toestemming voor extra verlof tot en met 10 dagen dient men schriftelijk aan de directeur van de 
school aan te vragen. In zeer bijzondere gevallen (gewichtige omstandigheden) wordt dit dan 
verleend. Over aanvragen voor verlofperiodes langer dan 10 dagen beslist de leerplichtambtenaar. 

 Als de specifieke aard van het beroep van een van de ouders, verzorgers het onmogelijk maakt om in 
de schoolvakanties op vakantie te gaan, kan eenmalig voor maximaal tien schooldagen extra vakantie 
worden verleend. Houdt u dan wel rekening met het volgende: 

 De aanvraag moet 2 maanden vooraf schriftelijk bij de directeur worden ingediend. Het 
aanvraagformulier ligt bij de directie. 

 De eerste twee weken van het schooljaar is dit niet mogelijk. 
 Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of de leerplichtambtenaar 

wordt gezien als ongeoorloofd verlof. 
 
 Gewichtige omstandigheden om verlof toe te kennen zijn o.a.: 

 Het bezoeken van een arts, voor zover niet mogelijk buiten de lesuren. Dit moet dan ook worden 
aangetoond; 

 Bij verhuizing binnen de gemeente: één dag; 

 Bij huwelijk van bloed- of aanverwanten van de leerling tot en met de vierde graad: één dag; 

 Bij overlijden van bloed- of aanverwanten van de leerling van de eerste graad: vier dagen. Van de 
2e tot met de 4e graad: één dag; 

 Bij ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten van de leerling tot en met de 2e graad: één dag. 

 Voor leerlingen, woonachtig buiten Valkenswaard, bij zeer extreme weersomstandigheden, 
tengevolge waarvan zij de school niet kunnen bereiken; 

 Bij besmettelijke ziekte binnen het gezin, dit ter beoordeling van een arts. 

 Bij 25-, 40-, 50- of 60 jarig ambts- of huwelijksjubilea van bloed- of aanverwanten van de leerling 
tot en met de 4e graad; 

 Voor leerlingen uit algemeen erkende minderheidsgroepen in verband met de viering van hun 
feest- en gedenkdagen 

 Remedial teaching (rt), logopedie, plusklas, ondersteuning bij motorische ontwikkeling of 
speltherapie in verband met de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerling buiten school. 
Uitsluitend na goed overleg met de directeur / kwaliteit ondersteuner, mits vastgelegd in een 
individueel hulpplan of ontwikkelingsperspectief (opp) en uitgevoerd door specialisten 
(bijvoorbeeld rt-er, fysiotherapeut of gespecialiseerde gymleraar). 

 
 Voorbeelden van GEEN gewichtige omstandigheden zijn o.a.: 

 Het eerder afreizen of later terugkomen van vakantie om de drukte op de wegen te vermijden; 

 Het eerder afreizen omdat men voor een bepaald tijdstip vakantieadres moet hebben bereikt; 

 Het vervroegen van vakantie i.v.m. lagere prijzen; 

 Het ontbreken van andere boekingsmogelijkheden, vooral ontstaan door te laat boeken. 
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 Een uitnodiging van een familielid of kennis om mee op vakantie te gaan buiten de 
schoolvakanties om. 
 

 Het is de plicht van de directeur om elk geval van ongeoorloofd schoolverzuim direct bij de 
leerplichtambtenaar te melden, zodat waar nodig actie ondernomen kan worden. 

 De leerplichtambtenaar zal schriftelijk reageren naar de betreffende ouders, verzorgers. De 
directeur is verplicht ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. De 
leerplichtambtenaar is belast met de feitelijke uitvoering van het toezicht op de naleving van de 
wet. Tegen ouders/verzorgers die hun kind zonder toestemming van school houden, zal de 
leerplichtambtenaar maatregelen nemen. 

 

8.3. Ziektemeldingen 
 Wanneer een kind ziek is, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk schriftelijk of telefonisch laten weten 

(voor aanvang school tussen 8.15 en 8.30 uur). Als uw kind wat langer ziek is of in het ziekenhuis 
moet worden opgenomen, neemt u dan even contact op met de betreffende leerkracht. 

 
 Regels langdurig zieke leerlingen  

Als blijkt dat uw kind door ziekte meerdere dagen niet naar school kan komen, dan is het van belang 
dat u dit aan de leerkracht kenbaar maakt.  

 De leerkracht kan dan samen met u bekijken hoe het onderwijs aan uw kind toch voortgezet kan 
worden. 

 Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de deskundigheid van een consulent 
onderwijsondersteuning zieke leerlingen van de onderwijsbegeleidingsdienst of van het academisch 
ziekenhuis. 

 Het is niet alleen onze wettelijke plicht om voor elke leerling, ook als hij/zij ziek is, te zorgen voor 
goed onderwijs.  

 Wij vinden het minstens zo belangrijk dat uw kind in die situatie goed contact heeft met de 
klasgenoten en de leerkracht. 
Vanzelfsprekend is het continueren van het onderwijs belangrijk omdat een zieke leerling dan actief 
blijft met wat bij het dagelijks leven hoort namelijk: onderwijs.  
Hierdoor wordt voorkomen dat een leerling die ziek is achterop raakt waarbij zelfs sprake zou 
kunnen zijn van doubleren. 

 Als u meer wilt weten over onderwijs aan zieke leerlingen dan kunt u informatie vragen aan de 
leerkracht van uw kind.  
U kunt ook informatie hierover vinden op de website van Ziezon, het landelijk netwerk ziek zijn & 
onderwijs, www.ziezon.nl 

 

8.4. Verplichte deelname van leerlingen aan het onderwijs 
 De leerlingen van onze school zijn wettelijk verplicht deel te nemen aan alle voor hen bestemde 

onderwijs- activiteiten. Op verzoek van de ouders is het mogelijk dat de directeur een leerling 
vrijstelling verleent voor het volgen van het vak godsdienst/levensbeschouwing. Een dergelijk 
verzoek kan schriftelijk ingediend worden bij de directeur. Als de directeur deze vrijstelling verleent, 
geeft hij tevens aan welke onderwijs- activiteit voor de leerling in plaats komt van die waarvoor 
vrijstelling verleend wordt. 

 

8.5. Regels voor schorsing en verwijdering 
 Als het nodig is tot deze zware maatregelen over te gaan, handelt de directeur volgens hetgeen 

opgenomen is in de wet op het Primair Onderwijs artikel 40. De beslissing tot verwijdering wordt 
altijd genomen door het schoolbestuur. 

 

8.6. Afspraken op De Smelen 
 Wij hechten er grote waarde aan dat kinderen op een goede manier met elkaar omgaan. Wij zeggen 

en schrijven niet voor niets dat De Smelen een plek is waar alle kinderen zich veilig en vertrouwd 
voelen. Iedereen moet fluitend naar school kunnen komen en goed gemutst weer naar huis kunnen 
gaan. Ook wij weten dat dat niet de realiteit van alle dag is. Toch stoppen we enorm veel tijd en 

http://www.ziezon.nl/


60 

 

aandacht in de sociale vaardigheden van onze kinderen. Echter, zonder uw steun en medewerking 
staan wij machteloos. 

  
 Daarom vragen wij u: 
 Ook buiten schooltijd alert te zijn op het spelgedrag van uw kind(eren). Veel ruzies en problemen 

beginnen na schooltijd en komen vervolgens de school in, waar de leerkracht alleen dit soort zaken 
niet krijgt opgelost. 

 Regelmatig te gaan kijken wat uw kind bij het buitenspel uitvoert, zodat u, indien nodig, tijdig kunt 
corrigeren. 

 
 Zie ook 3.8: appelafspraken op bs De Smelen. 
 

8.7. Even iets doorgeven  
 Wilt u zo vriendelijk zijn om buiten afscheid te nemen van uw kind. 
 Het bevordert de rust in school.  
 Als u iets belangrijks door moet geven aan de groepsleerkracht, kan u dit persoonlijk voor (tussen 

8.15u en 8.25u of tussen 13.00u en 13.10u) of na (12u of 13.20u) schooltijd doen.  
 U kan ook gebruik maken van de mail, maar niet iedere leerkracht komt eraan toe om zijn/haar mail 

iedere ochtend of middag voor schooltijd na te kijken, dus indien het belangrijk is voor uw kind en/of 
de leerkracht, geeft u dat het best persoonlijk (of via een briefje) even door. 

 Onze school begint om 8.30 uur en om 13.15 uur.  
 

8.8. Eten en drinken 
 Elke ochtend krijgen de kinderen gelegenheid tot eten en drinken. Omdat wij het als school erg 

belangrijk vinden om gezond eet- en drinkgedrag te stimuleren nemen de kinderen iedere schooldag 
fruit of groenten van thuis mee naar school. Het is fijn als u ervoor zorgt dat het fruit/ groenten door 
uw kind zelfstandig opgegeten kan worden (denk aan sinaasappels schillen e.d.). Geef uw kind niet 
teveel mee. 

 Het drinken komt in een beker, voorzien van naam, mee naar school.  Deze beker blijft heel de dag 
op school, zodat er ook op andere momenten van de dag water gedronken kan worden, uit de eigen 
beker. Op het eind van de dag gaat de beker mee naar huis, zodat deze thuis afgewassen kan 
worden. 

 Op verjaardagen mogen wel andere dingen dan fruit en/of groenten getrakteerd worden!  Op deze 
manier is het dan nóg meer feest, maar u kunt ook van de verjaardagstraktatie eventueel een 
gezonde traktatie maken. Wilt u de traktatie wel beperkt houden; het is niet nodig dat de een de 
ander overtroeft, dus ook (kleine) hebbedingetjes zijn overbodig. De leerkrachten delen met de 
kinderen mee, een apart cadeau voor hen is dus niet nodig. 

  

8.9. Fietsen 
 Alleen kinderen die van ver naar school moeten komen, mogen - in overleg met de leerkracht - met 

de fiets komen. Dit in verband met de beperkte stallingsmogelijkheden. 
 

8.10. Privacy 
 In de school is veel informatie aanwezig over de leerlingen en het gezin waartoe zij behoren; 

informatie waarvan het belangrijk is dat privacy gewaarborgd wordt. Omdat wij het garanderen van 
privacy belangrijk vinden en aan de vereisten van de Algemene Verordening Persoonsgegevens 
(AVG) willen voldoen, gaan wij zorgvuldig om met deze informatie. Daarom is binnen ons bestuur 
onder andere een privacyreglement vastgesteld m.b.t. het verstrekken van leerling- en 
personeelsgegevens. Dit reglement is te vinden op de website van de school en op www.skozok.nl 
onder het kopje ‘Protocollen en reglementen’. Ook wordt er geen informatie verstrekt aan derden, 
zonder schriftelijke toestemming van ouders/verzorgers. Uitzonderingen hierop zijn gevallen waarin 
de wet ons verplicht om informatie te verschaffen.  
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 Gebruik persoonsgegevens 
Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van 
onze leerlingen en voor de organisatie die daarvoor nodig is. De meeste gegevens ontvangen wij van 
ouders bij de inschrijving van onze school. Daarnaast registreren leerkrachten en ondersteunend 
personeel gegevens over leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er 
persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig is voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals 
medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD). De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons 
(digitale) administratiesysteem ParnasSys. Dit programma is beveiligd en toegang tot die gegevens is 
beperkt tot medewerkers van de stichting die de gegevens strikt noodzakelijk nodig hebben voor de 
uitvoering van hun werkzaamheden. Tijdens de lessen maken wij gebruik van digitale leermiddelen. 
Hiervoor wordt een beperkte set met persoonsgegevens uitgewisseld met leveranciers om 
bijvoorbeeld een leerling te identificeren die inlogt.   

 
 Externe partijen 

Met externe partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken hebben wij verwerkers-
overeenkomsten afgesloten die voldoen aan de eisen die de AVG stelt aan dergelijke 
overeenkomsten. 
 
Beeldmateriaal (foto’s en video’s) 
Bij het inschrijven van uw kind(eren) op school vragen wij aan de ouders/verzorgers toestemming 
voor het gebruik van foto- en videomateriaal, het delen van uw contactgegevens met andere ouders, 
of zij bezwaar hebben tegen het plaatsen van foto’s van hun kind op de website en tegen het maken 
van video-opnames voor onderwijskundige doeleinden. U hebt te alle tijden het recht om deze 
toestemming te wijzigen. U kunt dit kenbaar maken via een mail aan de directeur. 
 
Wij vragen ouders nadrukkelijk om terughoudend te zijn met het maken van foto’s en video’s binnen 
school. Het is voor ouders niet toegestaan om foto’s of video’s die gemaakt zijn op school te delen 
via sociale media of te gebruiken voor commerciële doeleinden. 

  
 Video-opnames t.b.v. de verbetering van het onderwijs aan de kinderen 
 Gedurende het schooljaar kunnen video-opnames worden gemaakt in alle groepen. Het doel van de 

video-opnames is: leerkrachten begeleiden bij hun onderwijskundige taak. Er worden slechts korte 
fragmenten van de opname gebruikt. Belangrijke uitgangspunten zijn: de sfeer in de klas, hulp aan 
individuele leerlingen, de manier waarop de groep werkt, de wijze waarop de leerkracht lesgeeft, de 
interactie tussen de leerkracht en de leerlingen en de interactie tussen de leerlingen onderling, de 
organisatie in de klas enz.  De video-opnamen worden met de leerkracht besproken en samen gaan 
we na hoe een en ander in de klas verloopt.  

 Het spreekt vanzelf dat de beelden alléén voor intern gebruik zijn en na gebruik worden vernietigd. 
Wanneer het specifiek gaat om uw zoon of dochter, zal uiteraard via de school uw instemming 
worden gevraagd.  

 
 Schoolfotograaf 
 Elk jaar worden er door een fotograaf foto's gemaakt van onze groepen. Een leuke herinnering voor 

later. Naast groepsfoto's worden ook individuele foto's gemaakt. U kunt dan zelf uw keuze maken. 
De kosten zijn dan afhankelijk van de door u gemaakte keuze. 

 

8.11. Mobiele telefoons 
 Kinderen mogen op eigen verantwoording een mobiele telefoon mee naar school nemen. Deze staat 

overdag uit.  
 Bij de hogere groepen kan het zijn dat deze gebruikt mag worden voor onderwijskundige doelen 

zoals agenda, navigatieopdrachten of internet-zoekopdrachten. Dit alleen in opdracht van de 
leerkracht. 
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8.12. Gevonden voorwerpen 
 Wij vinden het prettig als u de spullen van uw kinderen goed en duidelijk van een merk, of naam 

voorziet. Dit scheelt in het aantal gevonden voorwerpen. Regelmatig geven we middels de 
Smelenderwijs aan dat de gevonden voorwerpen opgeruimd gaan worden. U krijgt dan nog eens de 
gelegenheid om te speuren naar verloren geraakte spullen. Alle spullen die dan nog overblijven gaan 
naar kledingprojecten. 

 

8.13. Sponsoring 
 Wat is sponsoring? 
 Bij sponsoring gaat het om geld, goederen of diensten die een sponsor verstrekt aan een school 

(bevoegd gezag, directie, leraren, niet-onderwijzend personeel of leerlingen) in ruil voor een 
tegenprestatie. Deze tegenprestatie vindt in schoolverband plaats onder verantwoordelijkheid van 
de school. Zonder tegenprestatie is er geen sprake van sponsoring, maar van een schenking. Als de 
school uit eigen beweging overgaat tot een tegenprestatie, dan is er ook sprake van sponsoring.  
Sponsoring kan bijvoorbeeld in de vorm van materialen zoals boekjes, video's, folders, posters en 
spellen. Of in de vorm van gesponsorde activiteiten zoals schoolfeesten, sportdagen, 
schoolzwemmen en schoolreisjes. Ook de inrichting van een school kan gesponsord worden. De 
meest voorkomende tegenprestatie die scholen leveren, is het vermelden van de sponsor in 
bijvoorbeeld de schoolkrant, schoolgids of nieuwsbrief.  
Veel sponsors zijn, vooral in het primair onderwijs, winkels en bedrijven in de directe omgeving van 
de school. Ook banken en leveranciers van ICT zijn vaak onder de sponsors te vinden, met name in 
het voortgezet onderwijs.  

 
 Waarom een convenant sponsoring? 

Sponsoring in het onderwijs biedt kansen, maar ook bedreigingen. Kinderen en jongeren vormen een 
beïnvloedbare en kwetsbare groep, die recht heeft op bescherming tegen ongewenste invloeden van 
buiten de school. Sponsoring op scholen moet dus op een zorgvuldige en verantwoorde manier 
gebeuren.  
Daarom heeft het ministerie van OCenW in 2002 met zestien organisaties een convenant afgesloten, 
waarin gedragsregels staan die een school helpen om op een verantwoorde manier met sponsoring 
om te gaan.  

 
 Kent u bedrijven / particulieren die ons willen sponsoren, neem dan contact op met  de directie. 
 

8.14. Calamiteiten  
Mocht bij ons op school het ontruimingsalarmsignaal afgaan dan gaan alle aanwezigen onmiddellijk 
naar de verzamelplaats op het schoolplein. Elke groep heeft zijn eigen vaste plek. Daar controleert de 
leerkracht van de groep of alle kinderen buiten zijn en wordt onze procedure opgestart. 
Mochten we vanwege de veiligheid geen gebruik kunnen maken van het schoolplein dan evacueren 
we naar Buurthuis / Trefcentrum “d’n Turfberg” Van der Clusenstraat 4A, 5553 EL Valkenswaard. 

  Vanaf april tot en met september op de maandagmiddag zijn we gedwongen uit te wijken naar de 
gymzaal De Smelen, De Smelen 107A Valkenswaard, aangezien het buurthuis dan gesloten is. 

 
 Mochten de sirenes van de overheid afgaan, dan gaan we met z’n allen onmiddellijk naar binnen. 

Zoals u zult begrijpen, kunnen de kinderen dan niet opgehaald worden. We zullen moeten wachten 
totdat we officieel te horen krijgen dat de situatie buiten veilig is.  

 U krijgt van ons telefonisch te horen wanneer en waar u uw kind kunt komen halen.  
 
 Het ontruimen wordt op school minimaal 2x per jaar geoefend. De eerste keer mogen de kinderen 

weten wanneer de ontruiming plaatsvindt. Vooraf is met hen doorgenomen hoe te handelen als het 
alarm afgaat. De tweede keer vindt de ontruiming onverwachts plaats. 
Zo proberen we ervoor te zorgen dat alle kinderen weten wat te doen en ze niet in paniek raken 
mocht er een ontruiming plaats moeten vinden. 
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9. Resultaten van ons onderwijs en uitstroomgegevens schoolverlaters 
 

9.1. Resutaten van ons onderwijs 
 Het is per 1 augustus 2000 verplicht om in de schoolgids ook de resultaten van het onderwijs op te 

nemen, afgezet tegen de leerling-populatie. Dat wil zeggen dat er concreet mededelingen gedaan 
moeten worden over bijvoorbeeld de uitslagen van de CITO-eindtoets van onze leerlingen met 
betrekking tot landelijke scores. 

 
 De Smelen neemt al vele jaren deel aan deze landelijke CITO-eindtoets. Deze toets wordt in groep 8 

in april afgenomen op twee niveaus: eindtoets B (Basis) en eindtoets N (Niveau). Omdat de toetsen 
elkaar deels overlappen, scoort iedere leerling op dezelfde schaal en kan met beide niveaus dezelfde 
typen vervolgonderwijs worden geadviseerd. Eindtoets N is bestemd voor leerlingen van wie 
verwacht wordt dat ze het beste passen in een brugklastype Basisberoepsgerichte leerweg of 
Kaderberoepsgerichte leerweg. Eindtoets B is bestemd voor leerlingen voor wie het verwachte 
vervolgadvies brugklastype Gemengdtheoretisch of hoger zal zijn. 

 De CITOtoets bestaat uit 220 verplichte opgaven: 135 taalopgaven (lezen, woordenschat, schrijven 
en taalverzorging) en 85 rekenopgaven (getallen, verhoudingen, meten en meetkunde en 
verbanden). Er zijn 90 opgaven voor Wereldoriëntatie. Dat laatste onderdeel facultatief. 

 Naast individuele scores worden ook gemiddelde schoolscores van de school aangeleverd. Sinds 
2011-2012 hanteert de onderwijsinspectie een andere systematiek om de scores te vergelijken met 
het landelijk gemiddelde. In het onderstaande overzicht hebben we de scores van De Smelen van de 
afgelopen 5 schooljaren opgenomen:  

 

Cito – gegevens groep 8 2013-
2014 

2014- 
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

Aantal leerlingen in groep 8 op moment van afname 25 29 24 31 30 

Aantal leerlingen van groep 8 dat heeft deelgenomen 25 29 24 31 29 

Gemiddeld gestandaardiseerde Cito–score met correctie 
leerlinggewicht Smelen 
 
Landelijk gemiddelde (vergelijkbare scholen): 

536,2 
 
 
534,6 

536,0 
 
 
534,8 

532,7 
 
 
534,5 

537,8  
 
 
535,6 

533,4 
 
 
534,9 

 

9.2. Uitstroomgegevens 
 Eind Schooljaar 2017-2018 verlieten 30 leerlingen onze school en gingen naar het Voortgezet 

Onderwijs. Van die 30 leerlingen gingen er 19 naar WereDi in Valkenswaard,  3 leerlingen naar het 
Christiaan Huygens College, 2 leerlingen naar Helicon opleidingen, 2 leerlingen naar VSO De 
Korenaer, 1 leerling naar het  Sondervick College, 1 leerlingen naar Scholengroep het Plein in 
Eindhoven, 2 leerlingen naar St-Joriscollege. 

 
 In het onderstaande overzicht vindt u de uitstroom van het aantal leerlingen in de afgelopen 5 

schooljaren. 

 2013- 
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

Vwo 3 9 2 7 3 

Havo / vwo 10 6 4 - 6 

Havo   5 7 5 

Vmbo-theoretische leerweg /  havo 2 - - 1 2 

Vmbo-gemengd t/m theoretisch    5 3 

Vmbo-theoretische leerweg 4 10 6 - 5 

Vmbo-kaderberoeps- / gemengd  / theoretisch 3 - 1 3 0 

Vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg 5 3 4 5 5 

Vmbo-basisberoepsgerichte leerweg 1 1 2 2 1 

Praktijkonderwijs - - - - 0 
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10. Slot 
  
 Mailadressen medewerkers school: 
 

1/2A Cindy Agten  cagten@skozok.nl 
   Floor van Calsteren fvancalsteren@skozok.nl  
 1/2B Marieke van der Steur mvandersteur@skozok.nl 
 3  Morena van Riet  mvanriet@skozok.nl  
   Iris Notermans  inotermans@skozok.nl 
 4   Anja Dreesen  adreesen@skozok.nl 
   Marion Smedts  msmedts@skozok.nl 
 4/5 Suzan Leenders  sleenders@skozok.nl 
 5  Ankie Smulders  asmulders@skozok.nl  
 6  José Meijer  jmeijer@skozok.nl  
 6/7 Patricia Vervetjes pvervetjes@skozok.nl   
 7  Hanneke Kennis  hkennis@skozok.nl 

   Karin Teeuwen  kteeuwen@skozok.nl   
 8A  William Cox   wcox@skozok.nl 
 8B  Leon Willemstein lwillemstein@skozok.nl  
  
 Directeur   Christ Mandigers  cmandigers@skozok.nl  
 Kwaliteit Ondersteuner Femke Huijbregts  fhuijbregts@skozok.nl  
 Conciërge   Patrick van Hoppe  pvanhoppe@skozok.nl  
 Administratie  Stans Peters   speters@skozok.nl  
 Coördinator overblijven Petra Bax   tso-smelen@kidstalent.nl  
 
 Tot slot 
 Wij hebben er naar gestreefd om iedereen zo goed mogelijk te informeren. Mochten er nog vragen 

onbeantwoord gebleven zijn, dan bent u van harte uitgenodigd om deze op school te komen 
bespreken. 

 
 Team, mr, oudervereniging en directie van basisschool "De Smelen". 
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