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Voorwoord
Voor u ligt de schoolgids van Basisschool De Zandberg. U leest hier waar De Zandberg voor staat, hoe
wij ons onderwijs organiseren en wat u van ons kunt verwachten. Misschien is deze schoolgids uw
eerste kennismaking met onze school, maar ook voor wie al kinderen op onze school heeft, bevat deze
gids nuttige informatie. We hopen dat de schoolgids een plezierig naslagwerk is, dat u het hele
schooljaar van dienst kan zijn.
Deze schoolgids is tot stand gekomen in samenspraak met het team, de medezeggenschapsraad (MR)
en de oudervereniging (OR). Mochten er nog belangrijke gegevens ontbreken, dan zullen deze u later
via de nieuwsbrief of per brief bereiken. Wij houden ons steeds aanbevolen voor opmerkingen of
suggesties. U kunt uw reacties ook per e-mail sturen naar kbsdezandberg_administratie@inos.nl.
Alle ouders waarmee een kennismakingsgesprek plaatsvindt, krijgen een gedrukt exemplaar in de
portfoliomap. Op De Zandberg ontvangt elke ouder/verzorger bij de start van het schooljaar
een jaarplanning met hierop alle belangrijke data in het schooljaar. De ‘belangrijke data’ worden
daarnaast gepubliceerd in Dé Zandberg Courant (nieuwsbrief).
Op De Zandberg werken elke dag ongeveer 700 leerlingen aan hun toekomst. De basis van ons
onderwijs ligt in het bieden van een veilige leeromgeving, waar leerlingen, hun ouders/verzorgers en
medewerkers op een respectvolle, verantwoordelijke en fijne manier met elkaar omgaan. Wij geven
invulling aan het onderwijs, het kind mag dit onderwijs beleven en ervan genieten en zo zichzelf verder
ontwikkelen voor de toekomst. Goed onderwijs vinden wij erg waardevol en we kijken ernaar uit om
samen met ouders te werken aan de ontwikkeling van kinderen. Binnen De Zandberg wordt het
onderwijs verzorgd door een team met verstand van onderwijs én hart voor kinderen. De Zandberg ziet
het als haar taak om kinderen de optimale kansen te bieden, wetende dat niet elk kind hetzelfde is en
op dezelfde manier leert. Wij doen hiervoor onze uiterste best, maar kunnen dit niet alleen. Ouders,
leerlingen, het team, maar ook begeleiders van sport- en vrijetijdsbestedingen hebben een
gezamenlijke verantwoordelijkheid. Alleen als deze partijen goed samenwerken lukt het om kinderen
zich optimaal te laten ontplooien.
Namens alle medewerkers van De Zandberg wensen wij uw zoon/dochter een fijne schooltijd toe.
Daarbij gaan we uit van een constructieve samenwerking met alle ouders/verzorgers.
Ik wens u veel leesplezier toe,
Hans Staps
Directeur Kbs De Zandberg
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Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
Kbs De Zandberg
Zandberglaan 60 - 62
4818 GL Breda
 076-5214109
 http://www.kbszandberg.nl
 kbszandberg_info@inos.nl
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Schoolbestuur
INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda
Aantal scholen: 28
Aantal leerlingen: 9.509
 http://www.inos.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E mailadres

Directeur

Hans Staps

hans.staps@inos.nl

Teamcoördinator onderbouw

Irene Olde Hengel

irene.oldehengel@inos.nl

Teamcoördinator middenbouw

Lisette Dirks

lisette.dirks@inos.nl

Teamcoördinator bovenbouw
Carolien de Hoon
Teamcoördinator en
Marijke Cantrijn
Bovenschools OIDS/Zij-instroom

carolien.dehoon@inos.nl
marijke.cantrijn@inos.nl

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij SWV PO 30-03 Optimale Onderwijs Kans.

Aantal leerlingen
Aantal leerlingen in 2019-2020

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

706

2019-2020

De Zandberg is een stabiele school als het gaat om de leerlingaantallen. Het heeft even in de afgelopen
jaren een piek gekend en loopt nu weer naar een stabiel aantal van 675 leerlingen. De meeste kinderen
komen uit de directe omgeving van de school en daarnaast uit andere wijkdelen van Breda. Deze keuze
wordt in die gevallen met name gemaakt op basis van ons onderwijsaanbod én positieve uitstraling van
de school. Ook zijn de hoge opbrengsten een reden om voor De Zandberg te kiezen.
Wij staan voor goed, uitdagend en onderzoekend onderwijs.
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1.2

Profiel van de school

Wat is het profiel?
In het profiel van de school staat wat de school belangrijk vindt en wat de school anders maakt dan
andere scholen. Kernwoorden omschrijven dit kort maar krachtig en in de ‘missie en visie’ staat dit
uitgebreider.

Kernwoorden
Zelfbewust Beleven

Een positieve school (PBS)

Samen je eigen weg!

Klaar voor de toekomst

Keurmerk Opleidingsschool

Missie en visie
Jezelf zijn in een fijne omgeving
Wij geloven dat leerlingen zich zelfbewust ontwikkelen als ze zich gewaardeerd voelen en als ze ruimte
en verantwoordelijkheid ervaren. In plaats van de vraag ‘Wat wil je worden’? stellen wij de vraag: ‘Wie
wil je zijn?’ Daarom besteden we veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.
In geborgenheid groeien eigenwaarde en zelfvertrouwen. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen
zichzelf leren kennen en dat ze waardevolle verbindingen aangaan met anderen in hun omgeving.
Vandaar dat we in ons onderwijs ook aandacht besteden aan burgerschapsvorming.
Een positieve school
Op de Zandberg draait het om verdraagzaamheid, respect voor elkaars mening en respect voor ieders
levensovertuiging. Daarom zijn alle kinderen en ouders welkom op onze school. We hebben een
positieve basishouding en zijn altijd op zoek naar mogelijkheden. Die positieve benadering werkt op
twee manieren. Kinderen bloeien erdoor op en het leidt tot betere resultaten.
We zetten Schoolwide Positve Behaviour Support in. PBS is een schoolbrede, geïntegreerde en
preventieve methode voor alle kinderen. Het doel van de methodiek is een veilig en positief klimaat te
creëren dat alle kinderen in staat stelt optimaal te profiteren van het onderwijsaanbod.
Klaar voor de toekomst
Er valt altijd wat te beleven en te ontdekken op De Zandberg. We stimuleren ervaringsgericht leren,
durven te experimenteren en leren kinderen kritisch te denken en de juiste vragen te stellen. We
garanderen hoge opbrengsten in een prettig pedagogisch klimaat en bieden brede zorg voor álle
leerlingen. We hebben alles in huis om snel in te spelen op veranderende omstandigheden. Onze school
is overzichtelijk en ordelijk en geeft een prettige structuur. Kinderen weten waar ze aan toe zijn, waar
ze moeten zijn en wat wel en niet mag.
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Oog voor ontwikkeling
Wij benutten de competenties en talenten van kinderen en teamleden maximaal. We prikkelen tot
leren, bewaken de doorgaande ontwikkeling en stemmen af op ieders mogelijkheden. Leerlingen leren
om zoveel mogelijk zelfstandig te leren en medeverantwoordelijk te zijn voor hun leerproces. We
nodigen kinderen uit de beste versie van zichzelf te laten zien.
Samen werkt beter
Op onze school respecteren en waarderen we elkaar en zijn we gericht op samenwerking. Vanuit een
open houding betrekken we ouders en partners bij ons onderwijs en blijven we positief in gesprek. We
beseffen dat we elkaar nodig hebben om het beste onderwijs te garanderen. Daar hoort bij dat we
blijven leren, vragen stellen en hulp en ondersteuning inschakelen als dat nodig is. Gezamenlijk dragen
we de verantwoordelijkheid voor de resultaten en het welbevinden van onze leerlingen.
Keurmerk opleidingsschool
Een keurmerk opleidingsschool is gericht op het opleiden van studenten op de werkplek en de scholing
van zittend personeel. Het is een school die schoolontwikkeling en onderwijsinnovatie verbindt met
praktijkonderzoek.

Prioriteiten
Opbrengstgericht passend onderwijs
Heel veel leerlingen op onze school leren en ontwikkelen zich op een manier zoals de ouders/verzorgers
en de school verwachten. Er is dan niet veel reden tot zorg. Soms gaat het leren moeilijk, mist een kind
de uitdaging of zijn er hulpvragen met betrekking tot het gedrag van een leerling. Passend onderwijs
wil graag bereiken dat elk kind de ondersteuning krijgt die het nodig heeft.
Op onze school hebben we gekozen om bij het onderwijs van de instrumentele vaardigheden (taal en
rekenen) data-gestuurd en Opbrengstgericht het onderwijs passend te maken.
Hierbij baseren wij ons op de denk- en werkwijzen die zijn beschreven door Struiksma(2012): Het
Onderwijs Continuüm. De kern van ons onderwijs wordt gevormd door de gedachte dat ieder kind
uniek is, maar dat betekent niet dat elke leerling ook een eigen leerprogramma krijgt. We groeperen
leerlingen op basis van overeenkomstige kenmerken en behoeften.
Basis op orde bij rekenen en taal
In 2019 zijn we gestart met de focus op 'Basis op Orde' binnen taal en rekenen. Niet zozeer om dat we
denken dat we de dingen niet goed doen, de resultaten zijn goed, maar omdat we scherp willen blijven
op de dingen die we dagelijks doen. We hebben als doel om het curriculum beter te laten aansluiten bij
de onderwijs behoeften van onze leerlingen en te bereiken dat de gestelde school ambities worden
gehaald. We onderzoek, ook in 2020-2021, of we meer kunnen onderwijzen vanuit kerndoelen en de
methodes meer als bronnenboeken kunnen gaan inzetten.
In 2020-2021 ligt de focus op het implementeren van de methodiek Close Reading voor het vak
begrijpend lezen.
Summatief en formatief toetsen
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In het komend schooljaar implementeren we het werken met een toets matrijs voor het maken van
summatieve toetsen. Omdat bij doelgericht ontwikkelen het proces dat leerlingen doorlopen steeds
belangrijker wordt, onderzoeken we de mogelijkheden van goede formatieve toetsen.
Uitleg formatief en summatief : Formatieve toetsen zijn onderdeel van het leerproces. Het doel van een
formatieve toets is om vast te stellen waar een leerling zich bevindt in relatie tot het leerdoel van een
vak en wat er nog nodig is om dat leerdoel te bereiken. Een summatieve toets is een soort proeve van
bekwaamheid en sluit als het ware iets af. Een 'voldoende' op een summatieve toets impliceert dat de
verantwoordelijke leerkracht verklaart dat de betrokken leerling voldoet aan de 'eisen'.
Kindcentrum Zandberg thuis nabij onderwijs
Kbs De Zandberg werkt samen met kinderopvangorganisatie Kober en streeft in deze samenwerking
naar een Kindcentrum met als uitgangspunt 'samen werkt beter!' De Zandberg behoort tot de
koplopersgroep binnen INOS in haar ontwikkeling tot kindcentrum. Wij willen als school thuis nabij
onderwijs gaan verzorgen voor alle kinderen, met een gezamenlijk gedragen dagaanbod.
Doelgericht ontwikkelen (thematisch werken)
Iedere jaargroep op De Zandberg behandelt ieder schooljaar vijf thema's. Aan ieder thema zijn concrete
doelen gekoppeld, deze zijn afgeleid van de kerndoelen van de stichting leerplan ontwikkeling
(www.slo.nl/kerndoelen). De leerkrachten uit de jaargroepen geven vanuit deze doelen, samen met de
leerlingen, hun eigen thema's vorm. Hierbij worden de traditionele methoden gebruikt, maar ook
andere bronnen (zelf ontworpen lesmateriaal, school-tv, internet, uw inbreng, etc.).
Klik op de website op het icoontje Doelgericht Ontwikkelen en u vindt meer informatie.
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2

Het onderwijs

2.1

Groepen en leraren

De school heeft een eigen directeur en vormt met de drie teamcoördinatoren het managementteam.
De leerlingen zijn ingedeeld volgens het leerstofjaarklassensysteem. Binnen de school is er een breed
onderwijsaanbod buiten de groep in de gebieden talentontwikkeling (Zandberg Academie), versnelling
& verrijking (Spiegelklas en Spaans) en intensivering (Remediale hulp, Schakelklas, Zachte landing).

Groepen op school
Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:
•

Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd

Verlof personeel
INOS vindt het belangrijk dat bij afwezigheid van een leerkracht er een vakbekwame en gediplomeerde
vervanger beschikbaar is. Daartoe is Phoenix opgericht als 29e school van INOS.
Phoenix heeft geen leerlingen of gebouw, wel enthousiaste, bekwame en leergierige professionals die
hun talenten inzetten als invalleerkracht binnen onze eigen scholen én een deel van hun tijd gebruiken
voor professionalisering en/of innovatie.
Waarom Phoenix? Deze naam – die komt uit de Griekse mythologie – staat voor wijsheid,
vernieuwende kracht en (opnieuw) tot bloei komen.
Mocht het voorkomen dat Phoenix geen invalleerkracht beschikbaar heeft, dan hanteert de school een
protocol waarbij overige leerkrachten worden ingezet en indien nodig een groep opgesplitst en over de
andere groepen verdeeld. Leerlingen worden in principe nooit naar huis gestuurd. Mocht het zo zijn dat
er een té kort aan leerkrachten is, en het besluit wordt genomen dat er een groep géén onderwijs krijgt,
dan zal dit altijd uiterlijk één dag voorafgaand met betreffende ouders worden gecommuniceerd. De
Zandberg heeft tot op heden dit besluit niet hoeven nemen.

Vakleerkrachten
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Muziek

Spel en beweging /
bewegingsonderwijs
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2.2

Invulling onderwijstijd

Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.
Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2
Vak

Leerjaar 1

Leerjaar 2

22 uur

22 uur

Basisontwikkeling

Bij de aanpak basisontwikkeling komen alle elementen zoals omschreven vanaf leerjaar 3 vanuit
thematische ontwikkeling aan bod.
Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
Vak

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

2 uur

2 u 30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

2 uur

2 uur

4 u 30 min

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

4 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

2 uur

2 uur

2 uur

3 uur

3 uur

3 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

1 u 45 min

1 u 45 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

45 min

45 min

Lezen
Taal
Rekenen/wiskunde
Wereldoriëntatie
Kunstzinnige en
creatieve vorming
Bewegingsonderwijs
Levensbeschouwing
Engelse taal
Thematisch werken en
ICT

4 uur

3 uur

3 uur

3 uur

3 uur

3 uur

4 uur

4 uur

4 uur

4 uur

4 uur

4 uur

3 uur

2 uur

2 uur

1 uur

1 uur

1 uur

Zelfstandig werken
Ontvangst en buiten
spelen
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2.3

Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:
•
•
•
•
•

2.4

Inpandige sportzaal en twee speelzalen én sportzaal overzijde schoolplein
't LAB voor onderzoek groep 3 en 4 en Leerland voor Zandberg Academie en Spiegelklas
Lokaal 2020: Spaans, Spiegelklas, Schakelklas en Doelgericht Ontwikkelen
Groen schoolplein & Stadspark: veel speel-/leerruimte + natuuronderzoek
Aanbod na schooltijd: Judo, typecursus, Muziekoriëntatie

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun
ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Voorschoolse educatie wordt
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vroegschoolse educatie wordt gegeven in
groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur.
Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
Onze school is geen VVE-school. We werken voor de voor- en vroegschoolse educatie samen met een
peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in het gebouw van de school.
Kober zit in de school met hun kinderdagverblijf en voor- en naschoolse opvang. Op dit moment
worden de mogelijkheden voor een verdere samenwerking (kind centrum) onderzocht.
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3

Ondersteuning voor leerlingen

3.1

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra
ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft.
Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra
ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of
verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.
Beschikbare deskundigheid
Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, beschikt onze school over interne experts.
Daarnaast kunnen wij een beroep doen op externe deskundigheid.
Wij hebben deskundigheid in huis op het gebied van gedragsproblematiek, Remediale (Motorische)
Ondersteuning, taal, hoogbegaafdheid, dyslexie, faalangst en sociale vaardigheden. Extern maken wij
vooral gebruik van de expertise van het speciaal (basis)onderwijs. Als school kunnen wij een beroep
doen op de Collegiale Consultatiegever (CC’er) vanuit het SBO ten behoeve van observaties/
adviezen die een belangrijke schakel kunnen vormen in de zorg binnen de groepen. Wij werken
overwegend met een embedded Ambulante Begeleider, welke wordt ingezet bij leerlingen met een
rugzak REC 3. Wij maken verder gebruik van de ambulant begeleiders van cluster 2 en 4. Vanuit het
samenwerkingsverband hebben we de mogelijkheid om externe hulp in te schakelen van een
gedragsspecialist.

Gediplomeerde specialisten op school
De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:
Specialist

Aantal dagdelen

Gedragsspecialist

2

Intern begeleider

10

Onderwijsassistent

10

Orthopedagoog

10

Remedial teacher

10

Specialist hoogbegaafdheid

10

Taalspecialist

8

3.2

Veiligheid

Anti-pestprogramma
10

Het uitgangspunt binnen de school is de aanpak vanuit PBS (Positive Behaviour Support), elementen uit
de Kanjer training en investeren we in de Gouden Weken aan het begin van het schooljaar.
Voor individuele leerlingen wordt gebruik gemaakt van de vijf sporenaanpak van Bob van der Meer.
(https//wij=leren.nl/pesten-op-school.php)

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
DUO Onderwijsonderzoek.
Middels het afnemen van een vragenlijst onder ouders, leerlingen en team volgt een actieplan.
De school scoort hoog op schoolplezier en leerrendement. Voor overige zaken hierover verwijzen we
graag naar het sociaal veiligheidsplan.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. Visser. U kunt de anti-pestcoördinator bereiken via
kelly.visser@inos.nl.
De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. van Marselis-Hartsinck. U kunt de vertrouwenspersoon
bereiken via janine.vanmarselishartsinck@inos.nl.
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4

Ouders en school

4.1

Hoe ouders worden betrokken

De betrokkenheid en inbreng van ouders wordt door ons bijzonder op prijs gesteld. Ouders kunnen dan
ook op diverse manieren meepraten over de gang van zaken op school. Wij praten in dezen over
partnerschap in de relatie die wij met elkaar aangaan. Als ouder bent u verantwoordelijk voor de
opvoeding van uw kind. U beslist bijvoorbeeld over voeding, kleding, bedtijd en welke activiteiten er
buiten de school bezocht worden. Daar gaat de school niet over. Soms hebben we misschien een
mening over één van deze onderwerpen, maar het is in de eerste plaats uw terrein. De school is
verantwoordelijk voor de dagelijkse onderwijskundige invulling. Dan gaat het over zaken als de manier
waarop de school georganiseerd is, welke leerkracht voor welke klas staat, etc. Hier heeft de school
haar zeggenschap. Dit betekent dat vragen vrij staat, maar ook dat het besluit bij de school ligt. Daar
waar opvoeding en onderwijs elkaar raken, zijn ouders en school partners. Hier moeten we op elkaar
kunnen rekenen, om de gezamenlijke doelstelling -uw kind zoveel mogelijk te laten leren- te kunnen
bereiken.
Op De Zandberg hechten we sterk aan een open, fatsoenlijke en respectvolle communicatie. Dit geldt
tussen leerlingen, tussen leerkrachten en leerlingen, tussen medewerkers en natuurlijk ook voor de
communicatie met ouders. Van de zijde van ouders verwachten we hetzelfde in hun communicatie met
medewerkers van de school.
Ouders kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs
op onze school. Naast enkele formele geledingen stellen wij de actieve betrokkenheid van enthousiaste
ouders tijdens buitenschoolse activiteiten en ouderonderwijscommissie zeer op prijs.
Onze school heeft geen keurmerk/label op het gebied van ouderbetrokkenheid

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
Informatieavond start schooljaar, gevolgd door een kennismakingsgesprek
Twee voortgangsgesprekken -medio januari en juni- (vanaf groep 4 LOL gesprekken)
Dé Zandberg Courant (nieuwsbrief voor ouders)
Parro ,een app waarmee de lijntjes tussen leerkrachten en ouders kort en AVG-proof zijn. Parro maakt
onderdeel uit van ons leerlingvolgsysteem.
Contactouders (t.b.v. inzet tijdens activiteiten, hulp & ondersteuning)

Klachtenregeling
Klachtenregeling
Waar mensen werken, gaat ook wel eens wat mis. Als zich dat voordoet dan willen we dat graag
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oplossen en we willen daarvan leren. Daarom zijn er afspraken gemaakt over de manier waarop we op
school en binnen INOS omgaan met een klacht. Dit is vastgelegd in de ‘Klachtenregeling INOS’ die op
de school aanwezig is en te vinden is op de site www.inos.nl
Hoe om te gaan met een klacht:
1.

Gesprek met de leerkracht, de betrokken medewerker en/of de coördinator sociale veiligheid.

Een goed gesprek kan veel problemen oplossen. Vertel wat uw probleem of klacht is, wat u verwacht en
wat u zelf heeft gedaan om het probleem of klacht op te lossen. In de meeste gevallen lukt het om er
samen uit te komen. De leerkracht of de coördinator sociale veiligheid zijn het eerste aanspreekpunt
zijn.
2.

De directeur van de school.

Als dit gesprek niet tot een passende oplossing leidt, kunt u in gesprek gaan met de directeur van de
school. De directeur kan als verantwoordelijke van de school een beslissing nemen in een conflict.
3.

De interne vertrouwenspersoon.

Elke school van INOS heeft een schoolvertrouwenspersoon. Als u dat wilt, kan de
schoolvertrouwenspersoon meedenken in het oplossen van een klacht of in het zoeken van een manier
om uw klacht te bespreken. [verder op de namen van de interne vertrouwenspersonen]
4.

Het College van Bestuur.

Als het op school niet lukt om een goede oplossing te vinden (ook niet met de directeur), kunt u contact
opnemen met het College van Bestuur van INOS (Postbus 3513, 4800 DM Breda / tel. 076-5611688). Het
College van Bestuur kan de interne klachtencommissie van INOS vragen een advies te geven over de
klacht. Het College van Bestuur neemt een beslissing hoe verder te handelen.
5.

De landelijke klachtencommissie.

Als het helemaal niet lukt om tot een goede oplossing te komen, kunt u een brief sturen aan de
landelijke klachtencommissie katholiek onderwijs (Postbus 82324, 2508 EH Den Haag). Hoe dat moet,
staat beschreven in de klachtenregeling. Het staat ook beschreven op de gezamenlijke website van de
geschillencommissies in het bijzonder onderwijs (www.gcbo.nl ).
6.

De inspectie van het onderwijs.

U kunt uw klacht ook melden bij de inspectie van het onderwijs (Voor ouders: 0800-8051. Postadres:
Postbus 88, 5000 AB te Tilburg of www.onderwijsinspectie.nl). De inspectie geeft een signaal af aan de
school, maar lost de klacht niet op. Daarvoor moet u in gesprek gaan met de school zelf.
Er zijn nog een paar extra mogelijkheden om uw klacht te bespreken. Zo bespreken de MR en OR wel
klachten over het beleid van de school. Zij bespreken geen individuele klachten over personen, maar
vooral of er beleid moet komen of moet worden aangepast. Tevens kunt u gebruik maken van de
externe vertrouwenspersonen waarin INOS voorziet.
Aan de school, en bij INOS, is een externe vertrouwenscontactpersoon verbonden:
Jacqueline Klerkx, telefoonnummer 06-22348129
www.vertrouwenswerk.nl / jacquelineklerkx@vertrouwenswerk.nl
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Ouderinspraak
Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd:
Ouderraad
Medezeggenschapsraad

•
•

De inzet en hulp van ouders wordt zeer op prijs gesteld. Ondersteuning vindt plaats bij
onderwijsaanvullende activiteiten zoals De Zandberg Academie of op sportief en cultureel gebied.
Daarnaast werken team en ouders samen in werkgroepen om activiteiten als Sinterklaas, Kerst
en Carnaval op school te organiseren. Ook zijn de ouders direct betrokken bij luizencontrole en de
verkeersveiligheid rondom de school. Binnen de ouder ONDERWIJS commissie delen we
onderwijsvraagstukken.

4.2

Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage
vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.
Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 43,00
Daarvan bekostigen we:
•

Schoolreis groep 6 en 7 en schoolkamp groep 8

•

Sportevenementen (binnen en buiten schooltijd)

•

Themadagen groep 1-2, 3, 4 en 5

•

Kerst

•

Sinterklaas

Er zijn geen overige schoolkosten.
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4.3

Schoolverzekering

Er is sprake van een schoolverzekering.
De school heeft via INOS onderwijs zowel een collectieve ongevallenverzekering, een
schoolreisverzekering als een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Hierdoor is uw kind tijdens,
vlak voor en na schooltijd verzekerd voor persoonlijke en materiële schade door ongevallen. Ook
ouders, vrijwilligers en stagiairs vallen onder de dekking tijdens werkzaamheden voor school, zoals
tijdens begeleiding van een excursie of schoolreisje.
Indien kleding, brillen, fietsen en dergelijke door eigen toedoen beschadigd raken op school, kan de
school daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Dit is alleen het geval als er sprake is van grove
nalatigheid.
Wanneer tijdens een ruzie tussen kinderen een bril of iets anders van waarde vernield wordt, dan geldt
de aansprakelijkheidsverzekering van de ouders/verzorgers van de veroorzaker(s). Neem in geval van
schade contact op met directeur van uw school. Hij/zij is het eerste aanspreekpunt.

4.4

Ziek melden en verlof aanvragen

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan
het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op
de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is
van geoorloofd verzuim:
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Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
• bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
• bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van
tevoren informeren;
• voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming
geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding
toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Ouders worden verzocht ziekmeldingen tussen 08.15 en 08.45 uur door te geven. Indien er geen
ziekmelding wordt ontvangen, wordt telefonisch contact opgenomen met de ouder(s) van de afwezige
leerling.
Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
Dit moet schriftelijk via een brief of vastgesteld formulier. Dit formulier is te downloaden via de website
en ook te verkrijgen via de administratie van de school.
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5

Ontwikkeling van leerlingen

5.1

Tussentijdse toetsen

De resultaten van het LOVS (Leerling Onderwijs Volg Systeem) van Cito zijn startpunt voor
onderwijsverbeteringen. De resultaten worden in de jaargroepen geanalyseerd en verbeteractiviteiten
worden gepland op het gebied van leerkrachtgedrag, onderwijstijd en leeromgeving.

5.2

Eindtoets

Wat is de eindtoets?
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de
eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft
de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.
De Zandberg kent een stabiele score bij de Centrale Eindtoets.
I.v.m de coronacrisis in het voorjaar van 2020, heeft het de overheid het besluit genomen géén
eindtoets groep 8 af te nemen.
Wij nemen, passend bij de tussentijdse LOVS toetsen in lagere groepen, de CITO eindtoets af. Wij
werken met Focus PO en Leren van Data om continue te monitoren en waar noodzakelijk te sturen op
de behaalde resultaten per individu en binnen de groep.
Op dit moment werkt de focusgroep Basis op Orde aan een herijking van het onderwijsprogramma
binnen taal en rekenen; Opbrengstgericht Passend Onderwijs.
Wat waren de gemiddelde scores op de Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in de afgelopen jaren?

Schoolscore

Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep
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Let op: voor 2019-2020 zijn er geen resultaten op de eindtoets beschikbaar. Er is dat schooljaar vanwege het coronavirus geen
eindtoets afgenomen in groep 8.

5.3

Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2018-2019?
Schooladvies

Percentage leerlingen

vmbo-b

2,4%

vmbo-k

3,5%

vmbo-k / vmbo-(g)t

4,7%

vmbo-(g)t

7,1%

vmbo-(g)t / havo

11,8%

havo

23,5%

havo / vwo

20,0%

vwo

27,1%

5.4

Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten
Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een
goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden
zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee
bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de
ontwikkeling van burgerschap.
Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

veiligheid

respect

verantwoordelijkheid

Samen werkt beter
Op onze school respecteren en waarderen we elkaar en zijn we gericht op samenwerking. Vanuit een
open houding betrekken we ouders en partners bij ons onderwijs en blijven we positief in gesprek. We
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beseffen dat we elkaar nodig hebben om het beste onderwijs te garanderen. Daar hoort bij dat we
blijven leren, vragen stellen en hulp en ondersteuning inschakelen als dat nodig is. Gezamenlijk dragen
we de verantwoordelijkheid voor de resultaten en het welbevinden van onze leerlingen.
Een positieve school
Op de Zandberg draait het om verdraagzaamheid, respect voor elkaars mening en respect voor ieders
levensovertuiging. Daarom zijn alle kinderen en ouders welkom op onze school. We hebben een
positieve basishouding en zijn altijd op zoek naar mogelijkheden. Die positieve benadering werkt op
twee manieren. Kinderen bloeien erdoor op en het leidt tot betere resultaten.

Werkwijze Sociale opbrengsten
In alle groepen worden Kanjerlessen gegeven, hierbij staan de woorden ‘weerbaarheid’ en
‘vertrouwen’ centraal: Hoe kom je op een goede manier voor jezelf op? Hoe geef je als een Kanjer
ruimte aan een ander? En wat doe je, als iemand jou geen ruimte geeft? Daarnaast is Kanjertaal de taal
waarin leerkrachten en leerlingen elkaar complimenteren en incidenten bespreken. De posters en
petten in de klas ondersteunen hierbij. Het (ANTI)pestprotocol is ook een afgeleide van deze
Kanjerregels.
Door middel van het LeerlingVolgSysteem Kanvas volgen we de kinderen op sociaal-emotioneel
gebied. Dit is een digitaal programma waarmee we onze observaties registreren, gekoppeld aan onze
Kanjermethode. Deze registratie biedt enerzijds mogelijkheden om leerlingen ondersteuning te geven
als dit nodig is. Anderzijds krijgt de leerkracht op groepsniveau inzicht in het groepsklimaat, wat
aanleiding kan zijn voor gerichte acties.

5.5

Kwaliteitszorg

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
Basis op orde: Met betrekking tot de leerlingen: Op onze school hebben we voor de instrumentele
vaardigheden (rekenen, taal en begrijpend lezen) gekozen voor het inrichten van data gestuurd
opbrengstgericht passend onderwijs. We baseren ons hierbij op de denk- en werkwijzen die zijn
beschreven door Struiksma (2012) en Gijzen (2012): het Onderwijs Continuüm. De kern van ons
onderwijs wordt gevormd door de gedachte dat elke leerling uniek is, maar dat niet betekent dat elke
leerling ook een eigen leerprogramma krijgt. We groeperen leerlingen op basis van overeenkomstige
kenmerken en behoeften. Dat doen we om twee redenen: enerzijds is leren een sociaal proces,
anderzijds weten we uit onderzoek dat té geïndividualiseerd onderwijs een negatieve invloed heeft op
de leer- en sociale opbrengsten. De school kent hoge opbrengsten en uitstroomniveaus. Het Onderwijs
Continuüm is een model voor het analyseren van leerlingenresultaten, die de basis vormen voor het
formuleren van onderwijsinhoudelijk kwaliteitsbeleid.
Maatwerk: Met betrekking tot de leerlingen: de inzet van het OC (zie eerder beschreven). Met betrekking
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tot medewerkers: De Zandberg hecht belang aan breed gedragen doelstellingen. Door teamleden bij
alle stappen binnen de schoolontwikkeling te betrekken worden zij hier mede-eigenaar van. Door de
organisatiestructuur kunnen medewerkers hun talenten en expertise inzetten.
Gedeeld eigenaarschap: Met betrekking tot de leerlingen: Eigenaarschap betekent dat leerlingen mede
verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen leerproces. We stimuleren leerlingen om te leren,
evalueren en reflecteren op het proces en de gestelde doelen. Door middel van het LOL-gesprek
(Leerkracht-Ouder-Leerling) komen we gezamenlijk tot inzicht waar mogelijke ontwikkelkansen voor
leerlingen liggen. Samen worden doelstellingen geformuleerd waarbij de leerlingen kunnen aangeven
wat zij nodig hebben om deze te bereiken. Met betrekking tot medewerkers: De Zandberg kenmerkt zich
door een lerende cultuur: Een leven lang leren. Op Kbs DeZandberg krijgen leerkrachten de kans vanuit
eigen talenten en interesses mee vorm te geven aan de schoolontwikkeling. Eigenaarschap betekent
dat leerkrachten zelf de verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen leerproces. Leerkrachten worden
gestimuleerd om te evalueren en te reflecteren op het doorlopen proces en de gestelde doelen.
Stimuleren van een onderzoekende houding: Met betrekking tot de leerlingen: Wij willen kinderen
minder als ‘kennisconsument’ benaderen, maar willen in plaats daarvan meer de creatieve
denkprocessen van kinderen aanspreken. Voor de komende jaren willen we ons onderwijs bij de
zaakvakken en creatieve vakken steeds meer baseren op de leerdoelen in plaats van op de methoden.
Wij spreken op De Zandberg over ‘doelgericht ontwikkelen’ (zie www.doelgerichtontwikkelen.nl ).
Binnen het doelgericht ontwikkelen wordt de inbreng van leerlingen gestimuleerd en wordt gewerkt
volgens een leerpad. Ook in het aanbod buiten de klas stimuleren we een onderzoekende, ontdekkende
en ontwerpende houding. Dit laten we terugkomen bij de Spiegelklas (HB/+) en bij De Zandberg
Academie (talentontwikkeling). Met betrekking tot de medewerkers: We hechten belang aan een
onderzoekende houding bij leerkrachten. De focusgroep onderzoek houdt zich bezig met het doen van
onderzoek en het stimuleren hiervan.
Samenleven: Met betrekking tot de leerlingen: We willen kinderen opvoeden tot kritisch democratische
burgers, die voor zichzelf goede keuzes kunnen maken en hierbij rekening houden met medeburgers (in
de klas, school, buurt, stad, land en wereld) en waar nodig hun keuze aanpassen. Wij zien de school als
dé oefenplaats voor de ‘grote’ maatschappij. Dit krijgt gestalte door o.a. Schoolwide Positive Behavior
Support: Positive Behavior Support is een schoolbrede aanpak, gericht op het expliciet maken en
stimuleren van gewenst gedrag. Daarnaast maken wij gebruik van de methode Kanjertraining. De
Kanjertraining is bedoeld om de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief).
Kinderen krijgen ook buiten de klas ruimte om mee te denken over de school, zoals in de
Leerlingenraad. Die bestaat uit leerlingen die namens de hele leerlingenpopulatie mogen meepraten
over schoolbrede beslissingen. Met betrekking tot de medewerkers: Vanuit de overtuiging dat onderwijsen beroepsontwikkeling een gezamenlijke verantwoordelijkheid is, werkt De Zandberg, als keurmerk
opleidingsschool met academische kop, samen met Pabo Avans Hogeschool te Breda. Dat betekent dat
wij ons samen verantwoordelijk voelen voor de kwaliteit van het leren en opleiden van studenten en
zittende leerkrachten waarbij onderzoek een belangrijke plaats inneemt. Hiernaast werkt De Zandberg
samen met ROC West-Brabant (voor het opleiden van onderwijsassistenten en helpenden Zorg
enWelzijn) en met Cios en Breda College.
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6

Schooltijden en opvang

Woensdag zijn de leerlingen van groep 1/2 vrij en gaan de andere leerlingen tot 12.30 uur naar school.
Op alle dagen is er de mogelijkheid tot naschoolse opvang. Deze wordt ingevuld door Kober.
Tijdens de schoolvakanties is er van 7.30 uur tot 18.30 uur opvang voor de kinderen. Ook door Kober
georganiseerd.

6.1

Schooltijden

Op onze school gelden traditionele schooltijden (middagpauze, één of meerdere middagen per week
vrij).
Ochtend

Middag

Voorschoolse opvang

Schooltijd

Schooltijd

Naschoolse opvang

Maandag

07:00 - 08:45

08:45 - 12:00

13:15 - 15:30

15:30 - 18:30

Dinsdag

07:00 - 08:45

08:45 - 12:00

13:15 - 15:30

15:30 - 18:30

Woensdag

07:00 - 08:45

08:45 - 12:00

13:15 - 15:30

15:30 - 18:30

Donderdag

07:00 - 08:45

08:45 - 12:00

13:15 - 15:30

15:30 - 18:30

Vrijdag

07:00 - 08:45

08:45 - 12:00

13:15 - 15:30

15:30 - 18:30

Opvang
Schooltijd

Woensdag: alle kleuters zijn vrij

Bewegingsonderwijs
Vak

Groep(en)

Dag(en) v/d week

Gymnastiek

groep 1 en 2

2x per week 45min

Sport -spel&beweegvaardighedengroep 3 t/m 8

2x per week 45min

Drama / Theater

1x per week 35min

groep 1 t/m 4

Elke groep heeft 2x45 minuten sport in de week. Één keer per week van de sportdocent en één keer per
week van de groepsleerkracht. Het sport-, drama- en muziekrooster is op school op te vragen en wordt
bij de start van het schooljaar gecommuniceerd met leerlingen en ouders.
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6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kober, buiten het schoolgebouw. Hier
zijn kosten aan verbonden.
Tussenschoolse opvang
Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met Kober, in en buiten het
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Naschoolse opvang
Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kober, in en buiten het schoolgebouw. Hier
zijn kosten aan verbonden.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties.
Kober is de directe partner van Kbs De Zandberg én werkt samen aan het toekomstig Kindcentrum
Zandberg.
Daarnaast zijn extern nog voldoende mogelijkheden voor voor-, tussen en naschoolse opvang.
Kinderdagverblijf Bloem, Pebbels, Altijd Lente, Prinsjeshof, Villa Kakelbont, Woelewippie, Belle Fleur.

6.3

Vakantierooster

Vakanties 2020-2021
Vakantie

Van

Tot en met

Herfstvakantie

17 oktober 2020

25 oktober 2020

Kerstvakantie

19 december 2020

03 januari 2021

Voorjaarsvakantie

13 februari 2021

21 februari 2021

Meivakantie

01 mei 2021

09 mei 2021

Zomervakantie

24 juli 2021

05 september 2021

De school kent enkele studiedagen:
6 oktober, 9 december, 1 februari, 2 april en 24 juni. Daarnaast hebben de leerlingen op vrijdag 18
december en vrijdag 25 juni geen onderwijs op school.
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6.4

Wie is wanneer te bereiken?

Het is op school op de volgende momenten mogelijk om het personeel te spreken:
Spreekuur

Dag(en)

Tijd(en)

Groepsleerkrachten

op vraag en afspraak

in overleg

Orthopedagoog

op vraag en afspraak

in overleg

Management

op vraag en afspraak

in overleg

CJG-er

woensdag volgens rooser

12.00 uur
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