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Voorwoord 
 
Voor u ligt de schoolgids van Katholieke basisschool De Zandberg. U leest hier waar Kbs De Zandberg voor staat, 
hoe wij ons onderwijs organiseren en wat u van ons kunt verwachten. In de gids vindt u onder andere informatie 
over schooltijden, contactgegevens en dagelijkse praktische zaken. 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. 
 
De schoolgids is één van drie documenten waarover een school moet beschikken. Naast de schoolgids heeft een 
school ook een schoolplan en een klachtenregeling. Deze documenten zullen verderop in de schoolgids nog ter 
sprake komen. In dit schoolplan staan omschrijvingen van het schoolbeleid op verschillende terreinen zoals: het 
onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en de inrichting van de kwaliteitszorg. De schoolgids is ook terug te 
vinden op de website van de school. Bij aanvang van het nieuwe schooljaar wordt via de Zandberg Courant, de 
nieuwsbrief voor ouders, bekend gemaakt dat de nieuwe versie van de schoolgids beschikbaar is. Ouders die een 
gedrukt exemplaar willen ontvangen, kunnen dit kenbaar maken via het e-mailadres: 
kbsdezandberg_administratie@inos.nl . 
 
Op Kbs De Zandberg ontvangt elke ouder/verzorger bij de start van het schooljaar een dubbel A4tje jaarplanning 
met hierop alle belangrijke data in het schooljaar. De ‘belangrijke data’ worden daarnaast maandelijks gepubliceerd 
in Dé Zandberg Courant en via Parro ParnasSys. 
 
Op Kbs 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 en medewerkers op een respectvolle, 
verantwoordelijke en fijne manier met elkaar omgaan. Wij geven invulling aan het onderwijs, het kind mag dit 
onderwijs beleven, ervan genieten en zo zichzelf verder ontwikkelen voor de toekomst. Een toekomst die meer 
kansen en mogelijkheden biedt wanneer kinderen een goede opleiding hebben genoten. Goed onderwijs vinden wij 
erg waardevol en we kijken ernaar uit om samen met ouders te werken aan de ontwikkeling van de kind(eren). 
Binnen Kbs De Zandberg wordt het onderwijs verzorgd door een team met verstand van onderwijs én hart voor 
kinderen. 
Kbs De Zandberg ziet het als haar taak om kinderen het beste onderwijs te geven dat binnen haar mogelijkheden 
ligt, wetende dat niet elk kind hetzelfde is en op dezelfde manier leert. Wij doen hiervoor ons uiterste best, maar we 
kunnen dit niet alleen. Ouders, leerlingen, de school, maar ook sport- en vrijetijdsbestedingen hebben hier een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid. Alleen als deze partijen goed samenwerken lukt het om kinderen hun 
capaciteiten maximaal te laten benutten. 
 
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 . 
 
Wij wensen uw kind een fijn schooljaar toe en gaan uit van een constructieve samenwerking met alle ouders. 
 
Namens het team veel leesplezier gewenst, 
Marijke Cantrijn 
Lisette Dirks 
Directie Kbs De Zandberg 

mailto:kbsdezandberg_administratie@inos.nl
mailto:kbsdezandberg_administratie@inos.nl
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Belangrijke gegevens 
 
Contactgegevens Kbs De Zandberg 
Adres: Zandberglaan 60-62, 4818 GL Breda 
Algemeen Email adres: kbsdezandberg_administratie@inos.nl  
Website: www.kbszandberg.nl  
Facebook: @dezandberg 
 

Telefoonnummer Kbs De Zandberg: 076 521 4109 
 

Schoolleiding 
Marijke Cantrijn, directie      marijke.cantrijn@inos.nl 
Lisette Dirks, directie + coördinator ondersteuning   lisette.dirks@inos.nl 
Irene Olde Hengel, teamcoördinator onderbouw  (1/2 / 3(t/m januari) irene.oldehengel@inos.nl  
Kelly Visser, teamcoördinator middenbouw  
(3 (vanaf januari) 4/5 + coördinator sociale veiligheid)   kelly.visser@inos.nl 
Carolien de Hoon, teamcoördinator bovenbouw (6/7/8)   carollien.dehoon@inos.nl 
 
 

In geval van nood kunt u buiten schooltijden contact opnemen met een van de directieleden op nummer:  
Marijke Cantrijn: 0640947046 
Lisette Dirks: 0646156695 
 
Bestuur INOS en de organisatorische eenheid 
Kbs De Zandberg is een van de scholen van het bestuur INOS Stichting Katholiek Onderwijs. INOS heeft als 
slogan; ‘Ik ben, omdat wij zijn!’ en centraal staan de kernwaarden: verbindend, verantwoordelijk en authentiek 
centraal. 
In 29 scholen binnen de gemeente Breda werkt INOS aan het ontdekken van de talenten van vele leerlingen.  
 

Het College van bestuur van INOS bestaat uit: 
Nicole van Son, voorzitter 
Ray Lucieer 
 

Postadres: Postbus 3513, 4800 DM Breda 
Bezoekadres: Reduitlaan 31 4814 DC Breda 
Email adres: info@inos.nl  
Website: www.inos.nl 
Telefoonnummer: 076 5611688 
 

Kbs De Zandberg maakt samen met Kbs St. Joseph en Kbs Weilust deel uit van één organisatorische eenheid. Zij 
zijn samen verantwoordelijk voor het uitvoeren van het strategisch beleid van INOS en het uitvoeren van de 
beleidsvoornemens van de meerjarig strategisch beleidsplannen van de drie scholen. De voorzitter van de 
organisatorische eenheid is Maurice van de Lisdonk, directeur van Kbs St. Joseph. De andere directeuren (Marijke 
Cantrijn en Lisette Dirks van Kbs De Zandberg en Marc Embregts van Kbs Weilust) bekleden de functie van 
locatiedirecteur. 
De locatiedirecteur is eindverantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de eigen school.  
 
              
  

mailto:kbsdezandberg_administratie@inos.nl
http://www.kbszandberg.nl/
mailto:info@inos.nl
http://www.inos.nl/
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1. INOS 
 
1.1 Bevoegd gezag 

Kbs De Zandberg is onderdeel van INOS Stichting Katholiek Onderwijs Breda. 
 
1.2 Wie zijn wij? 

INOS kent 25 basisscholen, 1 school voor Speciaal Basisonderwijs, 1 school voor Speciaal Onderwijs, 1 
school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs en 1 school Phoenix (leer- & ontwikkelschool medewerkers met 
daarnaast de taak invallen op de INOS-scholen). Met ongeveer 1200 medewerkers verzorgen we het onderwijs 
aan ruim 10.000 leerlingen. De organisatie wordt aangestuurd door een College van Bestuur en ondersteund 
door het bestuursbureau van INOS.  
 

1.3 INOS staat voor? 
Als katholieke organisatie met een maatschappelijke opdracht beseffen we hoe belangrijk het is om woorden 
betekenis te geven. De slogan die we daarvoor gebruiken is: ‘Ik ben, omdat wij zijn!’. Dit hebben we nader 
uitgewerkt met de volgende kernwaarden die voor INOS van bijzondere betekenis zijn: 
 
INOS is Verbindend: 
INOS wil verbindingen mogelijk maken op meerdere terreinen. Binnen en buiten de klas, binnen en buiten de 
school. Een verbindende school neemt verantwoordelijkheid voor leren en ontwikkelen. Daarvoor zoekt de 
school actief contact met partners.  
 
INOS is Verantwoordelijk:  
Verantwoordelijkheid neem je, krijg je en leg je af. INOS stimuleert verschillende vormen van 
verantwoordelijkheid bij leerling, ouders en medewerkers om de persoonlijke ontwikkeling te stimuleren. 
 
INOS is Authentiek: 
Authentieke mensen gaan voor het hoger doel met hart en ziel. Niet omdat het moet, maar omdat ze het willen. 
Je bent je eigen maatstaf, je kent je eigen uitdagingen en valkuilen. Je eigen persoonlijkheid voegt iets toe aan 
het geheel, versterkt wat een ander tekort komt. Authenticiteit versterkt de kernwaarden verbinding en 
verantwoordelijk. 
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2. Kbs De Zandberg 
 
2.1 Wie zijn wij? 

 
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 persoonsvorming van kinderen. Vanuit geborgenheid groeien ze in 
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. 
 
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 alle 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. 

 
2.2 Geschiedenis van de school 
 

Oorspronkelijk bestond Katholieke basisschool De Zandberg uit twee scholen: de Claraschool voor meisjes en 
de Sacramentsschool voor jongens. In de jaren zeventig fuseerden beide scholen en ontstond de nieuwe 
naam: Kbs De Zandberg. 
In 1980 werd de oude Sacramentsschool afgebroken en het gebouw van de Claraschool gerenoveerd. In 1997 
vond opnieuw een verbouwing plaats en kreeg de school er vier nieuwe lokalen en een ruimte voor remedial 
teaching (RT) bij. Daarnaast zijn binnen het bestaande gebouw nog een nieuw speellokaal, een 
computerruimte en nieuwe kamers voor directie en personeel gerealiseerd.  
Op basis van prognoses werd aangetoond dat onze school nog verder zou uitgroeien en in het schooljaar 
2003-2004 vond er een uitbreiding met negen permanente lokalen plaats. De uitbreiding van de school maakte 
noodlokalen echter niet overbodig. In het schooljaar 2015-2016 is de volgende verbouwing en uitbreiding 
gerealiseerd. Er zijn 6 lokalen, een vaste gymzaal, een multifunctionele ruimte rondom de TSO en BSO 
toegevoegd en de hoofdingang met een nieuwe receptieruimte is in gebruik genomen. In het schoolgebouw 
kunnen vanaf 2015-2016 32 groepen dagelijks het onderwijs volgen. In het schooljaar 2016-2017 is er een 
impuls gegeven aan het schoolplein. Het straalt nu openheid en gastvrijheid uit. Het plein nodigt uit tot spelen, 
maar ook voor leeractiviteiten. In het schooljaar 2019-2020 is het schoolmeubilair volledig vervangen en is élk 
lokaal ingericht met flexibele werkplekken. Daarnaast hebben we een groen schoolplein aan de achterzijde van 
het gebouw gecreëerd met een eigen stadsparkje.  

 
2.3 Identiteit 

Kbs De Zandberg is een katholieke basisschool én een school die midden in de omgeving en maatschappij wil 
staan. Daarom is onze school niet alleen voor katholieke leerlingen. Het is een school waar het onderwijs 
vanuit een katholieke grondgedachte wordt vormgegeven voor allen die van dit onderwijs gebruik willen 
maken. Op Kbs De Zandberg is iedereen welkom. Wij willen een school zijn waar mensen ondanks hun 
verschillen respectvol met elkaar omgaan en waar zij veilig kunnen leren en werken. Daarom is er ook 
aandacht voor het bevorderen van verdraagzaamheid en respect voor elkaars mening en levensovertuiging. 
Opvattingen en waarden veranderen steeds in onze samenleving. Kbs De Zandberg zal deze ontwikkelingen 
kritisch volgen. Regelmatig zullen we vaststellen welke normen en waarden wij de leerlingen willen meegeven.  
We willen dat Kbs De Zandberg een plek is waar leerlingen met plezier naar toe gaan en later met goede 
herinneringen op terugkijken. Dat kunnen we alleen bereiken als kinderen, ouders, medewerkers en alle 
anderen die bij de school betrokken zijn, bereid zijn om respectvol met elkaar om te gaan en bovenstaande 
uitgangspunten onderschrijven. 
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2.4 Visie 
Het kind in zijn totaliteit staat centraal. Door middel van adaptief onderwijs creëren wij een sfeer van veiligheid, 
nodig om de doorgaande ontwikkeling van ieder kind te waarborgen. Daarbij achten wij zowel het sociaal-
emotionele als het didactische aspect van groot belang. 

 
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. 

 
 
Meer concreet betekent dit: 

 
Pedagogisch klimaat: 
We zetten Schoolwide Positve Behaviour Support in. PBS is een schoolbrede, geïntegreerde en preventieve 
methode voor alle leerlingen. Het doel van de methodiek is een veilig en positief klimaat te creëren dat alle 
leerlingen in staat stelt optimaal te profiteren van het onderwijsaanbod. Het is gericht op het versterken van 
gewenst gedrag en het voorkomen van probleemgedrag. Met o.a. de inzet van PBS hopen we dat: 
- Leerlingen zich op onze school op hun gemak en gewaardeerd voelen; 
- Leerlingen op onze school kunnen laten zien dat ze verschillende kwaliteiten hebben. 
- Leerlingen op onze school de ruimte hebben om zichzelf te zijn. Ze merken dat ze initiatieven kunnen 

nemen en dat ze naar eigen vermogen zelfstandig kunnen werken en medeverantwoordelijk zijn; 
- Leerlingen merken dat ze op onze school lid zijn van een veilige gemeenschap waarin zorg en respect 

voor elkaar bestaat.  
 

Didactisch klimaat: 
- Leerlingen worden op onze school gemotiveerd en uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen; 
- Leerlingen worden op onze school geholpen om hun leertaken met succes af te ronden; 
- Op onze school stemmen de leerkrachten hun handelen af op de mogelijkheden en moeilijkheden van 

individuele leerlingen; 
- Op onze school leren de leerlingen om zoveel mogelijk zelfstandig te leren en zelf mede verantwoordelijk te 

zijn voor hun leren. 
 

Organisatorisch klimaat: 
- De leerlingen ervaren het verblijf en het werken op school als voldoende overzichtelijk en ordelijk. Ze 

weten waar ze aan toe zijn en welke ruimte ze hebben voor eigen initiatief. 
 

Samenwerken met collega’s:  
- De normen en waarden die kenmerkend zijn voor de pedagogische en didactische visie van onze school 

zijn ook zichtbaar in de manier waarop we met elkaar omgaan; 
- De leerkrachten op onze school zijn gericht op samenwerking; 
- De leerkrachten op onze school zijn samen verantwoordelijk voor alle leerlingen en wij maken gebruik van 

elkaars expertise; 
- De leerkrachten op onze school dragen samen de verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van de 

school als geheel; ieder neemt een deel van het werk op zich. 
 

Samenwerken met de omgeving: 
- Onze school heeft een goed contact met de ouders van de leerlingen en met de instanties waarmee we 

samenwerken; 
- De normen en waarden die kenmerkend zijn voor de pedagogische en didactische visie van onze school 

zijn ook zichtbaar in de manier waarop wij met onze omgeving omgaan.  



 
 

8 

2.5 Google streetview en populatie leerlingen 
Katholieke basisschool De Zandberg is gelegen aan de Zandberglaan 60-62 in de Bredase wijk Zandberg. De 
meeste leerlingen komen uit de directe omgeving van de school: de wijken Zandberg, Wagemakerspark en 
Sportpark 1 en 2. Daarnaast komen er ook leerlingen uit de nabijgelegen wijken zoals: Brabantpark, Boeimeer 
en het centrum van de stad. 
 

2.6 Keurmerk Opleidingsschool 
Kbs De Zandberg draagt het Keurmerk Opleidingsschool. Het keurmerk geeft aan dat het opleiden van 
toekomstige collega’s in en samen met de beroepspraktijk van een dermate hoog niveau is dat het door het 
ministerie gezien wordt als voorbeeld voor de regio. Er vindt een intensieve samenwerking plaats tussen de 
Pabo Avans Hogeschool Breda en Kbs De Zandberg.  
 

       Waarom willen we een Keurmerk Opleidingsschool zijn?  
Elke leerling is uniek, elke onderwijssituatie is uniek, interacties tussen leerkracht en leerlingen zijn uniek en 
leraren en leerbronnen zijn uniek. Een leraar neemt dagelijks van minuut tot minuut tientallen beslissingen en 
ervaart direct wat daarvan de gevolgen zijn. We worden telkens weer geconfronteerd met nieuwe uitdagingen 
en moeten zoeken naar de meest wenselijke oplossing voor de gegeven situatie. Het onderwijsproces is 
daardoor in hoge mate onvoorspelbaar, verloopt niet altijd volgens vooraf gebaande paden en heeft een 
dynamisch en interactief karakter. Bovendien hebben we te maken met een complexer wordende samenleving, 
met steeds nieuwe prioriteiten vanuit de politiek en opereren we onder een grote publieke belangstelling. 
Om met deze complexiteit te kunnen omgaan is een professionele houding van leerkrachten een vereiste. 
Vanuit deze professionele houding kunnen we goed beoordelen waar de behoeften van de leerlingen liggen en 
daar op inspelen. De samenwerking met andere onderwijsinstellingen stelt ons in staat om de talenten van 
leerlingen en leerkrachten zo goed mogelijk te benutten en om het beste in elkaar naar te boven halen. We 
zien het ook als onze taak om de collega’s van de toekomst goed op hun taak voor te bereiden. 
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3. Het basisonderwijs 
 
Het basisonderwijs (BAO) legt - zoals de naam al zegt - de basis voor het daaropvolgende onderwijs, het 
voortgezet onderwijs (VO). De basisschool is bedoeld voor kinderen van vier tot ongeveer twaalf jaar. De 
verschillende basisscholen hebben de vrijheid om hun eigen doelen na te streven. Ze leggen eigen accenten en 
bespreken onderwerpen die zij voor hun eigen leerlingen belangrijk vinden. Natuurlijk moeten zij datgene wat zij 
willen bereiken, beschrijven en verantwoorden. 
 
Vanaf 1 augustus 1993 zijn er kerndoelen voor het basisonderwijs. Daarmee wordt een nadere invulling gegeven 
aan de in de Wet op het Primair Onderwijs genoemde aandachtsgebieden. Deze beschrijven globaal wat elke 
leerling moet worden aangeboden. Deze kerndoelen stellen ook eisen aan de leerkrachten. Zij moeten zorgen dat 
zoveel mogelijk kinderen het onderwijsaanbod krijgen, dat de kerndoelen beschrijft. Per 1 augustus 2010 is de Wet 
Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen van kracht. Deze gelden voor BAO, VO en MBO. Er wordt 
gesproken over een fundamenteel niveau en een hoger streefniveau. De referentieniveaus vormen een instrument 
om het opbrengstgericht werken 
(het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van leerlingenprestaties) te realiseren. Doelen 
kunnen worden vastgesteld, leerprestaties kunnen worden gemeten, gevolgd en bijgesteld. Ook bevorderen zij de 
aansluiting tussen de verschillende onderwijssectoren. De vrijwilligheid  verdwijnt doordat er duidelijk wordt 
gecontroleerd op het bereiken van de verschillende niveaus. 
 
De onderwijsinspectie houdt toezicht op het leerstofaanbod, de leertijd, de kwaliteit van het onderwijs en de 
opbrengsten hiervan, de zorg voor de leerlingen, het didactisch handelen en de schooladministratie (meer 
informatie en vergelijk vindt u op www.scholenopdekaart.nl ). De rol van de inspectie is steeds aan veranderingen 
onderhevig. Waar zij vooral een controlerende taak had op administratief gebied, ligt de focus van de 
controlerende taak nu meer op het gebied van de onderwijskwaliteit. Scholen en besturen worden door de 
inspectie regelmatig aan een onderzoek onderworpen om te kijken of zij aan de eisen voldoen. 
Zijn alle scholen hetzelfde? Nee, bij lange na niet, want er is een grote ruimte voor de eigen vertaling van 
bovengenoemde kerndoelen. Zo kiezen scholen hun eigen leermiddelen en staat ook pedagogisch-didactische 
vormgeving van het onderwijs vrij. 
De vrijheid om zelf te bepalen welke vakgebieden binnen de school worden geaccentueerd blijft bestaan, maar de 
te bereiken niveaus moeten wel worden behaald. 
In de Wet op het Primair Onderwijs zijn zestien gebieden opgenomen waaraan alle scholen aandacht moeten 
besteden. Het gaat hierbij onder andere om de gebieden: Nederlandse taal, rekenen/wiskunde, geschiedenis 
(waaronder staatsinrichting), aardrijkskunde, geestelijke stromingen, sociale redzaamheid, spel en beweging. De 
scholen bepalen zelf hoe deze aandachtsgebieden aan de orde komen en verantwoorden dit in hun schoolplan. 
 
Globaal zijn twee typen kerndoelen van toepassing:  

a. Leergebied overstijgende kerndoelen 
Deze kerndoelen zijn gericht op het ontwikkelen of bevorderen van algemene vaardigheden. Ze zijn 
daarom ook niet ondergebracht bij een specifiek leergebied, maar hebben betrekking op het totale 
onderwijsaanbod van de school. Deze kerndoelen zijn verdeeld over de volgende zes thema's:  

- Werkhouding; 
- Werken volgens plan; 
- Gebruik van uiteenlopende leerstrategieën; 
- Zelfbeeld; 
- Sociaal gedrag; 
- Nieuwe media. 

b. Leergebied specifieke kerndoelen 
Deze kerndoelen hebben betrekking op een specifiek leergebied en zijn als volgt onderverdeeld: 

- Nederlandse taal; 
- Engelse taal (per augustus 2002 niet meer verplicht); 
- Rekenen/wiskunde; 
- Oriëntatie op mens en wereld (aardrijkskunde, geschiedenis, samenleving, techniek, milieu, gezond en 

redzaam gedrag en natuuronderwijs, burgerschapszin, veiligheid); 
- Lichamelijke opvoeding; 
- Kunstzinnige oriëntatie (tekenen, handvaardigheid, muziek, spel, bevordering taalgebruik en beweging). 

http://www.scholenopdekaart.nl/
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4. Organisatie Kbs De Zandberg 
 
 
4.1 Organisatie personeel 
 
4.1.1 Ons team 

Het team van onze school bestaat uit de directeur en de vaste groepsleerkrachten. Een aantal leerkrachten 
heeft naast hun functie als groepsleerkracht, een specifieke taak als remedial teacher of coördinator. Het 
onderwijzende team wordt ondersteund door een conciërge, administratief medewerkster, 
systeembeheerder, onderwijsassistentes, stagiaires, huishoudelijke medewerkers en hulp(contact)ouders. 

 
4.1.2 Managementteam 

Op onze school is een managementteam (MT) gevormd, bestaande uit de directie en drie 
teamcoördinatoren. Door deze samenstelling komen hier alle lijnen van de hele school bij elkaar en is het 
MT in staat om een cruciale rol te spelen in het functioneren van de school, zowel onderwijsinhoudelijk als 
organisatorisch. In dit onderdeel van de organisatie worden initiatieven genomen om de school verder te 
ontwikkelen en te laten voldoen aan de eisen zoals de maatschappij aan ons stelt. 

 
4.1.3 Teamcoördinatoren en Interne leerlingbegeleiding 

Op Kbs de Zandberg wordt gewerkt vanuit de visie van zelfverantwoordelijke teams. Om dit te realiseren 
hebben wij onze school georganiseerd in deelteams: 
- De onderbouw (groep 1, 2 en 3); 
- De middenbouw (groep 4 en 5); 
- De bovenbouw (groep 6, 7 en 8). 
Elke bouw heeft zijn eigen teamcoördinator. De teamcoördinatoren hebben driewekelijks overleg met de 
directie en leiden het overleg van de betreffende bouw. Daarnaast is de teamcoördinator verantwoordelijk 
voor onderwijskundige- en organisatorische zaken, de leerlingenondersteuning en is hij of zij 
aanspreekpunt voor de ouders en leerkrachten die vragen hebben over zaken die betrekking hebben op de 
betreffende bouw. Voor het uitvoeren van deze taak heeft de coördinator iedere week een aantal 
ambulante dagen. 

 
In elke bouw is de teamcoördinator ook verantwoordelijk voor de coördinatie van de 
leerlingenondersteuning. Deze coördineert de hulp die door de groepsleerkrachten en remedial teachers 
wordt gevraagd of geboden, als aan de hand van relevante gegevens blijkt dat een leerling of groepje 
leerlingen zich niet naar verwachting ontwikkelt. De coördinator kan aan de hand van de criteria bekijken of 
een leerling in aanmerking komt voor remedial teaching of hij kan het probleem inbrengen in het 
Managementteam Ondersteuning. 

 
4.1.4 Teamcoördinator ondersteuning 

Eén teamcoördinator is belast met de aansturing van het ondersteuningsteam en het coördineren van het 
aanbod in de ondersteuning. Het team Ondersteuning bestaat uit de teamcoördinator, de andere twee TC-
ers (teamcoördinatoren), remedial teachers (leerkrachten die een aanvullende opleiding hebben gevolgd 
en gespecialiseerd zijn in het begeleiden van leerlingen met een bepaalde ondersteuningsvraag), 
onderwijsassistenten en een orthopedagoog. 
Ondersteuning is een vast agendapunt tijdens het driewekelijks MT overleg. Er vindt afstemming plaats 
over de ingezette ondersteuning bij de verschillende leerlingen, er wordt beleid gemaakt, alsook het op de 
hoogte houden van de andere leden van het MT van wijzigingen in wet- en regelgeving hoort bij hun taken. 
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4.1.5 Scholing van leerkrachten 

Om onze doelen te realiseren zullen wij onze deskundigheid moeten blijven ontwikkelen en vergroten. 
Daartoe wordt jaarlijks door leerkrachten deelgenomen aan nascholingsactiviteiten. Dit kunnen 
bijvoorbeeld individuele cursussen zijn, maar ook cursussen die in groepsverband gevolgd worden (met 
een aantal collega's of met het voltallige team). Het kan ook voorkomen dat een teamlid op eigen initiatief 
of in opdracht van de school een bepaalde opleiding gaat volgen, omdat wij behoefte hebben aan een 
specialisme. Elk jaar wordt een scholingsplan opgesteld voor onze leerkrachten. De afgelopen jaren 
hebben onze leerkrachten onder andere deelgenomen aan cursussen of opleidingen over 
ontwikkelingsgericht onderwijs, bedrijfshulpverlening, adaptief onderwijs, coaching, middenmanagement, 
meervoudige intelligentie, hoogbegaafdheid en Special Needs  

 
Het kan gebeuren dat er in de klas video-opnamen worden gemaakt of observaties worden gedaan ter 
ondersteuning van de leerkracht of student. Hiervoor vragen wij géén toestemming, omdat deze opnamen 
gericht zijn op het gedrag van de leerkracht of student en bestemd voor intern gebruik. Na gebruik worden 
de opnamen vernietigd. 
Bij ondertekening van het S.O.S.-formulier (ontvangt u naast het inschrijfformulier) stemt u in met het 
gebruik van video opnames voor bovenstaande doeleinden. 

 
4.1.6 Vervanging   

Verschillende groepen op onze school hebben in verband met parttime werkende personeelsleden te 
maken met meerdere leerkrachten. Om de kwaliteit van het onderwijs en de zorg voor de leerlingen te 
garanderen werken er in principe, structureel, per klas hooguit twee leerkrachten in deeltijd. Het spreekt 
voor zich dat zij hun taken nauwkeurig aan elkaar overdragen en regelmatig overleg hebben over de groep 
leerlingen. Ook vindt schriftelijke overdracht plaats door middel van de zogenaamde groepsmap. 

 
4.1.7 Afwezigheid van groepsleerkrachten 

Op onze school wordt vervanging van de groepsleerkrachten en/of onderwijsassistenten, en waar mogelijk 
ook andere functies, geregeld door ‘Phoenix (zie bijlage). Indien een leerkracht of onderwijsassistent 
afwezig is, zorgt Phoenix direct voor een adequate vervanging. Phoenix heeft de beschikking over een 
grote groep enthousiaste en competente waarnemers zodat, indien de leerkracht of assistent (tijdelijk) 
moet worden vervangen, de leerlingen in goede handen zijn. De invallers worden vooraf gescreend op 
bevoegdheid, opleiding en competentie. U mag er op vertrouwen dat de waarnemers binnen INOS goede 
kwaliteit onderwijs leveren. 
Goede vervangers kunnen bij gebleken geschiktheid doorstromen naar een passende functie op één van 
de INOS scholen. Belangstellenden die (tijdelijk) willen waarnemen op scholen van INOS worden van harte 
uitgenodigd zich aan te melden. Mocht u mensen kennen die de juiste opleiding hebben en die 
belangstelling hebben om bij INOS aan het werk te gaan, dan kunt u hen adviseren een kijkje te nemen op 
onze website www.inos.nl. Onder het kopje, werken bij INOS, vervanging is alle informatie terug te vinden.  

4.1.8 Stagiaires 
Onze school biedt jaarlijks aan studenten van onder andere Universiteit (orthopedagogiek),PABO, ALO, 
MBO opleiding de gelegenheid om stage te lopen. Om hun opleiding gestalte te geven moeten de 
studenten in verschillende groepen praktijkervaring opdoen. Daarvoor moeten zij soms met groepjes 
leerlingen opdrachten uitvoeren of aan een hele groep een les geven. Hoe verder zij komen in hun 
opleiding, hoe meer lessen zij gaan geven. In het laatste jaar van de PABO wordt er gesproken van een 
LIO-stage (Leraar In Opleiding). Studenten nemen dan gedurende een langere periode een groep in zijn 
geheel of een gedeelte over. Zij functioneren dan feitelijk als groepsleerkracht, natuurlijk onder begeleiding 
van de groepsleerkracht, en voeren alle taken uit die normaal gesproken de groepsleerkracht doet. 

http://www.inos.nl/
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4.2 Organisatie leerlingen 
 
4.2.1 Groepering 

De leeftijden op de basisschool lopen uiteen van vier tot twaalf jaar. De school kent acht jaargroepen: 
groep 1 en 2 en 3 (onderbouw), groep 4 en 5 (middenbouw) en groep 6, 7 en  8  (bovenbouw). Iedere 
groep heeft een eigen lokaal en één of twee vaste groepsleerkrachten. 
In de groepen 1 / 2, zitten kinderen van vier tot en met zes jaar bij elkaar. In de groepen 3 tot en met 8 
werkt onze school met het zogenaamde jaarklassensysteem. Dat wil zeggen dat kinderen van dezelfde 
leeftijd bij elkaar in de groep zitten. 

 
Groepsgrootte 
Wij kennen op onze school geen strikte maximale groepsgrootte. Het streven is om groepen niet groter te 
maken dan 30 leerlingen. Een belangrijker uitgangspunt is de belastbaarheid van een groep. Op basis van 
de belastbaarheid van een groep neemt de directie het besluit of het verantwoord is om er een leerling bij 
te plaatsen of niet. 
De belastbaarheid wordt bepaald door de volgende factoren: 
- De grootte van de didactische en pedagogische ondersteuningsvraag in een groep; 
- De sociale verhoudingen binnen de groep; 
- Het aantal leerlingen in de groep. 

 
4.2.2 Toelating van nieuwe leerlingen  

4-jarigen 
Leerlingen kunnen vanaf hun vierde verjaardag deelnemen aan het onderwijs. Om de aanmelding en 
toelating van uw kind(eren) eenvoudig te laten verlopen is het raadzaam om tijdig aan te melden. Indien u 
interesse heeft in onze school, maken we graag een afspraak voor een persoonlijke kennismaking en een 
rondleiding onder schooltijd. Op deze manier hopen we u een zo goed mogelijk beeld te geven van wat 
Kbs De Zandberg te bieden heeft en heeft u de gelegenheid de sfeer te proeven. Verder geven wij u 
informatie over de visie en werkwijze van onze school. Ook gaan we in op uw persoonlijke vragen. 
Passend Onderwijs heeft op onze school een loketfunctie gekregen. Op het moment dat dat ouders van 
een 4 jarige zich bij ons op school aanmelden en het betreft de eerste aanmelding, dan heeft de school zes 
weken (met een uitloop van vier extra weken) de tijd om te bepalen of de school passend is voor de 
leerling. Is de school niet passend dan heeft de school de plicht om een alternatief binnen het 
samenwerkingsverband aan te bieden. Dan wel aan te geven dat een passende ontwikkelingsomgeving 
binnen het MKD (multidisciplinair kinderdagverblijf) gevonden kan worden. In het laatste geval dient de 
school contact op te nemen met de CJG-er (indicatiesteller voor MKD) en haar standpunt te 
motiveren. Indien het niet om een eerste aanmelding gaat, kan de school beargumenteerd aangeven dat 
de school niet passend is, op dat moment gaat de zorgplicht terug naar de school waarbij het kind voor de 
eerste keer is aangemeld.   

 
Vierjarigen die voor het eerst naar school gaan, worden in principe altijd toegelaten.  
In het geval van plaatsing geldt de volgende procedure: 
- Na inschrijving krijgt u hiervan een bevestiging toegestuurd; 
- Ongeveer drie maanden voor de vierde verjaardag van uw kind krijgt u een entreeformulier 

toegestuurd. Op dit formulier wordt u gevraagd om op een aantal gebieden een beschrijving van uw 
kind te geven. Op basis van deze informatie wordt uw kind toebedeeld aan een groep; 

- De toekomstige leerkracht van uw kind neemt daarna contact met u op om een afspraak te maken voor 
een huisbezoek; 

- Uw kind mag voor de vierde verjaardag maximaal vijf aaneengesloten dagdelen in de groep meedoen 
om alvast kennis te maken met zijn of haar nieuwe klasgenootjes en te wennen aan het naar school 
gaan; 

- Kinderen die in juni en de zomervakantie jarig zijn, beginnen in principe op de eerste dinsdag van het 
nieuwe schooljaar. De reden hiervoor is dat onze leerkrachten op dat moment meer tijd en aandacht 
kunnen besteden aan de nieuwkomertjes. 
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Leerlingen voor hogere groepen en/of van een andere basisschool 
Kinderen die wegens verhuizing in ons voedingsgebied komen wonen, worden in principe ook toegelaten 
omdat deze kinderen al op een reguliere basisschool zitten. Tijdens het eerste gesprek wordt gevraagd 
naar de achtergronden van het kind. Maakt het kind gebruik van een licht of zwaar 
ondersteuningsarrangement dan heeft de school zes weken (met uitloop van vier weken) de tijd om te 
bepalen of de school passend is voor de leerling. De school geeft, indien dit van toepassing is, 
beargumenteerd aan dat de school niet passend is. Op dat moment gaat de zorgplicht terug naar de school 
waarbij het kind is ingeschreven. Deze school heeft zorgplicht en dient een alternatief voor het kind te 
vinden. Indien het kind een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) S(B)O heeft, en dus toelaatbaar is voor het 
speciaal (basis) onderwijs, is deze leerling niet plaatsbaar op onze school. 

 
Kinderen die men wil verplaatsen van een andere basisschool naar Kbs De Zandberg omdat de ouders 
zich niet meer kunnen vinden in wat die school te bieden heeft, komen altijd in een onderzoekstraject 
terecht. Tevens wordt er contact opgenomen met de school van herkomst. Als het een kind betreft dat op 
één van de andere scholen van onze stichting zit, moet er een verklaring van geen bezwaar zijn van de 
directie. Het onderzoek bij deze kinderen is bedoeld om te beoordelen of wij de ondersteuning kunnen 
bieden die het kind nodig heeft. Van ouders wordt een volledig inzicht gevraagd in alle relevante gegevens 
en toestemming om contact op te nemen met de huidige school. Levert dit niet voldoende informatie op, 
dan kan er om een aanvullend didactisch onderzoek en capaciteitenonderzoek worden gevraagd. Dit moet 
door de ouders zelf worden bekostigd. Er wordt pas tot plaatsing overgegaan als voor ons duidelijk is of wij 
aan de ondersteuningsvraag tegemoet kunnen komen. Het kan echter voorkomen dat een leerling niet in 
het onderzoekstraject terechtkomt omdat naar het oordeel van de directie het betreffende leerjaar al 
volledig belast is. In dat geval is een leerling bij ons niet plaatsbaar. 
 
Na afweging van alle gegevens bepaalt de school uiteindelijk in welke groep én tot welk leerjaar een 
leerling wordt toegelaten. Dit proberen wij zoveel mogelijk in overleg met de ouders te doen. 

 

 
4.2.3 Groepsverdeling  

Na aanmelding worden 4-jarigen door ons in een groep 1 / 2 geplaatst. De teamcoördinator bepaalt in 
welke groep de nieuwe leerling wordt geplaatst. Daarbij wordt gekeken naar de verhouding jongens-
meisjes, oudsten-jongsten, het adres, broertjes-zusjes, vriendjes-vriendinnetjes, de zorgvraag en de 
belastbaarheid van de verschillende groepen. 
 
Bij de overgang van groep 2 naar groep 3 vindt een nieuwe groepssamenstelling plaats. 
De leerkrachten, teamcoördinatoren, team ondersteuning en directie bekijken met grote zorgvuldigheid hoe 
deze (her)verdeling moet plaatsvinden. In de rest van de basisschoolperiode blijven de groepen zoveel 
mogelijk in dezelfde samenstelling bij elkaar. Toch kan het altijd voorkomen dat er een nieuwe 
groepssamenstelling gemaakt moet worden. Onze doelstelling is altijd om een nieuwe groep te vormen met 
een zo optimaal mogelijke werksfeer voor leerlingen en leerkracht en een evenredige verdeling van de 
ondersteuningsbehoefte. Wij maken gebruik van observaties, werkrelaties, sociale verhoudingen, verdeling 
jongens-meisjes en vriendjes-vriendinnetjes.  
 
De school bepaalt in alle voorkomende gevallen (bijv. leertijdverlenging of leertijdversnelling), op basis van 
alle beschikbare gegevens, in welk leerjaar en in welke groep een leerling wordt geplaatst. 
Vanzelfsprekend worden zorgvuldig alle voor- en nadelen afgewogen en is er waar nodig contact over met 
ouders. De school heeft natuurlijk, net als de ouders, het beste voor met het kind maar heeft daarin een 
andere verantwoordelijkheid dan de ouder. Wij zoeken naar wat het beste is voor alle leerlingen. 
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5. Onderwijs op Kbs De Zandberg 
 
De wereld om ons heen verandert snel. Het traditionele onderwijs sluit niet meer aan bij de eisen die de 
hedendaagse maatschappij aan ons stelt. We willen leerlingen de kans geven actief te leren en dus niet dwingen 
om passief te luisteren. Dit vereist een pedagogische en didactische aanpak, waarbij wederzijds ontdekken, samen 
creëren en gebruik maken van kennis en talent centraal komen te staan.  
 
Opbrengstgericht Passend Onderwijs  
Heel veel leerlingen op onze school leren en ontwikkelen zich op een manier zoals de ouders 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. INOS, het bestuur waar onze school onder valt, werkt met andere 
schoolbesturen in de regio samen in het Regionaal Samenwerkingsverband Breda en omgeving. De 
schoolbesturen maken hier afspraken over passend onderwijs. De afspraken die in RSV Breda e.o. worden 
gemaakt gelden voor alle aangesloten scholen. Daarnaast adviseert en ondersteunt RSV Breda onze school bij het 
vormgeven van passend onderwijs.   
Hierbij hebben we vastgesteld welke vormen van ondersteuning wij zelf kunnen bieden en voor welke 
ondersteuning wij een beroep doen op expertise van buiten de school.   
  
Op onze school hebben we voor de instrumentele vaardigheden (rekenen en taal) gekozen voor het inrichten van 
data-gestuurd en Opbrengstgericht Passend Onderwijs. We baseren ons hierbij 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 elke leerling uniek is, maar dat betekent niet dat elke leerling ook een eigen leerprogramma krijgt. We 
groeperen leerlingen op basis van overeenkomstige kenmerken en behoeften. Daarnaast bieden de kerndoelen 
aan wat leerlingen in een bepaald jaar moeten kennen en kunnen.   
  
Met behulp van zes onderwijskundige uitgangspunten hebben wij een heldere koers uitgezet die het denken en 
handelen van onze directeur, intern begeleiders en leerkrachten structureert en vormgeeft.   
  
De zes uitgangspunten   
  
1. Van eind naar begin   
Het uitgangspunt voor de inrichting van passend onderwijs zijn de opbrengstambities van de school aan het eind 
van groep 8. Een verhoging hiervan leidt tot andere onderwijsbehoeften in de populatie (in termen van: meer 
leertijd, andere instructie, etc.). Het antwoord hierop is een intensiever aanbod, zodat er weer sprake is van 
passend onderwijs.  
De opbrengstambities bepalen dus de weg van het begin naar het einde. Dat geldt eveneens op groepsniveau. Als 
een groep te lage leeropbrengsten heeft, dan moet er intensiever worden gewerkt om wél in de richting van de 
schoolambities te komen. Liggen de leeropbrengsten hoger dan verwacht, dan kan het onderwijs worden verrijkt.  
 
2. School > groep > leerling   
Een passend schoolaanbod voor de leerling populatie heeft tot gevolg dat het merendeel van de groepen óók een 
passend aanbod krijgt. Er zijn echter sterke en zwakke ‘bouwjaren’. Voor deze groepen moet het schoolaanbod 
nog verder passend worden gemaakt. In een zwakkere groep wordt het onderwijs geïntensiveerd, in een sterkere 
groep wordt overwogen om het onderwijs verder te verrijken.  
Als het onderwijs passend gemaakt is op de groep, dan zullen er nóg individuele leerlingen zijn die onvoldoende 
profiteren van een van de drie aanpakken (basis, intensief, verrijkt).  Voor die leerlingen gaan we de aanpak 
finetunen. Als er teveel leerlingen zijn die een aanpassing behoeven, dan kan beter de groepsaanpak worden 
versterkt.  
De drieslag in het aanbod van het onderwijscontinuüm komt tegemoet aan de kenmerken en onderwijsbehoeften 
van het merendeel van de leerlingen in de school. We controleren of het onderwijscontinuüm passend is voor onze 
schoolbevolking. Daarna passen we het onderwijscontinuüm nog verder aan op de groep. En tenslotte kijken we 
naar de leerling: Kunnen we het aanbod voor hem of haar nog verder verfijnen?   
  
3. Overeenkomsten in onderwijsbehoeften   
Onderwijs geven we niet aan individuen, maar aan groepen individuen met gemeenschappelijke kenmerken en 
onderwijsbehoeften. Het credo ‘omgaan met verschillen’ is een impuls om te gaan individualiseren.  
Chris Struiksma verwoordde het mooi: ‘elk kind is uniek, maar dat betekent niet dat een eigen leerprogramma 
mogelijk, nodig of zelfs maar wenselijk is’.  
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4. De middenmoot als vertrekpunt   
Elke leerkracht stemt zijn onderwijsaanbod onbewust af op de middenmoot. Vanuit dit ‘ijkpunt’ beoordeelt hij welke 
leerlingen sterker en zwakker zijn. Een methode voor rekenen of taal is gebaseerd op de landelijke middenmoot en 
de schil daar omheen.  
Het komt regelmatig voor dat deze niet ‘past’ op een groep. Sterker nog: er zijn hele schoolpopulaties waarvoor 
een ‘standaard’ methode niet passend is. Op school en op groepsniveau moet in eerste instantie een basisaanpak 
worden vastgesteld die passend is op de grootste gemene deler van leerling kenmerken en onderwijsbehoeften. 
Hieromheen wordt de verrijkte en de intensieve aanpak geformuleerd.  
 
5. Eerst convergent dan divergent   
Het schoolaanbod start altijd met convergente differentiatie. Dit betekent dat een hele groep leerlingen tegelijkertijd 
aan één set doelen werkt en dat er verschillende aanpakken zijn om deze te realiseren: basis, verrijkt en intensief.  
Convergente differentiatie is met name goed voor leerlingen die de basis of de intensieve aanpak ontvangen. De 
school is vrij om te bepalen wanneer zij een meer divergent aanbod gaat neerzetten. Dat is nodig voor de 
leerlingen voor wie (verdergaande) verrijking of intensivering van het onderwijs niet meer afdoende is. Zij kunnen 
de leerlijn respectievelijk versneld of vertraagd doorlopen.   
Vanaf groep 6 kan een eigen leerlijn worden ingezet.   
  
6. Respons op instructie  
Uitgaan van verschillen is in onze school terug te zien in uitgebreide analyses per leerling. Dat kan eenvoudiger 
door de redenering te hanteren: als het goed gaat met een leerling, dan is aan de onderwijsbehoeften voldaan! Die 
kans is groot als op school- en op groepsniveau het onderwijs al passend is gemaakt.  
Het gaat goed met een leerling als we zien dat hij voldoende vaardigheidsgroei heeft doorgemaakt, dat hij de 
leerstof beheerst en dat hij gedijt (lees ook: betrokken is bij de les). Het maakt dan niet uit of een leerling de basis, 
verrijkte of intensieve aanpak heeft gevolgd (of in welk Cito-niveau hij zit). Is de respons onvoldoende, dan gaan 
we ‘de diepte in’.  
 
 
5.1 Basisontwikkeling 

In groep 1 en 2 werken wij volgens de principes van Basisontwikkeling. 
Het hoofddoel van opvoeding en onderwijs binnen basisontwikkeling is het bevorderen van een zo breed 
mogelijke persoonsontwikkeling. 
 
Om die zo optimaal mogelijk te maken, zorgen we dat leerlingen binnen betekenisvolle situaties leren zichzelf 
te ontplooien. Hierbij is het nodig dat de basisvoorwaarden om tot ontwikkeling te komen gewaarborgd worden. 
De basisvoorwaarden zijn: 
- Emotioneel vrij zijn; 
- Zelfvertrouwen hebben; 
- Nieuwsgierig zijn. 
 

Deze staan in relatie met de brede ontwikkeling en de specifieke kennis en vaardigheden. 
Dit worden aangeboden via onderstaande zes kernactiviteiten: 
- Spelactiviteiten; 
- Constructieve en beeldende activiteiten; 
- Gespreks- en kringactiviteiten; 
- Lees- en schrijfactiviteiten; 
- Reken en wiskunde activiteiten; 
- Onderzoeksactiviteiten. 
 
In betekenisvolle spelsituaties leren kinderen spelenderwijs alle vaardigheden aan die zij nodig hebben om 
succesvol aan het leerproces van groep 3 te kunnen beginnen. 
Dit vraagt om een betekenisvol, beredeneerd aanbod, waarin tegemoet gekomen wordt aan de specifieke 
behoeften van alle leerlingen. 
Voortdurend worden de vorderingen van de leerlingen op alle gebieden geregistreerd. Ook de letterkennis en 
leesvorderingen worden bijgehouden. Op deze manier weten we welke leerlingen er in aanmerking komen om  
begin groep 3 door getoetst te worden om het leesniveau te bepalen. Hierbij wordt er ook gelet op tempo, 
intonatie en tekstbegrip.   
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5.2 Leerstofjaarklassensysteem 
 
In de groepen 3 tot en met 8 werken we volgens het leerstofjaarklassensysteem. Dit houdt in dat kinderen van 
dezelfde leeftijd per leerjaar op een gestructureerde manier via bepaalde methoden de leerstof krijgen 
aangeboden. Deze basisstof vormt een rode draad door de school. Natuurlijk leren niet alle kinderen op 
dezelfde manier, in hetzelfde tempo en even gemakkelijk. Om aandacht te kunnen geven aan deze individuele 
verschillen wordt onder andere gebruik gemaakt van het werken op niveaus en gedifferentieerde instructie en 
zelfstandig werken. We maken in de groep gebruik van onderwijsarrangementen op drie niveaus: het basis-, 
het intensieve- en het gevorderde arrangement. 
 
Daarnaast bestaat er een zeer intensief en een gevorderd plusarrangement buiten de reguliere groep voor de 
leerlingen voor wie de drie arrangementen niet toereikend zijn. 
Zelfstandig werken houdt in dat leerlingen zelfstandig de aangeboden stof verwerken, zodat er extra tijd 
ontstaat om kinderen individueel of in een groepje te helpen. De leerlingen die op dat moment geen hulp 
krijgen, hebben een takenpakket waarmee ze aan de slag kunnen. Vanzelfsprekend is de tijdsduur afhankelijk 
van de leeftijd en mogelijkheden van de kinderen. 
 

5.3 Aandachtsgebieden 
 

Kbs De Zandberg werkt aan toekomstbestendig onderwijs. Leerlingen hebben een belangrijke rol bij het 
vormgeven van hun eigen ontwikkeling. De Zandberg betrekt hen actief bij hun leerproces en biedt ze 
keuzeruimte. Dat wil niet zeggen dat ze alleen maar doen wat ze leuk vinden: ze krijgen allemaal een brede 
basis aan kennis en vaardigheden om als verantwoordelijk burger aan de maatschappij te kunnen deelnemen. 
Met een beter evenwicht tussen de drie doelen van het onderwijs (kennisontwikkeling, persoonsvorming en 
maatschappelijke toerusting) kan De Zandberg leerlingen begeleiden in hun ontwikkeling tot  zelfstandige 
volwassenen die vaardig, waardig en aardig zijn, voor zichzelf en hun omgeving. 

 
5.3.1 Taal  

In onze samenleving is er brede consensus over het feit dat taal van het grootste belang is om goed te 
kunnen functioneren in de maatschappij. De basis voor de taalontwikkeling wordt al heel vroeg thuis gelegd 
met behulp van input en feedback van opvoeders en verzorgers.  
Wanneer kinderen de leeftijd van vier jaar hebben bereikt, brengen zij echter een groot deel van de tijd op 
school door. Om deze reden is het stimuleren van de taalontwikkeling van leerlingen één van de 
belangrijkste taken van het basisonderwijs. Taalontwikkeling wordt in deze context als volgt gedefinieerd:  

  
“Taalontwikkeling is de groei of toename in communicatieve competentie op het gebied van luisteren, 
spreken, lezen en schrijven en de reflectie op deze vaardigheden in de zin van taalbewustzijn en 
taalbeschouwing (Verhoeven & Aarnoutse, 1999).”  

  
Op Kbs de Zandberg geven wij interactief taalonderwijs. Interactief taalonderwijs is gebaseerd op drie 
pijlers: Sociaal leren, Betekenisvol leren en Strategisch leren. Deze pijlers zijn ontwikkeld door het 
Expertisecentrum Nederlands.  
Taal leert een kind het best op een sociale en interactieve wijze met een leerkracht, andere volwassenen of 
samen met kinderen. Het is van belang dat dit plaatsvindt binnen een betekenisvolle context, met 
activiteiten die passen bij de wereld van de leerling. Goed taalonderwijs is gebaseerd op strategisch leren. 
Het gaat daarbij om reflecteren op taal en taalgebruik. Daarbij moet er ook aandacht zijn voor de rol van 
taal bij het leren, bijvoorbeeld in de zaakvakken, rekenen/wiskunde en wetenschap/techniek.  

  

In groep 3 is taalvorming een onderdeel van de methode Veilig Leren Lezen. In de groepen 4 t/m 8 werken 
we met de methode Taalactief. De methode besteedt gestructureerd aandacht aan de verschillende 
aspecten van taal: lezen, spellen, stellen, luisteren, spreken, stijl en grammatica. 
In de groepen 1 en 2 wordt gebruik gemaakt van een aantal methodes, waaronder Schatkist, die als 
bronnenboeken dienen om onze thema’s vorm te geven. Uitgangspunt is dat alle taalaspecten doelmatig 
gebruikt kunnen worden in alle voorkomende situaties. 
In groep 3 start voor de meeste kinderen het aanvankelijk leesproces. Het kind leert de relatie tussen 
letters en klanken en tussen geschreven en gesproken woorden. Er zijn kinderen die vanuit de 
basisontwikkeling in de groepen 1 en 2 al een voorsprong hebben en de eerste fase van het aanvankelijk 
leesproces al achter de rug hebben. Zij starten op een ander niveau dan het grootste gedeelte van de 
groep. Het leesonderwijs wordt op maximaal vier niveaus aangeboden. Dit biedt, afhankelijk van de 
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ontwikkelingsfasen van de leerlingen, mogelijkheden tot versnellen of verrijken. In groep 3 werken we met 
de methode Veilig leren lezen (Kim versie). 
De methode voor technisch lezen in de groepen 4 t/m 6 is Estafette. Deze methode biedt de mogelijkheid 
om op 3 verschillende niveaus binnen de groep te werken en sluit dus goed aan op de methode Veilig 
leren lezen. In groep 7 werken we met een beperkte groep met deze methode. Dit betreft alleen die 
leerlingen die het niveau AVI plus nog niet behaald hebben. 
Bij begrijpend lezen werken we met de methodiek Close Reading. Close reading is een verdiepende 
manier van begrijpend lezen waarbij de inhoud van een complexe tekst centraal staat. De leerlingen gaan 
op een actieve manier aan de slag gaan met de tekst. Herlezen, aantekeningen maken, samenvatten, 
monitoren, samenwerken, redeneren, discussiëren en reflecteren zijn de belangrijke vaardigheden waar 
het hier om draait. 
Close Reading stelt de tekst centraal en maakt van leerlingen actieve lezers. De leerkracht selecteert 
teksten die uitdagend zijn en passen bij de te behalen doelen. 
Door aandacht te besteden aan de jaarlijkse Kinderboekenweek, de klassenbibliotheek, het door kinderen 
laten voorbereiden en uitvoeren van een leeskring, boekpresentaties en het voorlezen door de leerkracht 
proberen wij kinderen enthousiast te maken om te lezen. 
  

5.3.2 Rekenen  
Rekenen begint voor kinderen met het herkennen van begrippen als meer en minder, het leren tellen en 
herkennen van cijfers en hoeveelheden. Als kinderen dit beheersen kunnen we hen leren om te gaan met 
cijfers, rekentekens en hoeveelheden. In de groepen 1 en 2 wordt de voorloper van de methode Alles Telt, 
Schatkist en Rekenroutines gebruikt als bronnenboek. 
In groep 3 – 8 werken wij met de vernieuwde versie van de methode Alles Telt. Deze methode biedt de 
mogelijkheid om op verschillende niveaus te werken, gaat zoveel mogelijk uit van een realistische en 
betekenisvolle context en leert de kinderen via verschillende wegen tot oplossingen te komen. Het doel 
hiervan is om het inzicht in het rekenproces te bevorderen. 

 
5.3.3 Wereldoriëntatie 

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 Kbs De Zandberg over 
‘doelgericht ontwikkelen en maken daarbij gebruik van het leerpad (zie bijlage).  
 

5.3.4 Burgerschap en integratie 
Voor onze school betekent burgerschap het helpen vormen van wie je bent (identiteit), mogelijkheden 
aanreiken om te kunnen deelnemen aan de samenleving (participatie) en kennis verwerven van en leren 
omgaan met de principes van de democratie. Voor de kinderen ligt de hele wereld binnen handbereik en 
dus willen we onze leerlingen helpen te ontwikkelen tot handelingsbekwame wereldburgers. 
Een leerlingenraad heeft tot doel de betrokkenheid van de leerlingen bij de school te vergroten  
en is een oefenplaats voor democratie. 

 
5.3.5 Motorische vorming 

 

Bewegingsonderwijs 

De gymles is bij uitstek de les waarin gewerkt kan worden aan een goede houding en manier van 
bewegen. Bewegen biedt een goed tegenwicht aan de zittende activiteiten in de groep. In alle groepen 
wordt bewegingsonderwijs gegeven door een vakleerkracht. Kinderen uit de groepen 1 en 2 hebben twee 
keer per week bewegingslessen, waarbij het gaat om het eigen lichaam te leren kennen, nieuwe 
mogelijkheden te ontdekken en deze toe te passen in vrije situaties. Twee keer per week hebben de 
kinderen van de groepen 3 tot en met 8 gymnastiek. Naast gerichte oefeningen in het aanleren van 
vaardigheden als springen, lopen, zwaaien, duikelen en klimmen, komen ook spellessen voor waarbij bal- 
en vaardigheidsspelen aangeleerd worden. We werken met de methode Planmatig Bewegingsonderwijs. 
Vanzelfsprekend zijn de kinderen verplicht om sportschoenen en gymkleding te dragen tijdens de 
gymlessen. 
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Schrijven 
In groep 1 en 2 starten we met voorbereidende schrijfactiviteiten. Aan alle leerlingen van de groepen 2 
wordt gewerkt met oefeningen uit de methode Schrijfdans. 
Van het werken op een groot bord of papier met stiften en krijt om de grove en fijne motoriek te bevorderen 
wordt overgegaan op het echt leren schrijven van losse letters, het aan elkaar schrijven van de letters (aan 
het einde van groep 3) en het uiteindelijk perfectioneren van het handschrift in de groepen 4, 5 en 6. 
Er wordt daarbij veel aandacht besteed aan de fijne en grove motoriek, een goede schrijfhouding en een 
correcte greep. In de groepen 2 t/m 6 werken we met de methode Pennenstreken. 
 

5.3.6 Expressie 
Hiertoe behoren tekenen, handvaardigheid, muziek en drama. Waarneming, fantasie, gevoel en creativiteit, 
techniek en het hanteren van materialen zijn belangrijke facetten. 
Expressievakken maken een belangrijk deel uit van het doelgericht ontwikkelen. 
- Bij tekenen probeert het kind uitdrukking te geven aan zijn beleving van de wereld om hem heen in het 

platte vlak. Tekenen komt in wekelijkse lessen aan bod, maar er wordt ook regelmatig bij andere 
vakken getekend; 

- Bij handvaardigheid kan een kind concreet uiting geven aan ideeën, maar dan vaak in 
driedimensionale toepassingen door middel van onder andere klei, papier, karton en textiel. Wekelijks 
worden handvaardigheidslessen gegeven, maar ook hier kunnen projecten en vieringen aanleiding zijn 
tot het maken van werkstukken; 

- Muziek is een vorm van communiceren, jezelf uiten door middel van stem en geluid. Gebruik van je 
stem, uiting van gevoelens, liedjes leren, eenvoudig gebruik van ritme-instrumenten, bewegen op 
muziek en muziek beluisteren, zijn onderdelen die aan bod komen. We gebruiken de methode 123zing.  

- Drama is het uiten van gedachten en gevoelens op verbale of non-verbale manieren. Doel is het 
ontwikkelen van de taal, sociaal gedrag, motoriek en zelfstandigheid. De kinderen leren om zich te 
uiten, voor publiek te bewegen en iets uit te beelden. Dit kan door middel van poppenkast, spel in 
hoeken, toneelstukjes, gesprekjes en dergelijke. 

 
5.3.7 Culturele vorming 

Wij vinden het belangrijk dat er binnen ons onderwijs op het gebied van cultuureducatie sprake is van een 
doorlopende leerlijn. 
Als instrument hiervoor gebruiken wij De Culturele Ladekast en werken we aan de 4 culturele 
competenties: receptief, creërend, reflectief en analyserend vermogen. 
Hierbij wordt het aanbod van cultuureducatie zo samengesteld dat het aansluit bij thema’s van doelgericht 
ontwikkelen zodat de leerlingen het in samenhang krijgen aangeboden. 
De kerndoelen "Kunstzinnige Oriëntatie" zijn hierbij ons uitgangspunt. 

 
Onze school heeft een cultuurcoördinator. Deze coördineert het project ‘De Grote ontdekking ‘ waaraan 
onze school deelneemt. Het project wordt georganiseerd door de Cultuurwinkel Breda in samenwerking 
met verschillende culturele instellingen in en rondom Breda.  

 
5.3.8 Engels 

De lessen Engels op onze school zijn voor de kinderen van groep 7 en 8 een kennismaking met een 
‘vreemde’ taal. Deze taal spreekt de kinderen aan, omdat ze er dagelijks via televisie en computer mee in 
aanraking komen. Binnen de door ons gebruikte methode Stepping Stones komen vooral de spreek- en 
luistervaardigheid op een eenvoudige manier aan bod. Een belangrijk doel is dat kinderen hun schroom 
overwinnen om zich in een vreemde taal te uiten. We bekijken op dit moment de mogelijkheden om ook in 
groep 5 en 6 Engels te introduceren. 

 
5.3.9 Kanjertraining 

De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen. De Kanjertraining is 
bedoeld om de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief). 
De methode streeft de volgende doelen na: 
- Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas; 
- Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen; 
- Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten; 
- Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen; 
- Leren om verantwoordelijkheid te nemen; 
- Het bevorderen van actief burgerschap en integratie. 
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5.3.10 ICT - Informatie Communicatie Technologie 
ICT is niet meer weg te denken uit onze moderne samenleving. Dit heeft uiteraard ook invloed op het 
onderwijs. Leerlingen van nu leren niet meer alleen met behulp van boeken maar ook door het gebruik van 
computers, laptops, I-pads en mobiele telefoons. Huidige en toekomstige leerlingen groeien op in een 
samenleving waar grenzen vervagen en waar kennisoverdracht meer en meer tot stand komt via moderne 
informatie- en communicatietechnologieën De focus ligt hier bij de behoefte van de leerling namelijk: het 
leren met, door en van ICT. Het gebruik van ICT in het onderwijs zorgt ervoor dat kinderen kunnen 
kennismaken en vertrouwd raken met verschillende gebruiks- en communicatiemogelijkheden van ICT.  
Alle groepen hebben de beschikking over een digitaal schoolbord. Er zal in de komende fase verder 
geïnvesteerd worden in chromebooks en tablets. 

 
5.3.13 Identiteit en Geestelijke Stromingen   

Tijdens de catecheselessen, gegeven door de eigen leraren, leren de kinderen op hun eigen niveau 
omgaan met levensvragen, waarbij we uitgaan van de christelijke levensvisie. Er zijn projecten rond 
Kerstmis, Pasen en er kunnen projecten zijn die gebaseerd zijn op algemeen christelijke thema's. In de 
groepen 6 en 8 wordt tijdens het doelgericht ontwikkelen aandacht geschonken aan alle 
wereldgodsdiensten Deze lessen worden niet alleen gegeven om de leerlingen kennis te laten maken met 
diverse godsdiensten, maar ook om hen te leren respect op te brengen voor andere geloofsovertuigingen.  
 
Ouders die hun kinderen katholiek willen opvoeden zijn daarvoor in de eerste plaats zelf verantwoordelijk. 
De school en de kerkgemeenschap ondersteunen daarbij onder meer door de samenwerking met de 
werkgroep Kerk en Gezin van de parochie. De communievoorbereiding vindt buiten schooltijd plaats.  
De katholieke identiteit van onze school gaat in onze visie echter verder dan alleen het werken met 
genoemde projecten. Het betekent vooral dat we de kinderen die dit door omstandigheden (zoals een 
handicap, ziekte, plaatsing in een tehuis enz.) nodig hebben, omringen met zorg en extra aandacht.  

 
5.3.14 Huiswerk 

Vanaf groep 5 wordt gestart met het thuis voorbereiden van een boekbespreking en het oefenen van tafels. 
In groep 6 wordt dit uitgebouwd met het leren voor toetsen behorend bij andere leergebieden. Vanaf groep 
7 zijn er wekelijks opdrachten en vanaf groep 8 dagelijks huiswerkopdrachten. 
Huiswerk wordt opgegeven om de leerlingen opdrachten te laten voorbereiden of aangeboden leerstof in te 
oefenen. Voor de bovenbouw heeft het opgeven van huiswerk vooral tot doel de leerlingen voor te 
bereiden op het voortgezet onderwijs, waar huiswerk voor een groot deel de verwerking vormt van het 
onderwijsaanbod. Wij leren hen te wennen aan dit ritme en aan het plannen dat daarbij hoort. 

 
5.3.15 Bijzondere activiteiten 

Er worden jaarlijks diverse buitenschoolse en bijzondere activiteiten georganiseerd. Zoals de sportdag, 
themadag, kleuterfeest, schoolreisjes, excursies, carnavalsviering, blokfluitlessen en de 
schoolverlatersdagen voor de leerlingen van groep 8. 
Ook organiseert de school deelname aan sportactiviteiten zoals schoolhockey, -voetbal, 
-waterpolo, de schoolatletiekdag en de Singelloop. Activiteiten die vooraf vaststaan vindt u terug in onze 
jaarkalender. Deze ontvangt u aan het begin van het nieuwe schooljaar. Over speciale activiteiten lichten 
we u tijdig in via onze digitale nieuwsbrief, app en aankondigingen op school. 

 
Vrijstelling van schoolactiviteiten 
Kinderen kunnen in overleg met de directeur worden vrijgesteld van het bijwonen van bepaalde vieringen 
of activiteiten wanneer deze niet overeenstemmen met hun religie. Tijdens deze activiteiten krijgen zij 
vervangende opdrachten. 
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6. Begeleiding en ondersteuning 
 
6.1 Begeleiding en ondersteuning 

 
6.1.1 Informatieavond 

In het begin van het schooljaar wordt op de school een informatieavond gehouden, waarin u kennis maakt 
met de leerkracht(en) van uw kind. Daarnaast wordt u op de hoogte gebracht van de te behandelen 
leerstof in het betreffend schooljaar, de manier van werken, de specifieke afspraken voor een groep en 
wordt u verteld welke criteria er zijn waaronder een leerling een afwijkend aanbod krijgt. Ook kunt u 
kennismaken met en/of kennis nemen van de verschillende geledingen die werkzaam zijn binnen de 
school. Denk hierbij aan OR (ouderraad), MR (medezeggenschapsraad, Ouder’onderwijs’commissie, 
Zandberg Academie, Spiegelklas, Code Kids, Kober overblijven & naschoolse opvang, etc. 

 
6.1.2 Het volgen van de ontwikkelingen 

Natuurlijk presteren niet alle leerlingen op hetzelfde niveau. Aanleg en interesse spelen daarbij een rol. 
Soms komen bepaalde facetten later tot ontwikkeling dan verwacht wordt of heeft het kind problemen 
nieuwe leerstof op te pakken. Het kan ook voorkomen dat kinderen zich sneller ontwikkelen dan andere 
kinderen in hun groep en de aangeboden stof eerder hebben verwerkt.  

 
Wij vormen ons een beeld van de leerlingen door hen te observeren en de door hen gemaakte 
(proef)werkjes te bekijken. Deze bevindingen worden geregistreerd. 
KBS De Zandberg heeft de ambitie om de uitstroom van de leerlingen na groep 8 op gemiddeld HAVO 
niveau te laten zijn. Om die ambitie waar te kunnen maken hanteren wij bij de methode-gebonden toetsen 
een normering van 80%. Dit betekent dat leerlingen 80% van de opgaven correct moeten maken om een 
voldoende te scoren. De haalbaarheid van deze ambitie wordt ondersteund door de behaalde resultaten 
van de afgelopen jaren. Veel van onze leerlingen komen uit kansrijke gezinnen, die veelal met een 
ontwikkelingsvoorsprong op school komen. Om die voorsprong te behouden wordt er een flinke inspanning 
van de leerlingen en personeel verwacht. KBS De Zandberg verplicht zich door het uitspreken van deze 
ambitie, leerlingen goed en gedegen te begeleiden. 

 
Naast de methode-gebonden toetsen maken we gebruik van landelijk genormeerde toetsen, om een 
objectief beeld te krijgen van de resultaten van onze leerlingen, de groepen en de school als geheel. 
Al deze resultaten vormen de basis voor de rapportage en zijn onderdelen van ons leerlingvolgsysteem. 
Alle gegevens van het leerlingvolgsysteem komen terecht in het leerlingendossier. Dit kan uiteindelijk 
bevatten: intake-formulier, toets uitslagen, handelingsplannen, verslagen van oudergesprekken, 
contracten, observaties, testgegevens, onderzoeken van externe hulpverleners en gesprekken met en/of 
observaties van de collegiale consultatiegever vanuit het speciaal (basis)onderwijs. 
 
Onze school kiest voor een gescheiden dossier: een leerlingenmap met alle basisgegevens (naam, adres, 
huisarts enz.) van de leerlingen in de klas én een aanvullend dossier met privacygevoelige informatie. 
Indien, in geval van bijvoorbeeld scheiding, een van de ouders ons vertrouwelijke informatie verstrekt die 
niet voor de andere ouder toegankelijk is, dan wordt deze informatie niet in het dossier opgenomen. Als 
ouder(s) heeft u altijd het recht het dossier in te zien en de school kan dit dossier alleen na uw schriftelijke 
toestemming overhandigen aan derden. Maximaal twee weken nadat u de vraag tot dossierinzage kenbaar 
heeft gemaakt wordt dit u ter inzage beschikbaar gesteld.  

 
In navolging van een wettelijke verplichting wordt er, indien een leerling van onze school naar een andere 
school vertrekt, door de betreffende leerkracht een onderwijskundig rapport ingevuld, met daarin alle 
relevante informatie uit het leerling dossier. Dit wordt naar de ontvangende school gestuurd. 

 
Observatie in de klas 
Het kan voorkomen dat er in het kader van onze zorg voor uw kind observaties in de groep plaatsvinden 
door anderen dan de eigen groepsleerkracht. U wordt hiervan in dat geval op de hoogte gesteld. Wij doen 
dat graag in overeenstemming met de ouders. 
Mochten wij niet met u tot overeenstemming komen en vinden we dit vanuit de zorgplicht voor uw kind toch 
noodzakelijk, dan volgt de school hierin de eigen verantwoordelijkheid. De wet Passend Onderwijs geeft 
aan dat instemmingsrecht van de ouders niet noodzakelijk is om voor een kind het ontwikkelingsperspectief 
te realiseren.  
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6.1.3 Het Cito-leerlingvolgsysteem 
Om objectief de cognitieve ontwikkeling van het kind te kunnen volgen en een gedegen verantwoording af 
te kunnen leggen aan de Onderwijsinspectie, maken we gebruik van methode onafhankelijke toetsen die 
twee keer per jaar worden afgenomen. Hiermee kan gesignaleerd worden of een kind of de groep zich naar 
verwachting ontwikkelt, als we het vergelijken met een vergelijkbare groep leerlingen in Nederland. 
Onze school maakt gebruik van het Cito-leerlingvolgsysteem. Alle toetsuitslagen worden ingevoerd in ons 
leerlingvolgsysteem en geven een goed beeld van individuele en groepsontwikkelingen. 

 

Wij maken gebruik van toetsen op het gebied van: technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, spelling van 
werkwoorden, woordenschat, rekenen en wiskunde.  

 

De toetsen worden vooral gebruikt als signaleringshulpmiddel. Leerlingen die niet de verwachte 
vorderingen maken of excelleren, worden door de groepsleerkracht met collega’s van het team 
ondersteuning besproken.  

 
6.1.4 Het Ondersteuningsteam 

Zie ook paragraaf 4.1.4 
De verschillende aspecten van de ondersteuning worden onder de aandacht gebracht tijdens de 
lerarenvergadering zodat iedereen binnen de school op de hoogte is van de actuele ontwikkelingen. 
De TC-er en de groepsleerkrachten bepalen aan de hand van criteria, en in samenspraak met het 
ondersteuningsteam, welke leerlingen in aanmerking komen voor remediale ondersteuning of aanvullende 
programma’s zoals Spaans, de Spiegelklas (zie bijlage). Aanvullende programma’s kunnen worden ingezet 
voor leerlingen die behoefte hebben aan een grotere uitdaging. 

 
6.1.5 Vertrouwenspersoon 

Indien er sprake is van ernstige klachten, een vorm van machtsmisbruik, seksuele intimidatie, discriminatie, 
agressie, geweld en pesten, kunt u op school een beroep doen op de interne contactpersoon, die naar uw 
verhaal zal luisteren. Bij ernstige klachten komt de school direct in actie. Weet dat alle INOS-medewerkers 
bij ernstige incidenten verplicht zijn aangifte te doen bij de politie. Dit betekent niet dat de actie altijd 
zichtbaar is voor anderen. Soms is het goed op een andere wijze te handelen dan openheid van zaken te 
geven.  

 
Mocht u in de bovenstaande gevallen liever met een externe spreken, dan kunt u contact opnemen met de 
externe vertrouwenspersoon. Voor alle scholen binnen INOS is een extern vertrouwenspersoon 
beschikbaar voor ouders vanuit de organisatie www.vertrouwenswerk.nl Deze externe vertrouwenspersoon 
kan door ouders ingeschakeld worden wanneer er op school bijvoorbeeld sprake is van ernstige klachten, 
een vorm van machtsmisbruik, seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld en/of pesten wat niet 
door de coördinator sociale veiligheid of de interne vertrouwenspersonen kan worden opgepakt en/of 
opgelost.  
Leerlingen en/of ouders kunnen doorverwezen worden naar deze externe vertrouwenspersoon, maar u kan 
ook rechtsreeks zelf contact opnemen. De externe vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht. Dat 
betekent dat er alleen met uw toestemming aan anderen informatie gegeven mag worden. 
 
Ook kinderen kunnen met vragen en problemen die ze niet thuis, of met de eigen leerkracht kunnen (of 
willen) bespreken terecht bij de interne of externe vertrouwenspersoon. Hij/zij wijst eventueel de weg naar 
instanties voor verdere hulp. 
 
Op onze school zijn drie mensen vertrouwenspersoon, gekoppeld aan een bouw. 
Juffrouw Ingmar Ouweneel    onderbouw, groep 1 / 2 
Juffrouw Karin de Klerk    middenbouw, groep 3 / 4 / 5 
Juffrouw Janine van Marselis Hartsinck-van Dun  bovenbouw, groep 6 / 7 / 8 

 
Externe vertrouwenspersoon ouders/leerlingen  Mevr. Jacqueline Klerkx 

Tel 06-22348129 
www.vertrouwenswerk.nl  
jacquelineklerkx@vertrouwenswerk.nl  

Externe vertrouwenspersoon personeel   Toine van Dorst (Arbo Unie). 
        VPO (vertrouwenspersoon ongewenst gedrag) 

VPI (vertrouwenspersoon Integriteit). 

        06 52501975 
        076 5487800 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.vertrouwenswerk.nl%2F&data=04%7C01%7Ckelly.visser%40inos.nl%7Cf921e377b9db444136eb08d91f714c41%7C81b46caa75e947608e7c5db464c23f28%7C0%7C0%7C637575393900878846%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=EYqlBW3OWoW5X0mOjLXlJGMctc5AB5tAEIoKWmdCBa0%3D&reserved=0
http://www.vertrouwenswerk.nl/
mailto:jacquelineklerkx@vertrouwenswerk.nl
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Klachtenmeldingen over seksuele intimidatie, 
sexueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld:  Meldpunt vertrouwensinspecteurs  
       0900 1113111 
Inspectie van Onderwijs    Email adres: info@owinsp.nl 

Website: www.onderwijsinspectie.nl 
0800 8051 (gratis) 

 
INOS kent ook een regeling ‘melding vermoeden van een misstand’, ook wel de klokkenluidersregeling 
genoemd. Zie www.inos.nl/ moreel kompas. 
 
Meldcode INOS 
Helaas is het soms realiteit dat kinderen te maken krijgen met huiselijk geweld en/of kindermishandeling. 
Scholen zijn sinds 2013 wettelijk verplicht om een Meldcode te hanteren. Zo kunnen zij sneller en beter 
ingrijpen bij vermoedens van kindermishandeling. Dat hoort tot de verantwoordelijkheid van alle 
medewerkers van INOS. 
Ik ben, omdat wij zijn! Wij geloven dat wij allemaal samen zorgdragen voor onze leerlingen: 
ouders/verzorgers en school. Wij zijn alert op signalen die kunnen duiden op huiselijk geweld en/of 
kindermishandeling. Onze medewerkers reageren assertief op deze signalen. De meldcode is bedoeld ter 
ondersteuning. Zo weet iedereen wat vastgelegd wordt en welke stappen worden verwacht bij signalen van 
huiselijk geweld of kindermishandeling en welke ondersteuning daarbij voor handen is. 
De Meldcode maakt onderdeel uit van het schoolveiligheidsplan van KBS De Zandberg en is via deze link 
(https://scholenopdekaart.nl/api/v1/bijlage/6177/6e5dd206-955e-45b5-91e6-45fc67ee035c/) in te zien. Je 
vindt deze meldcode ook op www.scholenopdekaart.nl van onze school onder het kopje ‘sociale veiligheid 
op deze school’. 

 

6.1.6 Protocol Seksueel misbruik INOS 
Er is een protocol geschreven om als leidraad te dienen bij het vermoeden van seksueel misbruik bij een 
leerling. Het protocol geeft antwoord op vragen als: Hoe kun je seksueel misbruik herkennen? Wat moet je 
doen? Wie is waarvoor verantwoordelijk? Bij wie kun je terecht? Hoe moet je melden? Hoe ga je in gesprek 
met ouders (of opvoeder of verzorger)? Het is geschreven voor alle personeelsleden binnen INOS die in 
contact komen met de leerlingen. Mocht een ouder zich met signalen melden, dan wordt dit protocol 
uitgelegd en de mogelijkheden voorgelegd. 
Zie verder op de site van INOS voor het protocol 

 
6.1.7 Anti-pest beleid 

Juffrouw Kelly Visser is op onze school de coördinator schoolveiligheid. 
 
Het is ons streven een ‘pestvrije school’ te zijn. Dit betekent dat het beleid erop gericht is om pesten te 
voorkomen. Hiervoor zetten we de zogenaamde Kanjertraining in. Het belangrijkste doel van deze training 
is dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken. Al onze collega’s zijn gecertificeerde 
“kanjertrainers”. Daarnaast hebben we een pestprotocol. Het is een handreiking voor kinderen en ouders 
hoe te handelen (zie pestprocedure) indien pestgedrag toch voorkomt. In de groepen zal dit onderwerp (in 
het kader van de lessen uit de kanjertraining) naar voren gebracht worden. Hierin worden de waarden 
(pestvrije school) en de normen waaruit blijkt dat onze school een pestvrije school wil zijn, met de kinderen 
besproken. Hierbij zal ook aandacht zijn voor het signaleren van pestgedrag na schooltijd en tijdens 
pauzes door zowel ouders, kinderen en leerkrachten. 
Intensief surveilleren en observeren op de speelplaats tijdens het ‘buiten spelen’ draagt bij aan het 
voorkomen van pestgedrag. Bij zichtbare onenigheden tussen leerlingen wordt dit aan de groepsleerkracht 
gemeld, die afhankelijk van de ernst hierop in de klas verder gaat. Op de speelplaats gebruikt de surveillant 
de werkwijze van het actief bemiddelen. Dit is een 5-stappen plan.  
Stap 1: Eerst actief luisteren (zonder stellingname) naar het eerste kind, vervolgens actief luisteren naar 

het tweede kind; 
Stap 2: Onder toezicht van de surveillant wordt besproken wat ze willen en wat ze ervan vinden; 
Stap 3: Vervolgens formuleren de kinderen samen een oplossing voor hun probleem; 
Stap 4: Samen tot een oplossing komen, die ze samen zien zitten; 
Stap 5: Tot slot worden er afspraken gemaakt samen met de surveillant.  

 
Bij openlijk pesten neemt de groepsleerkracht onmiddellijk stelling tegen het pesten en start de 
pestprocedure. 

http://www.inos.nl/
https://scholenopdekaart.nl/api/v1/bijlage/6177/6e5dd206-955e-45b5-91e6-45fc67ee035c/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.scholenopdekaart.nl%2F&data=04%7C01%7Ckelly.visser%40inos.nl%7Cf921e377b9db444136eb08d91f714c41%7C81b46caa75e947608e7c5db464c23f28%7C0%7C0%7C637575393900868853%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=1dDFHAX3oTY%2FI%2BNlur%2F3c026QhkldPfAIa0fYMeckrw%3D&reserved=0
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Bij niet openlijk pesten is de aanpak moeilijker. De eerste stap is het starten van de pestprocedure. 
Vervolgens komt de nadruk op de indirecte communicatie te liggen.  
Indien ouders het vermoeden hebben dat er gepest wordt, verwachten we van ouders dat zij  dit 
onmiddellijk op school bij de groepsleerkracht en de coördinator schoolveiligheid melden.  
Afhankelijk van de vorm (openlijk of niet openlijk pesten) wordt het onderwijskundig handelen hierop 
afgestemd. 
 
Indien er sprake is van één slachtoffer dat door de gehele klas wordt gepest, wordt het klassikaal 
bespreekbaar gemaakt en worden klassikale activiteiten ondernomen. Indien het één dader en één 
slachtoffer is, wordt deze fase vaak bewust niet uitgevoerd, maar wordt er meer energie in de individuele 
gesprekken en met reframen van de gevoelens gestoken tijdens een anti-pestprocedure. 
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6.1.8 Begeleiding naar het voortgezet onderwijs 

Na acht jaar basisschool gaan de leerlingen naar het voortgezet onderwijs. Ze hebben daarbij de keuze uit 
verschillende scholen. Aangezien de meeste ouders en kinderen meerdere scholen willen bekijken, raden 
wij u aan om met uw kind(eren) vanaf groep 7 al de open dagen, periode januari - februari, van enkele 
voortgezet onderwijs scholen te bezoeken. De centrale voorlichtingsbijeenkomsten vinden ook in januari en 
februari plaats. De data van deze bijeenkomsten staan op onze jaarplanning. De ouders van leerlingen in 
groep 8 krijgen tijdens een informatieavond uitleg over de begeleiding door de school bij de gang naar het 
voortgezet onderwijs. Deze procedure is opgenomen in de informatiebrochure die tijdens of na de 
informatieavond bij de groepsleerkracht te verkrijgen is. Tijdens het oudergesprek in januari/februari 
presenteert de leerkracht het advies dat de school geeft t.a.v. het vervolgonderwijs. Na het gesprek met 
ouders wordt het advies vastgesteld. De leerresultaten en uitkomsten van het leerlingvolgsysteem 
gedurende de hele basisschoolperiode en ons advies worden gebundeld en digitaal naar de school van 
aanmelding overgedragen. De uitslag van de Cito-eindtoets komt pas later beschikbaar. Na de aanmelding 
volgt nog een gesprek tussen de groepsleerkracht en de brugklascoördinator van de betreffende school, 
zodat speciale aandachtspunten en zorggebieden kunnen worden gecommuniceerd. Uiteindelijk besluit de 
school voor voortgezet onderwijs of de leerling geplaatst wordt. Een groot aantal scholen voor Voortgezet 
Onderwijs werkt met een loting. Deze procedure kunt u opvragen bij de betreffende VO scholen. Zie bijlage: 

protocol PO-VO 
 

6.2 Rapportage 
Het volgen van de ontwikkeling van het kind wordt in eerste instantie door de groepsleerkracht gedaan. Hierbij 
wordt gebruik gemaakt van het leerlingvolgsysteem Parnassys. 
Hij of zij kan daarbij worden ondersteund door de collega’s van het zorgteam. 
De leerlingen van groep 3 t/m 8 krijgen twee keer per schooljaar een cijfer/letterrapport mee naar huis. 
Daarnaast wordt u drie keer per jaar in de gelegenheid gesteld om de ontwikkeling van uw kind te bespreken 
met de leerkracht(en) in het zogenaamde ‘doelengesprek’ (tien-minutengesprek). In de leerjaren 3 t/m 8 vindt 
er naast het doelengesprek met ouders, ook een doelengesprek in de klas plaats tussen leerling en 
leerkracht. Vanaf groep 6 vindt het 1e doelengesprek samen plaats met leerling, ouder(s) en leerkracht(en). 
Bovendien krijgen de leerlingen twee keer per jaar hun schriften mee naar huis of wordt u uitgenodigd om 
deze op school te komen bekijken. Twee keer per jaar krijgt u een overzicht met de resultaten van de niet-
methode gebonden toetsen. 
Ook ouders van de leerlingen van groep 1 en 2 worden uitgenodigd voor doelengesprekken (tien-
minutengesprek) waarin het stand van zaken overzicht van de kleuters besproken wordt.  
 
Indien daar aanleiding voor is, kunt u ook tussentijds uitgenodigd worden voor een gesprek met de leerkracht. 
En het spreekt natuurlijk voor zich dat u altijd van harte welkom bent wanneer u behoefte heeft aan een 
gesprek met de leerkracht. 
 
Informatieverstrekking aan gescheiden ouders 
Indien de ouders van een leerling gescheiden zijn, is het belangrijk dat er duidelijkheid is over de manier 
waarop de communicatie en consultatie over de vorderingen van de leerling verloopt. Volgens de wet is de 
school verplicht te rapporteren over de vorderingen van de leerlingen aan hun ouders, voogden of verzorgers. 
Deze verplichting blijft na (echt)scheiding bestaan en geldt ook voor de informatieverstrekking aan de ouder 
zonder ouderlijk gezag. Ook wanneer de ouders nooit getrouwd zijn geweest of als er geen omgangsregeling 
is, hebben ouders hier recht op.  
 
Beide ouders zijn gezamenlijk welkom bij de ouderavonden en bij oudergesprekken. In overleg met de 
directeur kan daarvan worden afgeweken. Als ouder kunt u contact opnemen met de school om afspraken te 
maken over de informatieverstrekking indien u geen informatie en uitnodigingen vanuit de school heeft 
ontvangen. Verdere informatie vindt u in het protocol dat via de administratie van de school te verkrijgen is.  

 
6.2.1 Resultaten van het onderwijs 

U hebt kunnen lezen hoe via het leerlingvolgsysteem de vorderingen van de leerlingen gedurende de 
gehele schoolperiode worden bijgehouden. Met behulp van dit systeem kunnen we ook een overzicht 
krijgen van de prestaties van de leerlingen van onze school in het algemeen. 
Door de extra ondersteuning die wij besteden aan kinderen met een leerachterstand of leerproblemen 
(onder meer door remedial teaching) worden er maar weinig leerlingen doorverwezen naar het speciaal 
(basis)onderwijs. Leertijdverlenging komt wel voor, maar dan vooral omdat een kind emotioneel of sociaal 
nog niet toe is aan een hogere groep. Ieder jaar zijn er bij de kleutergroepen leerlingen die nog een extra 
jaartje in dezelfde groep blijven omdat zij nog niet toe zijn aan het leerproces van groep 3. 
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Over de uitstroom naar het voortgezet onderwijs zijn we tevreden. Het grootste deel van de leerlingen 
stroomt door naar MAVO, HAVO en VWO en een kleiner aantal naar het VMBO met de afdeling kader en 
basis. Elke school wordt ingedeeld in een groep met scholen die een gelijkwaardige leerlingenpopulatie 
hebben en daarmee ook landelijk vergeleken. De score bij de Cito-eindtoets wordt uitgedrukt in een 
standaardscore. 
De minimumscore is 500 en de maximumscore is 550. Meestal ligt het landelijk gemiddelde op ongeveer 
535. De resultaten van onze school liggen hoger dan het landelijk gemiddelde.  

             Omdat we oud-leerlingen gedurende hun schooltijd in de eerste jaren van het voortgezet onderwijs blijven 
             volgen, hebben we kunnen constateren dat de adviezen die we gegeven hebben over de schoolkeuze 
             bijna altijd de juiste zijn geweest (zie hiervoor ook de website www.scholenopdekaart.nl).  
 
6.3 Passend onderwijs 

INOS, het bestuur waar onze school onder valt, werkt met andere schoolbesturen in de regio samen in het 
Regionaal Samenwerkingsverband Breda en omgeving (regio PO 30.03). De schoolbesturen maken hier 
afspraken over Passend onderwijs. De afspraken die in RSV Breda e.o. worden gemaakt gelden voor alle 
aangesloten scholen. Daarnaast adviseert en ondersteunt RSV Breda onze school bij het vormgeven van 
Passend onderwijs. 

 
Wat is Passend onderwijs? 
Heel veel kinderen in onze school leren en ontwikkelen zich op een manier zoals de ouders en de school 
verwachten. Er is dan niet veel reden tot zorg. Soms gaat het leren moeilijk, mist een kind de uitdaging of is er 
sprake van een beperking of een probleem met het gedrag. 

 
De leerkracht kan signaleren dat het minder gaat op school en neemt dan contact met u op. Maar ook u als 
ouder/verzorger kunt een signaal afgeven dat het niet goed gaat met uw kind. Het is belangrijk dat u dat 
samen met de leerkracht bespreekt. Misschien is extra ondersteuning of begeleiding noodzakelijk. Passend 
onderwijs wil graag bereiken dat elk kind de ondersteuning krijgt die nodig is. En u als ouder/verzorger bent 
daarbij een belangrijke partner. 
Onze school kan vaak prima passend onderwijs bieden, maar soms is hulp daarbij nodig. Partners helpen ons 
daarbij. Een belangrijke partner is het Centrum voor Jeugd en Gezin CJG). Zij zijn voor de school de schakel 
en andere ondersteunende organisaties als GGD, GGZ, Jeugdzorg, etc. Iedere school heeft haar eigen 
school-CJG contactpersoon. 

 
Wat kan de school bieden? 
Wat onze school kan bieden aan extra ondersteuning staat beschreven in het school ondersteuningsprofiel 
van de school. Dat profiel is door de school samen met het team opgesteld. In dit profiel is te lezen wat onze 
school aan extra ondersteuning kan bieden en wat de ambities zijn voor de komende jaren. Het 
ondersteuningsprofiel van onze school is opgenomen in het overzicht van het samenwerkingsverband. (zie 
bijlage) 

 
Samen met ouders 
Om Passend onderwijs te kunnen realiseren is samenwerking van het grootste belang. U als ouders bent 
daarbij voor ons de belangrijkste partner. U kent het kind in de thuissituatie, wij kennen het kind in de 
schoolsituatie. Samen vullen we dat aan. Samenwerken betekent elkaar als partner zien. Het betekent ook dat 
we van elkaar verwachten dat we elkaar steunen, afspraken nakomen en informatie met elkaar delen. 
Communicatie met elkaar over uw kind is heel belangrijk. 
 
Naar een andere school 
Voor sommige kinderen moet de school vaststellen dat ze, ondanks al de extra ondersteuning en begeleiding, 
het kind niet kan bieden wat het nodig heeft. Dan moet de school besluiten om een andere passende plek 
voor het kind te zoeken. De school doet dit altijd in overleg met de ouders en houdt daarbij rekening met hun 
wensen. Het samenwerkingsverband RSV Breda e.o. heeft daar regels voor opgesteld die passen binnen de 
wet op Passend onderwijs. Voordat deze keuze definitief gemaakt wordt, is de school wettelijk verplicht een 
Toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij het samenwerkingsverband.  
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Hoe bepaalt de school welke plek geschikt is voor het kind? 
De school onderzoekt eerst of wij zelf een passend aanbod kunnen bieden. Dat doen we op basis van de Wet 
gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte. Hierbij spelen drie factoren een rol: 
- De (on)mogelijkheden van het kind; 
- De (on)mogelijkheden van de school; 
- De wensen van de ouders. 
Als de plaatsing een onevenredige belasting vormt voor ons als school, nemen wij het besluit om het kind niet 
toe te laten. Wij zullen dan als school, in overleg met de ouders, een andere school voor het kind vinden. 
 
Toelating:  
Het bestuur heeft de zorgplicht om aangemelde leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een zo 
passend mogelijk onderwijsaanbod te doen. Een school die het aanmeldformulier als eerste ontvangt, draagt 
hier zorg voor. Indien een school de extra ondersteuning niet kan bieden, is zij verplicht ervoor te zorgen dat 
deze leerling op een andere school terecht kan.  
 
Er is een geschillencommissie passend onderwijs. Daar kunnen ouders geschillen voorleggen over de 
weigering tot toelating van een kind dat extra ondersteuning nodig heeft, de vaststelling of wijziging van het 
ontwikkelingsperspectief en de verwijdering van elke leerling.   
Uitgebreidere informatie is te vinden op: www.rsvbreda.nl of op www.geschillenpassendonderwijs.nl   

 
6.3.1 Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 

Iedere school stelt binnen passend onderwijs een ondersteuningsprofiel op, waarin de school beschrijft 
welke ondersteuning zij kan bieden en hoe deze ondersteuning is georganiseerd. De 
medezeggenschapsraad heeft adviesrecht op het vaststellen van het schoolondersteuningsprofiel. Aan de 
hand van dit SOP maakt de school ook duidelijk of de school zich wil specialiseren in een bepaald type 
ondersteuning of in principe een school wil zijn voor alle leerlingen als het passend onderwijsaanbod kan 
worden gerealiseerd. Het schoolondersteuningsprofiel speelt een rol in het toelatingsbeleid van de school 
en is voor ouders een informatiebron die geraadpleegd kan worden als zij op zoek zijn naar een school 
voor hun kind.(zie bijlage) 

 
In schooljaar 2017-2018 heeft onze school het schoolondersteuningsprofiel opgesteld, welke is vastgesteld 
door het bestuur. Via de Medezeggenschapsraad van onze school hebben leraren en ouders adviesrecht 
gehad op het schoolondersteuningsprofiel.  

 
Ons ondersteuningsprofiel bestaat uit de volgende onderdelen: 
- Een korte typering van onze school; 
- De kwaliteit van onze basisondersteuning. Dit is de ondersteuning waarop alle kinderen kunnen 

rekenen; 
- De deskundigheid voor extra ondersteuning waarover onze school beschikt (binnen het eigen 

personeelsbestand en van buiten de school); 
- De voorzieningen die wij hebben om leerlingen extra ondersteuning te bieden. 

 
Wanneer extra ondersteuning noodzakelijk is gelden de volgende afspraken 
Criteria remedial teaching: zie bijlage 
Begeleiding van zieke kinderen: zie bijlage 
Beleid bij aanname van leerlingen met speciale zorg: zie bijlage 
Verwijzing van kinderen met speciale behoeften: zie bijlage 

 

http://www.rsvbreda.nl/
http://www.geschillenpassendonderwijs.nl/
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6.4 Ondersteuning door externen 
Onze school werkt samen met de Speciale scholen voor basisonderwijs (SBO en SO logopedisten, 
fysiotherapeuten, speltherapeuten, kinderartsen en particuliere bureaus waaraan orthopedagogen, 
psychologen en psychiaters verbonden zijn). 
De school komt met veel hulpverleners en hulpverlenende instanties in aanraking. De laatste jaren is 
gebleken dat ouders steeds meer eigen verantwoording nemen en hun kind(eren) willen laten onderzoeken of 
testen door particuliere bureaus. Wij wijzen dit niet af en zijn bereid om binnen de mogelijkheden van de 
school samen te werken met verschillende instanties. Het is onmogelijk om de bijna onuitputtelijke lijst van 
instanties in deze schoolgids weer te geven. Indien u naar aanleiding van een onderzoek of op eigen initiatief 
externe begeleiding voor uw kind(eren) wilt inroepen, kunt u altijd contact met de school opnemen. Wij zullen 
u zo goed mogelijk adviseren. 
 
In toenemende mate worden scholen geconfronteerd met verzoeken van ouder(s)/verzorger(s) om extra zorg 
(waaronder remedial teaching) voor hun kinderen te organiseren waarbij zij op eigen initiatief en voor eigen 
rekening externe hulp inschakelen. 
 
De Onderwijsinspectie controleert of externe ondersteuning anders dan medisch geïndiceerd niet onder 
schooltijd wordt uitgevoerd. Ofwel externe hulp onder schooltijd mag in nagenoeg alle gevallen niet onder 
schooltijd plaatsvinden. Indien er sprake is van een medische indicatie, bijvoorbeeld een door de 
ziektekostenverzekeraars erkende dyslexie-verklaring of wanneer kan worden aangetoond dat de te verlenen 
hulp een onmisbare schakel in het leer-/hulpverleningsproces is, wordt hierop een uitzondering gemaakt. 
Ouders vragen in samenspraak met de directeur een ontheffing aan bij de leerplichtambtenaar.  
 
De school gaat bij het beslissen over een dergelijk verzoek uit van het wettelijke gegeven dat onderwijstijd 
besteed moet worden aan onderwijs. Daarom staat de school in beginsel afwijzend tegenover verzoeken tot 
het (laten) verrichten van hulp (waaronder Remedial Teaching) door externe hulpverleners onder schooltijd 
(binnen of buiten het schoolgebouw). 
 

6.5 Zorg voor Jeugd 
Met de hervorming van de AWBZ (1-1-2015) heeft de school voor het regelen van zorg op school te maken 
met drie nieuwe wetten. Op het moment dat kinderen in aanmerking kunnen komen voor faciliteiten, die onder 
deze wetten behoren, initieert de school de gesprekken. 
 
1. Jeugdwet (verantwoordelijkheid gemeente): 

Op het moment dat het kind onvoldoende in staat is om het onderwijs te volgen vanwege persoonlijke 
verzorging en begeleiding / veiligheidsaspecten / medische verzorging / ADL kan er een beroep op deze 
wet gedaan worden. De jeugdwet(plus) valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. De 
indicatiesteller is de CJG-er. De school initieert een gesprek met ouders en CJG-er. Tijdens het gesprek 
geeft de school aan welke ondersteuningsbehoefte het kind heeft. De ouders dienen de aanvraag in en 
vragen een PGB school aan. Er bestaat ook de mogelijkheid om een PGB thuis aan te vragen. Indien de 
PGB school toegekend wordt, zijn de ouders de werkgever van de uitvoerder van de PGB. Het aanstellen 
van deze uitvoerder wordt in overleg met de school gedaan. Hieronder valt ook de vergoede 
dyslexieregeling. De ouders melden hun kind in samenwerking de school aan bij de commissie C.T.L.V. 
De school geeft aan dat de leerling voldoet aan het criterium van de achterstand en de didactische 
resistentie. Na aanleiding van de beoordeling van de commissie ontvangen de ouders een brief en kunnen 
ze bij de CJG-er om een indicatiestelling vragen. Met deze indicatiestelling kunnen ouders een 
gecontracteerde zorgaanbieder benaderen. 

2. Zorgverzekeringswet (WZV; verantwoordelijkheid zorgverzekeraars): 
Op het moment dat het kind onvoldoende in staat is om het onderwijs te volgen vanwege somatische 
medische specialistische zorg, activiteiten van de wijkverpleegkundige en het om leren gaan van 
zintuigelijke beperkingen kan er een beroep op deze wet gedaan worden. De school initieert het gesprek 
met de ouders. In sommige gevallen zijn de mogelijkheden afhankelijk van het verzekeringsniveau van de 
ouders. De ouders vragen aan! 

3. Wet langdurige zorg (WLZ): 
Deze wet is in principe niet van toepassing voor onze school,   

 



 
 

28 

Soms komen jeugdigen in de problemen. Daarbij komt het regelmatig voor dat meerdere instanties actief zijn 
in de begeleiding van een kind en / of signalen hebben opgevangen over een kind, zonder dat ze dat van 
elkaar weten. Afstemming tussen partijen vindt dan te laat plaats. Vroegtijdige signalering voorkomt dat 
risico’s problemen worden of dat problemen verergeren. 
 
Het systeem Zorg voor Jeugd is een hulpmiddel om problemen bij jeugdigen tussen 0 en 23 jaar zo snel 
mogelijk op het spoor te komen en vervolgens alle betrokken functionarissen in de keten beter in staat te 
stellen om hulpverlening af te stemmen. In Zorg voor Jeugd participeren Bureau Jeugdzorg, IMW, GGD en 
thuiszorg. Instanties als o.a. MEE, De Zuidwester, Tender, huisartsen en scholen, kunnen een melding doen 
in het digitaal signaleringssysteem Zorg voor Jeugd.  
 
KBS De Zandberg heeft zich aangesloten bij dit signaleringssysteem. 
We kunnen hier een signaal afgeven indien we ons zorgen maken over de psychische, lichamelijk, cognitieve 
en sociale ontwikkeling van een kind. Het heeft onze voorkeur om ouders hier van te voren van op de hoogte 
te brengen. 
 

6.6 Centrum voor Jeugd en Gezin 
Het CJG is een initiatief van de gemeente Breda en maakt als zodanig deel uit van het gemeentelijk 
jeugdbeleid. In de toekomst zal alle Bredase jeugdzorg door of vanuit het CJG georganiseerd worden. 
Gedurende het schooljaar is op gezette tijden een school-CJG-er als aanspreekpunt aanwezig binnen de 
school om vragen van ouders, leerkrachten en kinderen te beantwoorden. Bijvoorbeeld vragen die leven rond 
de zorg bij het opvoeden, opgroeien en de gezondheid van een kind in de basisschoolleeftijd. U kunt bij hem 
verder terecht voor tips, adviezen en/of een luisterend oor. 
De school-CJG-er zal vragen die binnen de school leven zo goed mogelijk proberen te beantwoorden vanuit 
de kennis, deskundigheid en ervaring die hij meebrengt. Het activeren van het zelfoplossend en handelend 
vermogen van de vraagsteller dient daarbij als uitgangspunt. 
De school-CJG-er werkt nauw samen met de 'coördinator leerlingondersteuning' van de school en het MTO 
van de school. Ook zal de school-CJG-er contacten onderhouden met vertegenwoordigers van organisaties 
die zich op wijkniveau met Bredase jeugd in de basisschoolleeftijd bezig houden. 
Indien nodig wordt bij ingewikkelde en zwaardere problemen doorverwezen naar gespecialiseerde zorg- en 
hulpverleningsinstellingen. De school-CJG-er is op de hoogte van de sociale kaart. 
 
De school CJG-er voor KBS de Zandberg is …….  
Het e-mailadres is: .......@cjgbreda.nl 
Verder kunt u de website van CJG-Breda raadplegen voor opvoedtips en adviezen: www.cjgbreda.nl    

 
6.7 Veilig Thuis 

Wij kunnen te maken krijgen met kinderen van wie wij vermoeden dat zij thuis mishandeld worden of dat wij 
door Veilig thuis worden benaderd om informatie te geven over een kind. Veilig Thuis kan worden gevraagd 
om advies of de school kan er een melding doen. Iedereen heeft het recht om zijn vermoedens bij het Veilig 
Thuis te melden. Na een geaccepteerde melding stelt Veilig Thuis een onderzoek in en organiseert indien 
noodzakelijk de hulp. In ernstige gevallen kan Veilig Thuis dit melden aan de Raad voor de 
Kinderbescherming. In sommige gevallen wordt er ook aangifte bij de politie gedaan. 
 
Veilig thuis → Landelijk meldnummer: 0800 - 2000 (gratis) 

mailto:.......@cjgbreda.nl
http://www.cjgbreda.nl/
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7 Ouders en school 
 
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 deze over partnerschap. Immers in 
de relatie die wij met elkaar aangaan, kennen wij twee soorten rollen: ‘te gast’ en ‘partners’. Als ouder bent u 
verantwoordelijk voor de opvoeding van uw kind. U gaat 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 Kbs De Zandberg hechten we sterk aan een open, fatsoenlijke en respectvolle communicatie. Dit geldt tussen 
leerlingen, tussen leerkrachten en leerlingen, tussen medewerkers onderling en natuurlijk ook voor de 
communicatie met ouders vanuit school. Van de zijde van ouders verwachten we hetzelfde in hun communicatie 
met medewerkers van de school. 
 
Ouders kunnen voor ons 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. 
 
7.1 Ouderraad 

De ouderraad is het bestuur van de oudervereniging, waar alle ouders lid van zijn. De oudervereniging heeft 
tot doel het bevorderen van de samenwerking tussen school, leerlingen en ouders. Dit gebeurt hoofdzakelijk 
door samen met de leerkrachten voor de leerlingen diverse onderwijsaanvullende activiteiten te organiseren 
op sportief en cultureel gebied en het mee organiseren van Sinterklaas, Kerst en Carnaval op school. 
Daarnaast is de ouderraad direct betrokken bij luizencontrole en verkeersveiligheid rondom de school. Veel 
ouders zijn actief in de ouderraad, zowel binnen als buiten een commissie. 
 
De ouderraad wordt gevormd door het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningsmeester) en de 
coördinatoren van de diverse commissies. De namen van het dagelijks bestuur van de ouderraad kunt u 
terugvinden op de website van de school. 
 
De vergadering van de ouderraad vindt minimaal 6 maal per (school)jaar plaats; waarvan éénmaal per jaar 
een Algemene Ledenvergadering is. Tijdens deze Algemene Ledenvergadering wordt verantwoording 
afgelegd over de uitgevoerde activiteiten en financieel beleid van het afgelopen schooljaar en wordt de 
activiteitenplanning en de begroting voor het komende schooljaar gepresenteerd, toegelicht en door de 
aanwezigen goedgekeurd. Voor deze Algemene Ledenvergadering worden alle ouders uitgenodigd. Ouders 
zijn welkom op alle ouderraadvergaderingen indien zij dit vooraf bij de secretaris aangeven. Enkele malen per 
jaar heeft het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) van de ouderraad een overleg met 
de directeur. 
 
Door de ouderraad wordt jaarlijks een vrijwillige bijdrage gevraagd voor de activiteiten die gedurende het 
schooljaar georganiseerd worden. Deze bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de Algemene 
Ledenvergadering en bedroeg in schooljaar 2020-2021 € 43 per jaar per kind. Alle ouders ontvangen in 
oktober van het betreffende schooljaar een schriftelijk verzoek tot het betalen van de ouderbijdrage. 
Het niet voldoen van de vrijwillige ouderbijdrage leidt niet tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan 
activiteiten. 
 
Voor meer informatie over de ouderraad en de besteding van de middelen kan contact opgenomen worden 
met de leden van het dagelijks bestuur. Email adressen zijn te vinden op de website. 
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7.2 Contactouder 
Elke groep heeft 1, vaak 2, contactouder(s) die de ouders van de betreffende groep informeert over 
activiteiten en namens de ouders ideeën en aandachtspunten naar voren brengt. 
De taken van de contactouder: 

- Coördinerende, informerende en organiserende rol binnen de klas van zijn/haar kind; 
- Aanspreekpunt van de klas voor leerkrachten en Ouderraad(commissies); 
- Meehelpen bij school- en/of klasactiviteiten en andere ouders hiervoor enthousiasmeren; 
- Informeren van de ouders over Ouderraad; 
- Bijwonen van de jaarlijkse contactouder-informatieavond; 
- Bijwonen van de Algemene Ledervergadering van de Ouderraad; 
- Signalerende taak richting Ouderraad en Medezeggenschapsraad; 
- Vraagbaak voor bijvoorbeeld ouders, ouderraad en medezeggenschapsraad. 

 
7.3 Medezeggenschapsraad 

Naast een ouderraad heeft onze school ook een medezeggenschapsraad waarin vertegenwoordigers van de 
ouders en van het personeel zitting hebben. De taken van de MR zijn omschreven in het reglement van de 
Medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken, 
zoals de besteding van gelden, gebouwen, het vakantierooster, het formatieplan, de schoolgids en het 
vaststellen van het schoolplan. De leden van de medezeggenschapsraad hebben een instemmingsrecht over 
zaken die voor hen van wezenlijk belang zijn. Daarnaast adviseert de medezeggenschapsraad de directie van 
de school. Het spreekt voor zich dat wij ook de bijdrage van de ouders in de medezeggenschapsraad op prijs 
stellen  
 
Op INOS niveau is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Hier vindt overleg plaats 
over bovenschoolse zaken tussen vertegenwoordigers van de ouders, het personeel en het College van 
Bestuur. 
 
De namen van de leden van de medezeggenschapsraad, bestaande uit vijf medewerkers en vijf ouders, kunt 
u terugvinden op de website van de school. 
 

 

Email adres medezeggenschapsraad Kbs De Zandberg kbsdezandberg_mr@inos.nl  
 

 
7.4 Hulpouders 

Met betrekking tot onderwijsinhoudelijke zaken willen wij niet afhankelijk worden van hulpouders. Daarom 
zullen wij ons onderwijs dusdanig inrichten dat het kan blijven functioneren met de mensen die bij de school in 
dienst zijn. Dat neemt niet weg dat ouders onze leerkrachten goed kunnen bijstaan in hun dagelijkse werk. 
Niet alleen tijdens speciale en vaak drukke activiteiten, maar ook 'gewoon' tijdens schooltijd. Zo hebben wij 
bijvoorbeeld speciale overblijfouders die de kinderen tussen de middag opvangen en verkeersbrigadiers die 
ervoor zorgen dat de kinderen veilig de 'oversteek' kunnen maken naar school. Deze ondersteuning door de 
ouders is voor de school bijzonder waardevol en wordt erg op prijs gesteld. 

 
7.5 Vragen 

Ouders kunnen met vragen altijd contact opnemen met de school. Dit gaat het eenvoudigst via de leerkracht 
of via de administratie van de school. Het kan voorkomen dat er vragen zijn waar de school geen antwoord op 
weet of wellicht vragen die ouders liever niet aan de school stelt. Dit is voor de landelijke organisaties van 
ouders een reden geweest om een vraagbaak in te stellen, genaamd 5010. Ouders kunnen de vraagbaak 
raadplegen via een gratis telefoonnummer: 0800 5010. Daarnaast kan contact worden opgenomen via de 
website: www.50tien.nl  

 
7.6 Klachtenregeling 

In een school gaat het om mensenwerk en daarbij kan er weleens wat mis gaan. Het is belangrijk dat dit 
uitgesproken worden. Een klacht is niet leuk maar kan ook een ongevraagd advies zijn. Klachten worden 
binnen KBS De Zandberg serieus genomen en we gaan er zorgvuldig mee om. 
Als ouders een klacht hebben, zijn er ruime mogelijkheden om die te uiten. We hebben liever dat ze met ons 
worden besproken dan tegen anderen worden verteld. De manier waarop we op school omgaan met een 
klacht  zijn vastgelegd in de Klachtenregeling INOS. Zie bijlage: Klachtenregeling 
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8 Veiligheidsbeleid 
 
Op een school met rond de 700 leerlingen en 60 personeelsleden is het belangrijk dat iedereen zich aan een 
aantal schoolafspraken houdt. Alleen dan kan iedereen op een veilige manier werken en leven in een gebouw 
waarvoor wij allen verantwoordelijkheid dragen. De opgestelde schoolafspraken bieden structuur, rust en 
regelmaat. Dit bevordert de veilige sfeer en de omgang met elkaar. 
 
In ons veiligheidsbeleid onderscheiden we twee terreinen: 
 
8.1 Preventie t.a.v. lichamelijke veiligheid 
 
8.1.1 Schoolregels 

Om een goede veiligheid te kunnen waarborgen is het juiste gedrag van personeel en leerlingen 
noodzakelijk. Hiertoe zijn goede afspraken onontbeerlijk. Daartoe zijn door de school huisregels ontwikkeld 
die in elke klas zijn terug te vinden. Deze regels zijn elk jaar onderwerp van gesprek. Voor de leerkrachten 
werken we met een gedragscode. 

 
Er zijn grenzen……Schorsing en verwijdering van leerlingen en onaanvaardbaar gedrag van ouders. 
Wij hopen natuurlijk dat het nooit zover hoeft te komen, maar als een kind zich ernstig misdraagt, kan het 
geschorst of van school verwijderd worden. Goed overleg tussen school en ouders kan echter veel 
voorkomen. 
Zie bijlage: Time-out, Schorsing en Verwijdering 

 
8.1.2 Ongevallenregistratie 

Indien er een ongeval op school plaatsvindt waarbij sprake is van letsel of risico op letsel dan wordt dit 
d.m.v. van een standaardformulier gemeld bij de directeur. Deze meldingen worden benut om eventuele 
risicovolle plekken binnen de school aan te pakken. 

 
8.1.3 BHV en EHBO 

Een aantal van onze collega’s is opgeleid tot bedrijfshulpverlener en zij worden ook jaarlijks bijgeschoold. 
De EHBO wordt verzorgd door een aantal collega’s, enkele van hen volgen een jaarlijkse herhalingscursus. 

 
8.1.4 Ontruimingsplan 

Er is op school een ontruimingsplan dat voldoet aan de geldende eisen. De school is in het bezit van een 
gebruikersvergunning, wat impliceert dat de school voldoet aan de veiligheidseisen t.a.v. brandpreventie. In 
alle ruimtes van de school hangen plattegronden met daarop de ontruimingsroutes. De ontruiming wordt 
minimaal 2x per jaar geoefend en op basis van de bevindingen wordt het plan geactualiseerd. 

 
8.1.5 Controle van het gebouw en terrein 

Op basis van een RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) wordt één keer in de 4 jaar het gebouw en 
terrein in zijn totaliteit bekeken en wordt er een plan opgesteld om de gewenste verbeteringen in die 
periode tot stand te kunnen brengen. Jaarlijks worden het gebouw, het terrein en de speeltoestellen 
gecontroleerd op tekortkomingen en worden verbeterpunten opgemaakt. In de loop van een schooljaar is 
het gebouw een terugkerend agendapunt bij de vergadering van de arbo commissie. Actiepunten worden 
met de directeur besproken, deze zorgt, indien noodzakelijk, voor verdere afhandeling. 
Zie bijlage: Veiligheidsbeleid 

 
8.1.6 Controle veiligheidsvoorzieningen 

Jaarlijks worden brandblussers en noodverlichting gecontroleerd. Daarnaast wordt maandelijks de 
rookdetectie en de ontruimingsinstallatie getest. 
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8.2 De sociale veiligheid 
Juffrouw Kelly Visser is op onze school de coördinator schoolveiligheid. 

 
Het is voor ons van groot belang dat de kinderen zich in onze school thuis voelen. Wij streven naar een 
prettige, ontspannen en open sfeer, waarin de kinderen zich gerespecteerd voelen en ervaren dat er voor 
iedereen aandacht is. Deze visie is uitgebreid toegelicht in hoofdstuk 3: Waar de school voor staat. 

 
8.2.1 Gedragscode 

Op bovenschools niveau is een gedragscode vastgesteld over hoe te handelen in verschillende situaties. 
De onderscheiden terreinen zijn daarbij: 
Seksuele intimidatie, pesten, racisme/ discriminatie, lichamelijk geweld, privacy, kleding, ICT, 
genotmiddelen. Een aantal van deze terreinen heeft ook een vertaling naar schoolniveau gekregen en zijn 
opgenomen in deze schoolgids.  

 
8.2.2 Social Media 

Op KBS De Zandberg is een protocol social media vastgesteld over hoe te handelen bij gebruik. 
Dit sociale media protocol voorziet in richtlijnen voor het gebruik van internet en sociale media in de school. 
Tevens is het een handreiking waarin vermeld staat hoe wij op school met de verschillende elektronische 
communicatiemiddelen omgaan. Zie bijlage: protocol social media 

 
8.2.3 Sociaal emotionele ontwikkeling 

De Kanjertraining beoogt in zijn aanpak om het gedrag bespreekbaar te maken en handvatten aan te 
reiken om gedragsverandering tot stand te brengen: “Hoe gaan we met elkaar om?”. Op deze wijze 
proberen wij gestructureerd aandacht te besteden aan de sociale vaardigheden van alle leerlingen.  

 
8.2.4 Rouwprotocol 

De school heeft  een rouwprotocol opgesteld dat toepasbaar is in verschillende situaties. Dit ligt bij de 
teamcoördinatoren en de directeur ter inzage. 
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9 Schooltijden en verlof 
 

9.1 Schooltijden 
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag gelden voor groep 1 t/m 8 de volgende schooltijden: 
Ochtendblok: 08.45 – 12.00 uur 
Middagblok: 13.15 – 15.30 uur 
 
Op woensdag zijn de schooltijden als volgt: 
Groep 3 t/m 8: 08.45 – 12.30 uur (groep 1 en 2 zijn 's woensdags vrij) 
 
Eerste bel, tweede bel en start van de les: 
Om 08.35 uur gaat er een eerste bel en vanaf dat moment mogen de kinderen naar binnen. De tweede bel, 
08.40 uur, is het signaal dat de leerlingen naar binnen moeten. Zo kan de les om 08.45 uur starten. In de 
middag zijn de tijden 13.05 uur (1e bel), 13.10 uur (2e bel) en start de les om 13.15 uur. De leerlingen volgen in 
groep 1/2 gemiddeld 835 klokuren per schooljaar. In groep 3 t/m 8 is dit gemiddeld 975 per schooljaar. Om zo 
in totaal na 8 schooljaren iets boven de 7500 klokuren schooltijd uit te komen. 
 
Het gym- en muziekrooster wordt aan het begin van het schooljaar bekend gemaakt. 

 
Alle leerplichtige leerlingen moeten gedurende bovenstaande tijden op school aanwezig zijn, tenzij er met de 
directie andere afspraken zijn gemaakt. De niet-leerplichtige leerlingen (4-jarigen) mogen in overleg met de 
directie afwijken van deze tijden. In speciale gevallen, bv. invoegingsproblemen in de groep waardoor het 
groeps- en leerproces ernstig wordt verstoord, kan de schoolleiding de tijden dat de niet-leerplichtige leerling 
op school is aanpassen. Dit gebeurt zoveel mogelijk in overleg met de ouders, maar de schoolleiding bepaalt 
uiteindelijk de aangepaste schooltijden. 
 
U wordt dringend verzocht om ervoor te zorgen dat uw kind op tijd op school aanwezig is. Het is voor uw kind 
zeer vervelend én voor de groep zeer storend als de les onderbroken moet worden omdat er nog iemand 
binnenkomt. We vinden het belangrijk dat kinderen voor het op tijd komen, ook zelf verantwoordelijkheid leren 
dragen, passend bij hun leeftijd én karakter. Op tijd op school komen, blijft vanzelfsprekend vallen onder uw 
eindverantwoordelijkheid als ouder. 
 
De hoofdingang is de ingang voor de groepen 1 en 2. 
De 2e ingang, gezien vanaf de hoofdingang, is de ingang voor de groepen 3, 4 en 5. 
De 3e ingang, de zij-ingang is de ingang voor de groepen 6, 7 en 8. 
Bij de leerlingen van groep 1 en 2 mogen de ouders nog heel even mee naar binnen en meelopen tot de klas. 
Bij de groepen  3 t/m 8 gaan de leerlingen vanaf het schoolplein zelfstandig naar binnen. 
In verband met de veiligheid zullen de ingangen vanaf 08.50 uur en 13.20 uur op slot gaan. 

 
Aan het eind van de ochtend en middag komen de groepen 3 t/m 8 zelfstandig naar buiten via de ingangen 
waardoor ze bij de start van de ochtend en middag ook naar binnen zijn gegaan. De groepen 1 en 2 komen 
met hun leerkracht naar buiten en verzamelen dan op een vaste plaats.  
 

9.2 Ziekmeldingen 
U wordt verzocht ziekmeldingen tussen 08.15 en 08.45 uur door te geven via telefoonnummer (076) 5214109. 
Indien er geen ziekmelding wordt ontvangen, wordt telefonisch contact opgenomen met de ouder(s) van de 
afwezige leerling. 
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9.3 Verzuim van schooltijd 
De leerplicht gaat in wanneer uw kind vijf jaar wordt.  
 
Indien de school constateert dat er sprake is van ongeoorloofd verzuim, is zij verplicht hiervan melding te 
maken bij de ambtenaar van de Leerplichtwet. Deze kan overgaan tot het opleggen van een boete. 
 
Regel-, wetgeving en richtlijnen extra verlof 
Een verzoek om extra verlof wegens gewichtige omstandigheden op grond van artikel 14 lid 1 Leerplichtwet 
1969 voor 10 schooldagen of minder dient vooraf of binnen 2 dagen na ontstaan van de verhindering aan de 
directeur van de school te worden voorgelegd. 
Verlofaanvragen kunnen alleen nog schriftelijk gedaan worden en er wordt de termijn gehanteerd welke door 
de leerplichtambtenaar wordt gesteld. De betreffende formulieren vindt u op de website van onze school. 
 
Het hierbij bedoelde verlof kan verleend worden in verband met: 
a. Het voldoen aan wettelijke verplichting voor zover dit niet buiten lesuren kan; 
b. Verhuizing; 
c. Het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad; 
d. Bij ernstige ziekte van ouder(s) of bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad; 
e. Bij overlijden van bloed- en aanverwanten tot en met de 4e graad; 
f. Bij 25-, 40-, 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50-, 60jarig huwelijksjubileum van ouders of 

grootouders; 
g. Voor andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar géén vakantie buiten reguliere 

schoolvakanties! 
Belangrijke redenen zijn onder meer: 

- Het bezoeken van een medicus, voor zover dit niet buiten de lestijden kan geschieden; 
- Besmettelijke ziekte in het gezin. 
Als bij de aanvraag van verlof de directeur gerede twijfels heeft over de betrouwbaarheid daarvan, kan de 
directeur desgewenst schriftelijke bewijsstukken van ouders verlangen. 

 
Géén gewichtige omstandigheden/belangrijke redenen zijn onder andere: 
a. Een afwijkend vakantierooster van slechts enkele dagen van andere kinderen uit het gezin, die op andere 

scholen zitten; 
b. Geen andere boekingsmogelijkheden voor vakantie; 
c. Vakantie buiten het seizoen in verband met lagere prijzen; 
d. Een uitnodiging van bijvoorbeeld tante, oom of grootouders(s) om mee op vakantie te gaan buiten de 

schoolvakanties; 
e. Een of meerdere dagen eerder afreizen voor of later terugkeren van vakantie om drukte op wegen te 

vermijden; 
f. Eerder afreizen, omdat men vóór bepaalde tijd het vakantieadres bereikt moet hebben; 
g. Familiebezoek in een ander werelddeel (al dan niet gekoppeld aan een vakantie). 

 
Artikel 11 onderdeel f Leerplichtwet 1969 geeft de mogelijkheid om vrijstelling te vragen wegens de aard van 
het beroep van één van de ouders. Uit jurisprudentie is gebleken dat ervan uitgegaan wordt dat de ouder het 
merendeel van zijn inkomen slechts in deze periode (de zomervakantie) kan verdienen, en er op die grond 
toestemming moet worden verleend. Dit verzoek mag nooit in de eerste twee weken na de zomervakantie 
worden verleend. 
 
Leerplichtwet / Regionaal Bureau West-Brabant. 
www.rblwest-brabant.nl  
 

9.4 Vakanties 
Het vakantierooster wordt elk jaar na overleg met de diverse betrokkenen door het CvB en (G)MR 
vastgesteld. Dit rooster wordt aan het begin van het schooljaar vermeld in de schoolkalender. 
De leerlingen van groep 8 zijn de laatste dag van het schooljaar vrij. 
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10 Praktische aangelegenheden 
 
10.1 Publicatie van foto en video 

Tijdens verschillende activiteiten kunnen foto’s en video-opnamen worden gemaakt van leerkrachten, 
leerlingen en andere aanwezigen. Deze opnamen kunnen bijvoorbeeld worden vertoond tijdens een 
informatieavond, op de website van de school, klasbord, Twitter accounts van de school, De Zandberg App, in 
De Zandberg Courant en overige schoolse doeleinde. 
Bij ondertekening van het S.O.S.-formulier (jaarlijks), ontvangt u naast het inschrijfformulier, stemt u in dat wij 
als school foto’s en video’s te allen tijde voor schoolse doeleinden mogen publiceren. 

 
10.2 Surveillance 

Het toezicht op de speelplaats begint een kwartier voor aanvang van de lessen. Tussen de middag mogen de 
leerlingen pas om 13.00 uur op de speelplaats, dit om het voor de overblijfmedewerkers overzichtelijk te 
kunnen houden. Ook tijdens de ochtendpauze en de middagpauze is er toezicht.   

 
10.3 Schoolverzekering (op bestuurlijk niveau INOS georganiseerd) 

Voor alle leerlingen, helpende ouders en leerkrachten is door de stichting een WA-verzekering afgesloten. 
Deze geldt voor alle activiteiten die door de school worden georganiseerd of begeleid. De verzekering geldt 
ook voor ongevallen onderweg van huis naar school of omgekeerd langs de normaliter kortste weg. 

 
10.4 Aansprakelijkheid bij schade (op bestuurlijk niveau INOS georganiseerd) 

Indien leerlingen tijdens of buiten schooltijd schade aanrichten, die bij normaal gebruik niet zou zijn ontstaan, 
aan eigendommen of gebouwen van de school, worden de ouders hiervoor verantwoordelijk gesteld. 
Medewerkers van de school zijn niet aansprakelijk voor schade die uit hulpverlening aan leerlingen 
of ouders ontstaat. 

 
10.5 Vervoer naar school 

Als school stimuleren wij het te voet en met de fiets naar school komen. Leerlingen binnen de cirkel komen bij 
voorkeur te voet. Leerlingen die buiten de aangegeven cirkel wonen mogen op de fiets naar school komen. 
Incidentele uitzonderingen zijn mogelijk na overleg met de groepsleerkracht. Hierbij kunt u denken aan 
bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts of dokter vlak voor of na schooltijd. 

 
Ter bevordering van een veilige verkeersituatie rondom de school én daarnaast beperkte parkeercapaciteit 
raden wij u ten sterkste af kinderen met de auto naar school te brengen. 
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10.6 Dé Zandberg Courant 
Wij houden u, middels een digitale nieuwsbrief genaamd ‘De Zandberg Courant’, op de hoogte van allerlei 
actuele zaken en activiteiten die op school plaatsvinden. De Zandberg Courant komt één maal per maand uit 
en bevat de rubrieken belangrijke data, teaminfo, commissienieuws, activiteiten, nieuws van de ouderraad, 
nieuws van de medezeggenschapsraad, extern nieuws en de rubriek ‘met een korreltje zand’ (De Courant 
wordt gemaild en gepubliceerd op de website van de school). 
Daarnaast worden bepaalde activiteiten ook op de mededelingenborden op school aangekondigd en 
ontvangen alle ouders aan het begin van het schooljaar een kalender met daarop alle belangrijke data 
(vakanties en vooraf bekende activiteiten). 

 
10.7 Trakteren 

Jarig zijn is voor ieder kind een feestelijke gebeurtenis. Dat vraagt om een traktatie. Wij verzoeken u om 
hierbij aan een alternatief voor snoepgoed te denken. De jarige mag trakteren in de eigen klas, bij de oude juf 
of meester van het vorige jaar en bij leerkrachten van de parallel-groepen. 

 
10.8 Schoolafspraken 

Om alles op school in de goede banen te leiden zijn er enkele huishoudelijke afspraken waaraan iedereen op 
school zich moet houden. Enkele afspraken die voor de leerlingen gelden zijn: 

- We tonen respect voor elkaar; 
- We sluiten niemand buiten; 
- Wij zijn op tijd aanwezig; 
- We lopen naast de fiets op de speelplaats en plaatsen onze fietsen netjes in de stalling; 
- Afval gooien we in de prullenbakken; 
- In het gebouw lopen en zijn we rustig; 
- Als we op het schoolplein zijn, blijven we daar; 
- 15 minuten voor aanvang (08.30 en 13.00 uur) en 15 minuten na afloop van de school (12.15 en 15.45 uur 

– en op woensdag 12.45 uur) voetballen we niet op het schoolplein; 
- De containers, het hek en het dak zijn geen klimplekken; 
- Onze mobiele telefoons staan uit op het schoolterrein en in het gebouw en zijn niet zichtbaar. 
 
Communicatie is belangrijk en wij begrijpen dat ouders en kind eventueel de mogelijkheid willen hebben om 
elkaar te bereiken. De mobiele telefoon is daar bij uitstek geschikt voor. Op het schoolterrein is het gebruik 
daarvan echter bij ons niet toegestaan. Ter bescherming van de privacy van medeleerlingen en leerkracht 
willen wij voorkomen dat deze apparaten voor oneigenlijke doelen worden gebruikt. Wilt u toch om dringende 
redenen contact met uw kind, dan kan dit altijd via het schoolnummer of d.m.v. speciale afspraken met de 
leerkracht. De leerlingen zetten hun telefoon dus op het schoolterrein uit en leggen deze op een vaste plek in 
de klas. De school stelt zich niet aansprakelijk voor schade of verlies. De telefoons liggen op een vooraf 
afgesproken plaats in de klas. Als de kinderen om half vier naar huis of naar de oppas moeten bellen dan 
vragen ze dit aan de leerkracht. De kinderen bellen IN de klas. Daarna gaat de telefoon uit en buiten het hek 
mag de telefoon weer aan. Vanzelfsprekend kunnen de telefoons tijdens lessen ingezet worden (i.h.k.v. bring 
your own device) als zoekmachine of voor interactieve educatieve quizes.  
 
Afspraken over het buiten spelen: 
- Iedereen kan veilig spelen, want we houden rekening met elkaar; 
- Bedenk vooraf wat je tijdens het buitenspelen gaat doen; 
- Geef iedereen de kans om mee te doen, ook de leerkrachten; 
- Zorg dat je op de hoogte bent van de afspraken van het spel voordat je mee gaat doen; 
- Zijn er problemen, probeer deze dan eerst met elkaar op te lossen. Lukt dit niet, ga dan naar een van de 

leerkrachten die buiten lopen; 
- Je speelt het beste op een schone speelplaats; 
- Speel op het schoolplein, daar is toezicht; 
- Iedereen mag op zijn eigen manier buiten spelen (gezellig kletsen kan ook!); 
- Als er een toestel bezet is, of het spel is begonnen, maak dan afspraken; 
- Alle MORS-spelen (Mikken, Overgooien, Rollen en Stuiteren) en alle tikspelen mogen; 
- Voetballen mag uitsluitend op het PANNA-veldje en met de daarvoor afgesproken regels; 
- Blijf je tussen de middag niet over, dan mag je pas om 13.00 uur op het schoolplein. 
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10.9      Rookbeleid 
Wij gaan voor een rookvrije generatie. Helpt u mee? 
Op het terrein van onze school mag niet worden gerookt. Dat ziet u ook op de borden die bij alle ingangen van 
onze school zijn geplaatst. Wij vinden het heel belangrijk dat kinderen zich ontwikkelen in een schone 
omgeving, dus ook in schone lucht. Alle kinderen hebben het recht om rookvrij op te groeien. Kinderen en 
jongeren beginnen gemakkelijker en eerder met roken als ze roken in hun omgeving zien. We vragen daarom 
aan iedereen om niet te roken op het schoolterrein én in het zicht van het schoolterrein. 
Ik ben, omdat wij zijn! 
Ons motto ‘ik ben, omdat wij zijn’ betekent ook dat wij voor elkaar zorgen en samen onze omgeving gezond 
houden. Wij vragen u om uw rookwaren thuis te laten als u naar de school komt. Daarmee bedoelen we 
sigaretten, shag, sigaren en ook de e-sigaretten. Wij geven samen het goede voorbeeld aan onze jonge 
generatie. Zo zorgen we er samen voor dat onze kinderen gezond spelen en leren. 
 
 

10.10 Hoofdluiscontrole 
Hoofdluis is helaas vaak een belangrijke 'kopzorg' op school. Om hoofdluis efficiënt aan te pakken heeft de 
school een Protocol Hoofdluis ontwikkeld, dat als bijlage is toegevoegd. 
Alle leerlingen en al het personeel zijn verplicht om deel te nemen aan de periodieke controles omdat anders 
geen effectieve aanpak plaats kan vinden.  
 
In het kort komt de procedure op het volgende neer: 
Leerlingen worden na iedere vakantie door een team ouders gecontroleerd op hoofdluis. Wordt hoofdluis 
geconstateerd dan neemt de administratie contact met u op en kunt u met de behandeling starten. In een 
behandelplan staat informatie over de behandelmethode. Twee weken na de constatering van hoofdluis wordt 
nogmaals gecontroleerd. Wanneer dan nog hoofdluis wordt geconstateerd, kan in een hulpgesprek naar de 
oorzaak worden gezocht. Deze nacontroles gaan door tot de hoofdluis verdwenen is. (zie bijlage) 
 

10.11 Gevonden voorwerpen 
Mist u iets, vraag hiernaar bij de administratie of kijk in de kast bij de hoofdingang. Waardevolle spullen zoals 
mobiele telefoons, sleutels, kettinkjes en horloges liggen altijd bij de administratie. De gevonden voorwerpen 
worden gedurende een bepaalde periode bewaard (in de kast bij de hoofdingang) en op gezette tijden 
uitgestald (laatste vrijdag van de maand). Wat daarna niet is meegenomen wordt meegegeven met de 
kledinginzameling die een aantal keren per jaar plaatsvindt. 
 

10.12 Schoolfotograaf 
Eén keer per jaar regelt de Ouderraad een schoolfotograaf die van elke leerling een foto maakt. Tevens wordt 
een foto gemaakt van de hele groep en bestaat de mogelijkheid om een broertjes/zusjesfoto te laten maken. 
U kunt deze foto’s tegen een tevoren vastgestelde prijs aanschaffen. 

 
10.13 Werkzaam op Kbs De Zandberg 

De medewerkers van onze school, en hun Email adres, vindt u op de website.  
 
10.14 Overblijven met Kober kinderlunch 

Fris aan de middaglessen beginnen? Een ontspannen lunchpauze is voor kinderen belangrijk. Samen eten we 
een boterham en daarna is er tijd en ruimte om lekker te spelen. Zo is overblijven goed geregeld en leuk!  
 
Aanmelden overblijven: U kunt uw kind(eren) snel en eenvoudig aanmelden via www.kober.nl/overblijven  

 
Kosten  
Wilt u weten hoeveel u betaalt voor het overblijven op de school van uw kind? Kijk op: 
www.Kober.nl/overblijven en zoek via onze locatiezoeker de overblijflocatie van uw kind op. Daar vindt u het 
exacte tarief voor vast en flexibel overblijven.   

 
Meer informatie: 
Neem bij vragen contact op met de overblijfcoördinator van uw basisschool of het Kober serviceteam via (076) 
504 56 05 of seviceteam@kober.nl 

 
 

 

http://www.kober.nl/overblijven
http://www.kober.nl/overblijven
mailto:seviceteam@kober.nl
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Bijlagen 
      
- Verwijzing naar een andere basisschool (4) 
- Phoenix; o.a. de vervangingsorganisatie van INOS (4.1.7) 
- Doelgerichtontwikkelen (5.3.5) 
- Verwijzing naar het Voortgezet Onderwijs (6.1.8) 
- Schoolondersteuningsprofiel (6.3.1) 
- Criteria voor externe ondersteuning en/of remedial teaching (6.3.1) 
- Begeleiding van zieke leerlingen (6.3.1) 
- Beleid bij aanname van leerlingen met speciale zorg (6.3.1) 
- Verwijzing van leerlingen met speciale behoeften (6.3.1) 
- Medisch handelen (6) 
- Klachtenregeling (7.6) 
- Time-out, Schorsing en verwijdering van leerlingen en onaanvaardbaar gedrag van ouders (8.1.1) 
- Social Media (8.2.2)  
- Veiligheidsbeleid op de scholen van INOS (8.1.5) 
- Protocol hoofdluis (10.9) 
 
➢ Regeling dyslexie 
➢ Playing for Succes 
 
Verklaringen    
- Verklaring goedkeuring schoolgids Bevoegd gezag INOS 
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Bijlage behorend bij hoofdstuk 4, organisatie Kbs De Zandberg 
 
Verwijzing naar een andere basisschool 
Binnen het continuüm van ondersteuning bestaat de mogelijkheid om de verplaatsing van de ene basisschool naar 
de andere basisschool op te nemen. Het bevoegd gezag van onze basisschool heeft de behoefte om deze optie 
binnen haar ondersteuningsbeleid op te nemen. Doordat deze optie binnen de ondersteuningsstructuur 
opgenomen is, wordt het repertoire ter optimalisering van de leeromgeving van het individuele kind vergroot. Bij 
bao-bao verplaatsing is er sprake van een problematische situatie, die didactische en/of sociaal-emotionele 
componenten in zich kunnen hebben. De basisschool stelt zich als doel om een optimalere ontwikkelingsomgeving 
voor het kind op een andere basisschool te realiseren. Voor het kind ligt er een nieuw ontwikkelingsperspectief.  
 
Verantwoordelijkheden: 
Nadat de basisschool aangeeft in handelingsverlegenheid te zijn en een psychodiagnostisch onderzoek aangeeft 
dat er ontwikkelingsperspectieven op de basisschool aanwezig zijn, maakt de basisschool de bao-bao verplaatsing 
bespreekbaar. De ouders zijn primair verantwoordelijk en nemen het uiteindelijke besluit hierin.  
Indien de ouders akkoord gaan met de optie bao-bao verplaatsing, onderzoekt de basisschool op welke 
(zuster)school een optimale leeromgeving voor het kind aanwezig is. Tevens onderzoekt de school of er in principe 
een onderwijsplaats is. De school stelt de opties aan de ouders voor. De ouders maken een keuze voor een 
bepaalde school. De ouders gaan op gesprek naar de gekozen basisschool. De basisschool waar het kind nu op 
zit, maakt de administratieve overdracht in orde.  
Desalniettemin kunnen ouders vanuit de ouderlijke verantwoordelijkheid een bao-bao verplaatsing voorstellen. De 
school zal haar medewerking tot bao-bao verplaatsing verlenen. Afhankelijk van de vraag om assistentie van het 
kind zal nagegaan worden of een psychodiagnostisch onderzoek noodzakelijk is.  
 
 

 
 
Bijlage behorend bij hoofdstuk 4.1.7 
 
 

 
Phoenix ; o.a. de Vervangingsorganisatie van INOS  
 
Phoenix plant binnen iedere school van INOS de vervanging bij afwezigheid en ziekte van groepsleerkrachten en 
onderwijsassistenten. 
Phoenix heeft de beschikking over een grote groep enthousiaste en competente waarnemers zodat, indien de 
leerkracht of onderwijsassistent (tijdelijk) moet worden vervangen, de kinderen in goede handen zijn en het 
onderwijsproces van uw kind zo ononderbroken mogelijk doorgang vindt. De invallers worden vooraf door INOS 
gescreend op bevoegdheid, opleiding, competentie en VOG.  
 
Voor meer informatie zie onze website www.inos.nl. 
 
  

http://www.inos.nl/
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Bijlage bij hoofdstuk 5.3.5 
Aanpak: www.doelgerichtontwikkelen.nl  
 

Steeds meer basisscholen geven hun onderwijs op gebied van wereldoriëntatie (aardrijkskunde, natuur, 
geschiedenis) en kunstzinnige oriëntatie (tekenen, drama, muziek) op een andere manier vorm. Er zijn de laatste 
jaren verschillende methodieken op de markt gekomen die hierop inspelen, maar het is ook mogelijk een eigen 
aanpak uit te werken. Dit laatste doen wij op De Zandberg.   

Iedere jaargroep op De Zandberg behandelt jaarlijks vijf thema's. Aan ieder thema zijn concrete doelen gekoppeld. 

De leerkrachten uit de jaargroepen geven vanuit deze doelen hun eigen thema's vorm. Hierbij worden de 

traditionele methoden gebruikt, maar ook andere bronnen (zoals zelf-ontwikkeld lesmateriaal, schooltv, internet).   

  

In de praktijk betekent dit dat we vaker andersoortige opdrachten en activiteiten aanbieden, met volop ruimte voor 
eigen inbreng en de vaardigheden van de 21e eeuw. We gebruiken hierbij de cyclus 'zelfbewust beleven' als 
houvast. 

 
Bijlage behorend bij 6.1.4. 
De Spiegelklas 
De Spiegelklas is specifiek bedoeld voor leerlingen die meer- of hoogbegaafd zijn en een hieraan gerelateerde 
ondersteuningsbehoefte hebben. De nadruk komt te liggen op filosoferen en het trainen van de executieve 
vaardigheden. Leerlingen blijven in principe tot het halfjaarlijks evaluatiemoment in de groep. 
Tijdens het ochtendprogramma wordt gewerkt aan de hand van het TASC-model van Belle Wallace (zie 
afbeelding). TASC staat voor: Thinking Actively in a Social Context. Het model leert kinderen om in stappen te 
denken alvorens en tijdens het uitvoeren van hun taak. De nadruk ligt hierbij op plannen en doelgericht werken. 
 
 
  

http://www.doelgerichtontwikkelen.nl/
http://doelgerichtontwikkelen.nl/onewebmedia/workflow%20zelfbewust%20beleven_edited1.jpg
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Bijlage behorend bij hoofdstuk 6.1.8 
 
Verwijzing naar het voortgezet onderwijs 
 
Protocol advies overgang PO-VO 
 
Opstellen van het schooladvies 
Het schooladvies is gebaseerd op de leerprestaties van een leerling gedurende een aantal jaren en zijn 
opgenomen in het leerlingvolgsysteem. Daarnaast worden prestaties/resultaten/bevindingen op het gebied van 
werkhouding, doorzettingsvermogen, taakgerichtheid meegewogen in het advies. 
Het advies is tweeledig: een diplomaperspectief in combinatie met een plaatsingsadvies. Het diploma-advies is 
enkelvoudig. 
 
Concreet betekent dit: 
Er wordt gewerkt met een enkelvoudig schooladvies. Hierbij gaat het om het diplomaperspectief dat een leerling 
uiteindelijk in het VO haalt. Het gaat om een enkelvoudig advies omdat bijvoorbeeld een diploma vmbo-t/havo niet 
bestaat.  
Het meegegeven plaatsingsadvies geeft aan waar een leerling in het VO het beste kan starten, welke brugklas de 
meeste kans van slagen op het uiteindelijke diploma biedt. Het plaatsingsadvies kan afwijken van het schooladvies 
en hoeft niet enkelvoudig te zijn. Het kan dus zijn dat een leerling de basisschool verlaat met het schooladvies 
havo en het plaatsingsadvies vmbo-t/havo of het plaatsingsadvies havo of het plaatsingsadvies havo/vwo. 
Als de uitslag van de eindtoets bekend is geworden, kan de basisschool het gegeven advies heroverwegen en kan 
tot aanpassing ervan komen. 
 
Het opstellen van het schooladvies 
Stap 1: In groep 7 vindt aan het eind van het schooljaar een eerste verkennende gesprek op hoofdlijnen plaats. 

Ook geeft de leerkracht een duidelijk beeld van de vaardigheden en(werk)houding van de leerling. Aan de 
hand hiervan worden de werkpunten voor de leerling besproken.  De leerkrachten geven, samen met de 
groep 8 leerkrachten, ouders een indicatie voor het schooladvies. Deze indicatie wordt samen met 
kindkenmerken en werkpunten middels een notitie opgenomen in het leerlingvolgsysteem Parnassys.  
Dit alles wordt in de overdrachtsgesprekken met collega’s van groep 8 besproken. 

 
Stap 2: In groep 8 vindt een vervolggesprek plaats (november-december). Voorafgaand vindt een 

leerlingbespreking plaats met de IB-er/ICL-er/TC-er. Ook hebben groep 8 leerkrachten individuele 
gesprekken met de leerlingen waarin wensen/verwachtingen kunnen worden aangegeven en werkpunten 
worden benoemd. 
Tijdens de gesprekken geven leerkrachten van groep 8 een indicatie voor het school- en  
plaatsingsadvies. De werkpunten vanuit groep 7 kunnen worden aangevuld. 

 
Stap 3: In februari/maart vindt er opnieuw een gesprek met ouders plaats. Tijdens dit gesprek wordt het 

onderwijskundig rapport besproken en wordt het definitieve school- en plaatsingsadvies gegeven. 
Voorafgaand aan deze adviesgesprekken vindt een leerlingbespreking plaats met de IB-er/TC-er/ICL-er. 
Daarnaast is er een collegiaal overleg van groep 8 leerkrachten en IB-er/TC-er/ICL-er; waar nodig worden 
groep 7 leerkrachten hierbij uitgenodigd. 

 
Stap 4: Als het advies dat uit de eindtoets komt hoger uitvalt dan het gegeven advies, dan wordt het schooladvies 

heroverwogen. Er kan op verzoek van school of ouders nog een gesprek plaatsvinden over het 
schooladvies. Tijdens dit gesprek kan het schooladvies naar boven worden bij gesteld. 

 
Onderwijskundige informatie    
De informatie die door het primair onderwijs wordt overgedragen bevat tenminste: 

- De didactische vorderingen gedurende tenminste de laatste drie schooljaren; 
- Een beeld van de werkhouding van de leerling; 
- Gewenst is ook een beeld van de capaciteiten van de leerling. 
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Informatieoverdracht via het groeidocument of onderwijskundig rapport   
Het onderwijskundig rapport geeft de ondersteuningscoördinator en mentor in het voortgezet onderwijs een 
duidelijk beeld van de leerling die in zijn of haar klas komt. Het beschrijft de inhoud en het verloop van de 
basisschoolperiode en de invloed die leerkrachten en ouders gehad hebben op de ontwikkeling van de leerling.  
Een goed onderwijskundig rapport is extra belangrijk voor leerlingen die bijzondere ondersteuning nodig hebben. 
Voor de mentor in het voortgezet onderwijs is het belangrijk om te weten hoe de basisschool daarmee is 
omgegaan. 
 
Belangrijke vragen in dit verband zijn:   

- Is de ondersteuning over meerdere jaren voortgezet? 
- Heeft de leerling geleerd om te gaan met de situatie? 
- Wat werkte goed? 
- Wat werkte niet goed? 
- Welke belemmeringen ondervindt de leerling in zijn ontwikkeling?  
- Wat zijn sterke factoren in de ontwikkeling van het kind?  
- Hoe heeft de basisschool die sterke punten benut? 
- Welke specifieke ondersteuningsbehoeften heeft de leerling? 
- Hoe is hier gedurende de basisschool op gereageerd? 
- Wat was het effect?   

 
Verplichte eindtoets in het basisonderwijs 
Met ingang van 2015 is er in het primair onderwijs sprake van een verplichte eindtoets. Deze moet worden 
afgenomen in de periode 15 april – 15 mei. 
Scholen kunnen uit de volgende eindtoetsen kiezen: 

➢ Centrale eindtoets: C.I.T.O. (Keuze KBS De Zandberg en alle andere INOS scholen). Het College voor 
Toetsen en Examens (CvTE) brengt de centrale eindtoets uit. Dit gebeurt in opdracht van het ministerie 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW); 

➢ ROUTE 8 van A-VISION; 
➢ ICE Eindevaluatie primair onderwijs (IEP Eindtoets) van Bureau ICE.  

 
Alle basisscholen onder het bestuur van de stichting INOS kiezen één eindtoets voor al hun leerlingen. Zij mogen 
dus bijvoorbeeld niet bij een aantal leerlingen de centrale eindtoets afnemen en bij de rest van de leerlingen een 
andere eindtoets. 
Het basisonderwijs stuurt de uitdraai met het resultaat van de eindtoets met referentieniveaus naar de school voor 
voortgezet onderwijs waar de leerling is aangemeld.   
 
De rol van het groeidocument   
Leerlingen met een bijzondere onderwijsbehoefte ontvangen in het primair onderwijs extra ondersteuning in de 
vorm van een onderwijs- of onderwijszorgarrangement.  De ondersteuningsbehoefte en het 
ontwikkelingsperspectief worden vastgelegd in het (nog in ontwikkeling zijnde) ‘groeidocument’. Dit groeidocument 
is voor het voortgezet onderwijs tegelijkertijd de beginsituatie waarop de ondersteuning in het voortgezet onderwijs 
gebaseerd wordt.    
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Bijlage behorend bij hoofdstuk 6.3.1 
 
Schoolondersteuningsprofiel 
 
Een korte typering van onze school 
Op Kbs De Zandberg stellen we het kind in zijn totaliteit centraal. Middels adaptief onderwijs willen we in een sfeer 
van veiligheid en geborgenheid, de doorgaande lijn van de ontwikkeling van ieder kind waarborgen, waarbij wij 
zowel het sociale als het didactische aspect van groot belangen achten. Om het onderwijs een eigentijdse invulling 
te geven kiezen wij ervoor om de competenties en talenten van iedereen zo optimaal mogelijk in te zetten. Wij 
onderscheiden hierin het pedagogische, didactische en organisatorische klimaat, het samenwerken met collega’s 
en de omgeving. 
  
De kwaliteit van onze basisondersteuning 
De basisondersteuning  bestaat uit de volgende vier domeinen: 

- Onderwijs; 
- Begeleiding; 
- Beleid; 
- Organisatie. 

 
Onderwijs 
Wij zijn tevreden over het domein ‘onderwijs’. Wij zijn positief over onze onderwijskwaliteit. Wij bieden een veilige 
leeromgeving voor onze leerlingen. Wij werken handelingsgericht. Dat wil zeggen dat wij rekening houden met de 
onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Als het nodig is bieden wij extra ondersteuning. Wij zijn goed in staat om 
rekening te houden met verschillen tussen leerlingen, o.a. op het gebied van aanbod, tijd en instructie. Wij 
analyseren de resultaten van onze leerlingen regelmatig en bespreken deze teambreed. Het gaat daarbij niet 
alleen om de leerresultaten, maar ook over het welbevinden van de leerling. Op basis van de analyses worden 
groepsplannen aangepast. Wij gebruiken een samenhangend leerlingvolgsysteem. Er is de afgelopen jaren veel 
geïnvesteerd in het verbeteren van de kwaliteit van onze basisondersteuning. Plannen zijn er op het gebied van 
afstemming leerlijnen, pedagogisch klimaat, opbrengst gericht werken, ambitieuze doelstellingen en het opstellen 
van een ontwikkelingsprofiel voor leerlingen die met een eigen leerlijn werken.   
 
Beleid 
Wij zijn tevreden over het domein ‘beleid’. Onze procedures zijn vastgelegd en wij beschikken over een heldere 
visie op leerlingenzorg. Jaarlijks evalueren wij onze ondersteuning aan de kinderen en stellen indien nodig 
verbeterpunten op.  
 
Organisatie 
Ook over het domein ‘organisatie’ van onze ondersteuning zijn wij tevreden. Wij zijn een grote school die een 
gevarieerde ondersteuning kan bieden aan al onze leerlingen, zowel in als buiten de groep. Wij beschikken over 
een goed functionerend ondersteuningsteam, waarbij de besprekingen samen met ouders gevoerd worden. Het 
ondersteuningsteam bestaat uit een coördinator ondersteuning, TC-ers, Remedial Teachers, onderwijsassistenten 
en een orthopedagoog. Het ondersteuningsteam is een belangrijke schakel in onze ondersteuningsstructuur.  
 
Begeleiding 
Op het moment dat door de school bij de Commissie CTLV een zwaar ondersteuningsarrangement SO3 en SO4 
en/of een toelaatbaarheidsverklaring SBO of SO3 of SO4 aangevraagd wordt, is de school verplicht om het 
ontwikkelingsperspectief van de leerling aan te geven. Evenals duidelijk wordt dat de leerling niet aan het 
uitstroomniveau F1 gaat voldoen. De overdracht binnen onze school tussen de leerjaren is goed op orde, net als 
de overdracht naar de volgende school. De overdracht van de voorschool naar onze school is sterk verbeterd. Wij 
vinden goede contacten met ouders erg belangrijk en zien ouders als partner. 
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Beschikbare deskundigheid                   
Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, beschikt onze school over specifieke interne deskundigheid. 
Daarnaast kunnen wij een beroep doen op deskundigen van buiten (externe deskundigheid). Wij hebben specifieke 
deskundigheid in huis (interne) op het gebied van gedragsproblematiek, RT, taal, hoogbegaafdheid, Kurzweil, 
faalangst en sociale vaardigheden. Deze gevarieerde deskundigheid is gespreid over de ondersteuningsgebieden 
en wordt vooral ingezet in de groepen. Deze deskundigheden binnen ons eigen team willen wij de komende jaren 
blijven inzetten en versterken. Wij blijven streven naar een aanpak waarbij wij de deskundigheid nog meer ten 
nutte van alle teamleden kunnen maken. Met de invoering van passend onderwijs ligt de nadruk m.b.t. de 
begeleiding van leerling in het voortraject. Dat betekent dat de school deskundigen vanuit het SBO, SO3 en/of SO 
4 inschakelt op het moment dat vanuit het groeidocument duidelijk wordt dat de school moeite heeft om een 
passend antwoord op de onderwijsbehoeften van een leerling te formuleren.  Vooralsnog kan de school ook 
gebruik maken van de ambulant begeleiders van cluster 1 en 2 via de WEC.                                       
 
Ondersteuningsvoorzieningen 
Onze school heeft een ondersteuningsvoorziening voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Op basis van 
criteria wordt bepaald of kinderen in aanmerking komen voor deze voorziening. De komende jaren zullen we deze 
verder uitbouwen.   
 
Ontwikkelagenda 
Samengevat zijn wij als school tevreden over de basisondersteuning en extra ondersteuning die wij bieden aan 
onze leerlingen. Vanzelfsprekend kan het altijd beter en zien wij nog voldoende verbeterpunten. Voor het 
verbeteren van onze kwaliteit van de basisondersteuning gaan wij ons verder bekwamen in het werken met 
groepsplannen, het ontwikkelingsperspectief en ook NT2. NT2 vooral omdat wij de laatste jaren steeds vaker 
kinderen aangemeld krijgen van expats of Nederlandse gezinnen welke terugkeren uit het buitenland. Verder willen 
we ons ontwikkelen m.b.t. wetenschap en techniek en taal- rekencoördinatie. Ook de overdracht van de voorschool 
naar onze school blijft aandacht verdienen. 
 
Wij zijn tevreden over de expertises binnen ons eigen team en stimuleren door ambitieuze doelstellingen de 
ontwikkeling van onze teamleden.   
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Bijlage behorend bij hoofdstuk 6.3.1 
 
Criteria voor extra ondersteuning en/of remedial teaching 
 
Uitgangspunten: 
Voor de overheid is een zorgkind een kind met een didactische achterstand van 5 maanden.  
Er is een verschil tussen leerlingen in OB, MB en BB. 
Indien een leerling een achterstand heeft van 6 maanden onderwijs gemeten in didactische leeftijdsequivalent komt 
het in aanmerking voor adaptieve maatregelen (bv.; pre teaching of reteaching verlengde instructie of verwerking; 
leertraject-op-maat) in de klas. Dit zijn maatregelen waarbij rekening wordt gehouden met het tempo en de 
moeilijkheidsgraad van de leerstof. 
Leerlingen die in aanmerking komen voor remediale teaching bevinden zich in het zeer intensieve arrangement. 
 
Normen om op Kbs de Zandberg in aanmerking voor RT te komen voor groep 1 tot en met groep 3: 

- In de groepen 1-2 ligt de nadruk op de sociaal-emotionele ontwikkeling. Dat betekent dat de schoolrijpheid 
(sociale ontwikkeling, redzaamheid, functie ontwikkeling [waaronder voorbereidend rekenen en lezen], 
motorische ontwikkeling en spel maatstaf is voor leertijdverlenging en/of remedial teaching; 

- Wanneer er hiaten zichtbaar zijn binnen het stand van zakenoverzicht en de vaardigheidslijst groep 2 wordt 
er in de leerlingbespreking besproken welke ondersteuning er nodig is voor het specifieke kind; 

- In groep 3 ligt de nadruk op het aanvankelijk leesproces. Vroegtijdige onderkenning vindt plaats aan het 
eind van groep 2 en aan het begin van groep 3. Begin groep 3 wordt bij de risicoleerlingen de 
leesvoorwaardentoets afgenomen. Indien het kind de referentiescore niet behaalt op de onderdelen 
auditieve- en visuele discriminatie, auditieve synthese en de grafeem-foneem koppelingstoets en auditief 
sequentieel geheugen (leesvoorwaarden) komt het in aanmerking voor remedial teaching; 

- Indien de ontwikkeling zich vertraagt inzet, zal er z.s.m. remediale ondersteuning ingezet worden. 
Dit wordt bepaald aan de hand van de uitslagen van de methode en niet methode gebonden toetsen. 

 
Normen om in aanmerking voor RT te komen vanaf groep 4: 

- Indien een leerling een E score heeft behaald op een onderdeel van de CITO LOVS toets, komt hij/zij in 
aanmerking voor remediale ondersteuning. De leerlingen worden dan doorgetoetst om een beter beeld te 
krijgen van hun didactische achterstand. Daarnaast blijft het eigen leertraject in de klas gehandhaafd. Dit is 
een leertraject-op-maat waarbij rekening gehouden wordt met het tempo en de moeilijkheidsgraad van de 
leerstof. 
Wanneer een leerkracht in het groepsoverzicht aangeeft dat er sprake is van belemmerende factoren 
binnen een bepaald arrangement, kan besloten worden dat een leerling in aanmerking komt voor RT. 

 
Leertijdverlenging: 

- Indien een leerling een achterstand heeft groter dan zeven maanden onderwijs gemeten in didactische 
leeftijdsequivalent, kan het in aanmerking komen voor leertijdverlenging. Hierbij dient de achterstand 
betrekking te hebben op twee van de vier basisvakken (technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en 
rekenen). Contra-indicaties kunnen zijn: dyslexie, dysorthografie of dyscalculie en kinderen die geïndiceerd 
zijn en een traject op maat volgen; 

- Indien een leerling in aanmerking komt voor leertijdverlenging, wil de school inzage in de intelligentie van 
het kind. Het kind kan dan in aanmerking komen voor een capaciteitenonderzoek. Op basis van dit 
onderzoek wordt dan het vervolgtraject vorm gegeven. 

 
Bovenstaande zullen we uiteraard zoveel mogelijk in overleg met ouders regelen. 
 
Belangrijk 
Externe Remedial Teaching vindt buiten schooltijden plaats. De school verstrekt geen methodes en/of toetsen. 
Er vindt vanzelfsprekend wel afstemming plaats tussen school en externe RT-er. 
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Bijlage behorend bij hoofdstuk 6.3.1 
 
Begeleiding van zieke leerlingen 
Wij streven ernaar om de langdurig zieke leerling zo goed mogelijk bij het schoolgebeuren te blijven betrekken en 
om leerkrachten en leerlingen zo goed mogelijk te informeren over het ziektebeeld. School kan een webshare 
aanvragen bij kenniscentrum Flexinos via de KPN.  
 
Bij chronisch zieke kinderen, die in een academisch ziekenhuis opgenomen worden, zal de groepsleerkracht het 
programma aan de orthopedagoog, ‘consulent onderwijs zieke kinderen’, van het ziekenhuis overdragen. De 
overdracht houdt in: doorgeven met welke methoden er gewerkt wordt en het niveau van het kind. 
 
Bij chronisch zieke kinderen, die in een regionaal ziekenhuis worden opgenomen of die thuis zijn, zal de 
groepsleerkracht de continuïteit van het onderwijs waarborgen. Hierbij wordt rekening gehouden met de leeftijd van 
het kind. 
De ouders dragen er zorg voor dat het werk bij het kind komt. 
Uitleg van de leerstof zal aan de ouders verstrekt worden. 
Een klasgenoot verzorgt onder supervisie van de leerkracht aantekeningen van de lessen. Indien dit niet mogelijk 
is verzorgt de leerkracht de aantekeningen. 
De leerkracht maakt een week- / dagplanning met betrekking tot het te maken werk. 
De leerkracht houdt een telefonisch spreekuur. De leerling kan dan vragen stellen met betrekking tot de leerstof. 
Indien mogelijk kan teleleren worden ingezet. 
 
Voor een beperkte periode kan een leerkracht van school de begeleiding in het ziekenhuis of in de thuissituatie 
verzorgen. 
 
 

 
 
Bijlage behorend bij hoofdstuk 6.3.1 
 
Beleid bij aanname van leerlingen met speciale zorg 
Met de invoering van Passend Onderwijs (01-08-2014) heeft het schoolbestuur zorgplicht en hebben scholen een 
loketfunctie. Op het moment van eerste aanmelding (het kind zit nog niet op een basisschool en/ of ouders hebben 
het kind nog niet op een andere basisschool aangemeld) heeft de school 6 (met een uitloop van 4 weken) weken 
de tijd om te onderzoeken (a.d.h.v. de IVO-velden) of de school passend is. Het onderzoeken of de school 
passend is gebeurt met een aantal deskundigen. Dit kan een deskundige van het SBO zijn, indien de school denkt 
dat SBO passend is. Of een deskundige van SO 3 of SO4 wanneer de school denkt dat een school van SO3 of SO 
4 passend is. Indien het onduidelijk is welke soort onderwijs passend is worden de deskundigen van de betreffende 
scholen geconsulteerd. Indien de school denkt dat het kind beter op zijn plaats is bij het MKD (Multi disciplinair 
kinderdagverblijf) dan worden deskundigen van het MKD en de CJG-er (die een indicatie kunnen stellen) 
geconsulteerd. Is de school niet passend, dan kan op basis van de inzet van deskundigen een passend alternatief 
aan de ouders aangeboden worden. 
 
➔ Voor het ingaan van het traject MKD is een indicatie van de CJG-er nodig. De school initieert een gesprek met 

ouders, deskundigen MKD en CJG-er. 
➔ Voor het ingaan van het traject Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) S(B)O stelt de school op basis van het 

dossier, documenten en observaties van de deskundigen een groeidocument samen. Dit groeidocument wordt 
aan de Commissie CTLV voorgelegd. Deze commissie beoordeelt de aanvraag. 

➔ Indien het geen éérste aanmelding omvat en het kind al op een andere basisschool zit, dan blijft de zorgplicht 
bij de basisschool waar het kind staat ingeschreven. De ‘mogelijk’ nieuwe basisschool heeft zes (met een 
uitloop van vier weken) weken de tijd om te onderzoeken (a.d.h.v. de IVO-velden) of de school passend is. 
Indien de school gefundeerd tot de conclusie komt dat zij niet passend is, wordt het kind afgewezen en blijft de 
zorgplicht bij de school waar het kind ingeschreven is.   

➔ Deze procedure is ook van toepassing bij kinderen met een licht en zwaar ondersteuningsarrangement.    
➔ Daarnaast zijn er nog steeds kinderen, die ressorteren onder de WEC m.n. cluster 1 en 2. 
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Dit beleid valt in tweeën te verdelen: 
a. Aannamebeleid; 
b. Plaatsingsbeleid. 
 
Aannamebeleid 
1. Kbs De Zandberg volgt de aannameprincipes die binnen de wettelijke kaders vallen. 
2. Ouders melden hun kind (dat onder de Wet Gelijke Behandeling) aan en vragen een gesprek aan. 

Tijdens dit intakegesprek wordt er gesproken over: 
- Anamnese (historie van het kind); 
- Probleemstelling van het kind; 
- Motieven en verwachtingen van de ouders; 
- Mogelijkheden van de school; 
- Voorwaarden, die de school gesteld heeft                     

3. Naar de ouders worden de voorwaarden verduidelijkt. 
4. Indien op het eind van het intakegesprek geconcludeerd wordt, dat het kind mogelijk geplaatst kan worden, 

worden die mogelijkheden onderzocht. Hiervoor worden de volgende deskundigen geraadpleegd: 
- Directie; 
- Orthopedagoog; 
- Teamcoördinator; 
- Aangevuld met (externe / interne) deskundig; 
- Aangevuld met de ontvangende groepsleerkracht 

 
Er is een reactietermijn van acht weken (met één verlengingsweek) gesteld.  
De deskundigen formuleren een bindend advies over het wel of niet plaatsen van het kind. Indien het gaat om een 
plaatsing van een kind, dat ressorteert onder de WEC (cluster 1 & 2) zullen naast de ouders van het kind, ook het 
bevoegd gezag en de MR op de hoogte gebracht worden. Maar ook de ouders van de andere leerlingen in de 
ontvangende groep.  
 
Het beslissingstraject omvat de volgende aspecten: 

- De school vergaart alle bestaande informatie. Op basis van deze informatie wordt een sterkte/zwakte 
analyse gemaakt. Indien het dossieronderzoek aangeeft dat de hulpvraag binnen de zorgdraagkracht van 
de school ligt volgt; 

- Intern overleg: De sterkte/zwakte analyse wordt besproken met de leerkracht waar de leerling in de klas 
komt. 

 
Toerusting randvoorwaarden 
Er wordt nagegaan of het schoolgebouw redelijk geschikt is om kinderen met deze specifieke handicap te 
huisvesten. 
Er wordt nagegaan of de orthotheek over een diversiteit aan leermiddelen en methodes en overige voorzieningen 
beschikt zodat het kind met deze specifieke handicap in staat gesteld wordt om het onderwijs te volgen. 
 
Onderwijskundige voorwaarden 
Heeft de school de specifieke orthodidactische en orthopedagogische expertise in huis om het kind met deze 
specifieke handicap adequaat te begeleiden. Evt. wordt er vanuit de literatuur naar  handelingsmodellen gezocht. 
Er wordt gekeken of er op de werkvloer voldoende middelen zijn om de vraag om assistentie te beantwoorden. 
Hier wordt tot een financiële afstemming met de ouders gekomen over de inzet van het leerlinggebonden budget.  
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Intern uitwerken van handelingsplan / financiële structurering 
Het zorgteam stelt een handelingsplan samen. In overleg met de groepsleerkracht wordt gekeken of het 
uitvoerbaar is. Hierbij wordt bekeken of de toerustbaarheid van de leerkracht voldoende is. Tevens wordt de 
communicatiestructuur tussen ouders, school en REC (regionaal expertise centrum cluster 1 of 2) vastgesteld. 

- Het huisbezoek: Indien het kind ressorteert onder de WEC en aangemeld wordt voor de groep 1-4 kan er 
een huisbezoek gedaan worden. Informatie uit dit huisbezoek wordt meegenomen in de beslissing tot 
aanname. Voor de groepen 5-8 is het huisbezoek facultatief; 

- Vrijblijvend eerste contact met ouders / kind en leerkracht: Er kan overgegaan worden tot een aantal 
kijkochtenden; 

- Overgaan tot het ondertekenen van het contract / handelingsplan.  
 
Interne evaluatiemomenten zullen driemaandelijks zijn.  
Conform het wettelijke kader zal om de twee jaren een herhalingsonderzoek bij de CvI (cluster 1 en 2) en indien 
gewenst een uitgebreid psychodiagnostische onderzoek met als kenmerk handelingsgerichte procesdiagnostiek 
gevraagd worden.  
 
Positief toelatingsadvies 

1. Het kind wordt geplaatst indien de werkgroep van deskundigen een positief toelatingsadvies afgeeft. Zie 
aannamebeleid. De school bepaalt in welke groep het kind geplaatst wordt. De mogelijkheid bestaat dat er 
een out-reach class ingericht wordt. 

2. Bij kinderen ressorterend onder de WEC wordt de beslissing aan de MR, bevoegd gezag en de ouders van 
de kinderen, waarbij het kind in de klas komt, medegedeeld. 

3. In overleg met de ouders en de school wordt beslist op welke datum het kind op school kan beginnen. 
4. Bij kinderen ressorterend onder de WEC zal drie maandelijks een interne evaluatie van het handelingsplan 

plaatsvinden. 
5. Bij kinderen ressorterend onder de WEC zal iedere twee jaar een heronderzoek bij het CvI plaatsvinden. 

Indien het school het noodzakelijk acht zal er door de ouders een uitgebreid psychodiagnostisch 
onderzoek met als kenmerk handelingsgerichte procesdiagnostiek plaatsvinden.   

 
Negatief toelatingsadvies 

1. Indien de werkgroep van deskundigen een negatief toelatingsadvies afgeeft, wordt het bevoegd gezag op 
de hoogte gebracht. Dit zal met redenen (zie punt 2) omkleed worden. 

2. Aan de ouders wordt het negatieve toelatingsadvies gecommuniceerd. Dit zal met redenen omkleed 
worden. Als criteria wordt de volgende leidraad gehanteerd. De mogelijkheid om binnen het bestaande 
onderwijsregime het onderwijsregime waarom het kind vraagt (gebaseerd op WEC cluster 1 en 2), aan te 
bieden: 
- En/ of zonder dat er een verstoring optreedt van het leerproces van de andere leerlingen m.b.t. de 

aandachtverdeling van de onderwijsgevende(n) en de effectieve leertijd; 
- En/ of zonder dat er een verstoring optreedt door interferentie verzorging/ behandeling en onderwijs; 
- En/ of zonder dat er verstoring van rust en veiligheid optreedt; 
- De school geeft haar handelingsverlegenheid aan. Deze handelingsverlegenheid is niet middels LGF 

op te lossen. 
3. De school zal aangeven op welke school het kind haar inziens het beste geplaatst kan worden (passend 

alternatief). Dit kan het Speciaal Onderwijs cluster 1 of 2 zijn, een andere basisschool die extra toegerust is 
op de hulpvraag van het kind of het Speciaal Basisonderwijs. 

4. Indien de ouders aandringen tot toelating zal het bevoegd gezag hiervan op de hoogte gesteld worden. 
Alleen het bevoegd gezag beslist over toelating en weigering (artikel 40 en 63 WPO zijn die artikelen voor 
deze doelgroep nog steeds van kracht, anders kunnen we wijzen op het inrichtingsbesluit. 

 
Inrichtingsbesluit VO overruled passend onderwijs). Een besluit tot niet-toelating behoort schriftelijk en gemotiveerd 
te geschieden binnen de gestelde termijnen (Artikel 63 WPO een termijn van drie maanden). In het besluit moet de 
ouders gewezen worden op de mogelijkheid van bezwaar en beroep.  
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Bijlage behorend bij hoofdstuk 6.3.1 
 
Verwijzing van leerlingen met speciale behoeften 
 
Wanneer een kind in de klas niet 'mee' kan, wordt dit tijdig door de leerkracht onderkend. Dit kan naar aanleiding 
van spontane observaties of door onafhankelijke toetsen uit het Cito-leerlingvolgsysteem.  
 
Vanaf dit moment treedt het zogenaamde zeven-fasenmodel in werking: 
Fase 1: In eerste instantie zal de groepsleerkracht er voor kiezen om de leerstof opnieuw individueel te 

behandelen.  
 
Fase 2: Slaat deze werkwijze niet aan dan worden de ouders op de hoogte gebracht en worden de prestaties van 

de leerling besproken met collega's uit dezelfde bouw. Gezamenlijk wordt gezocht naar een oplossing om 
de leerling beter te laten functioneren. 

 
Fase 3: Vervolgens kan worden overgegaan tot een intern didactisch onderzoek. 
 
Fase 4: De zichtbare ontwikkelingshiaten/ voorsprong  binnen het leerproces of de sociaal-emotioneel 

ontwikkelingen wordt aangesproken. De school probeert altijd om de leerling binnen de school te 
ondersteunen (bijv. met remedial teaching, hulpklas, plusklas). 

 
Fase 5: Het inroepen van hulp van buitenaf. De hulp van buitenaf houdt meestal een onderzoek in door een 

externe instantie. De ontwikkelingshiaten/voorsprong worden zichtbaar gemaakt, met name om het 
ontwikkelingsperspectief vast te kunnen stellen. 

 
Fase 6: Op basis van het ontwikkelingsperspectief wordt remediale ondersteuning ingezet of plaatsing in de 

Spiegelklas.                    
 
Fase 7: Op het moment dat de school extra ondersteuningsmiddelen nodig heeft om aan de onderwijsbehoeften 

van de leerling te kunnen voldoen, zijn er de volgende opties: 
- De school kan bij INOS d.m.v. het groeidocument een aanvraag voor lichte ondersteuningsmiddelen 

indienen; 
- De school kan bij de Commissie CTLV d.m.v. het groeidocument een aanvraag voor zware 

ondersteuningsmiddelen indienden. In het voortraject dienen dan deskundigen vanuit SO 3 en / of SO 
4 betrokken zijn geweest. En de deskundigen SO 3 en / of SO 4 dienen de aanvraag van de school 
actief te ondersteunen.                 

 
Indien de school van mening is dat zijn niet aan de onderwijsbehoeften van de leerling kan voldoen, kan 
ze als passend alternatief een andere basisschool aangeven. De basisschool legt dan (in overleg met 
ouders) contact met de andere basisschool en er wordt onderzocht (d.m.v. IVO-velden) of de  
ondersteuningsomgeving daar passend is voor deze leerling. 
 
➔ Een ander passend alternatief kan het SBO zijn. In het voortraject dient de deskundigen van het SBO actief 

betrokken te zijn en de deskundige SBO dient actief aan te geven dat het SBO als een passend alternatief 
gezien wordt. De school kan d.m.v. het groeidocument de aanvraag voor een TLV SBO indienen.  

➔ Een ander passend alternatief kan het SO3 zijn. In het voortraject dient de deskundigen van het SO3 actief 
betrokken te zijn en de deskundige SO3 dient actief aan te geven dat het SO3 als een passend alternatief 
gezien wordt. De school kan d.m.v. het groeidocument de aanvraag voor een TLV SO3 indienen. 

➔ Een ander passend alternatief kan het SO4 zijn. In het voortraject dient de deskundigen van het SO4 actief 
betrokken te zijn en de deskundige SO4 dient actief aan te geven dat het SO4 als een passend alternatief 
gezien wordt. De school kan d.m.v. het groeidocument de aanvraag voor een TLV SO4 indienen. 
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Bijlage behorend bij hoofdstuk 6, Begeleiding en Ondersteuning 
 
Medisch handelen 
Een basisschool mag geen medische handelingen verrichten, omdat leerkrachten niet medisch geschoold zijn en 
geen BIG registratie hebben. Dit betekent bijvoorbeeld dat de school geen kinderaspirientje mag geven zonder 
overleg met de ouders. Als uw kind specifieke medicijnen voorgeschreven krijgt, kan het dus zijn dat de school 
bepaalde handelingen niet mag uitvoeren. Ga hiervoor in overleg met de directie van de school. Voor alle scholen 
geldt een protocol ‘medisch handelen’. In veel gevallen geldt de afspraak dat de school de leerling wel mag 
attenderen op het innemen van medicatie, maar dit niet mag toedienen. Samen met u zoeken we graag naar een 
passende oplossing binnen de wettelijke kaders. 
  

 
Bijlage behorend bij hoofdstuk 7.6 
 
Klachtenregeling 
 
Waar mensen werken, gaat ook wel eens wat mis. Als zich dat voordoet dan willen we dat graag 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  
INOS is voor de behandeling van klachten tevens aangesloten bij de landelijke klachtencommissie katholiek 
onderwijs, die ook wel bekend staat onder de naam Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs. Deze is 
bereikbaar via Postbus 82324, 2508 EH Den Haag, 070-3861697, zie ook: www.gcbo.nl 
Je kunt de juiste info ook vinden op www.inos.nl. 

6. De inspectie van het onderwijs  
U kunt uw klacht ook melden bij de inspectie van het onderwijs (Voor ouders: 0800-8051. Het postadres is 
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 vooraf of er beleid 
moet komen of moet worden aangepast. Tevens kunt u gebruik maken van de externe vertrouwenspersonen 
waarin INOS voorziet. 

http://www.inos.nl/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gcbo.nl%2F&data=04%7C01%7CEvelyn.deBruijn%40inos.nl%7C498c400f2da14230d01108d93faba786%7C81b46caa75e947608e7c5db464c23f28%7C0%7C0%7C637610828743574853%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=jxgRHyM2Xvp776wQQ2V1qgZwkD9Zxh1qfGATx5fIESc%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.inos.nl%2F&data=04%7C01%7CEvelyn.deBruijn%40inos.nl%7C498c400f2da14230d01108d93faba786%7C81b46caa75e947608e7c5db464c23f28%7C0%7C0%7C637610828743584847%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=LWbO5NFa6ZYMaeWnCwRNHrpQ9u8prc1wuykyu1VN5Gk%3D&reserved=0
http://www.onderwijsinspectie.nl/


 
 

51 

Bijlage behorend bij hoofdstuk 8.1.1 
 
Time-out, Schorsing en verwijdering van leerlingen en onaanvaardbaar gedrag van ouders 
 
Dit protocol treedt in werking als er sprake is van de volgende situaties: 

A. Ernstige overtreding door een leerling of ouder/verzorger van de gedragscode voor alle bij INOS betrokken 
personen (zie www.inos.nl). Deze gedragscode geeft richtlijnen m.b.t. Seksuele intimidatie, Pesten, 
Racisme/discriminatie, Lichamelijk geweld en bedreiging, Privacy (aangevuld in het privacy-protocol), 
Kleding, ICT en mobiele telefoon en genotmiddelen. 

B. Ernstig ongewenst gedrag door een leerling of ouder/verzorger waarbij psychisch en of lichamelijk letsel 
aan derden is toegebracht. 

C. Leerlingen die een structureel, onevenredig groot beroep op de faciliteiten van de school doen, waarbij die 
faciliteiten (vrijwel) geen leereffect opleveren. 

D. Situaties waarin een structureel besmettingsrisico bestaat voor leerkrachten (en andere medewerkers) 
en/of leerlingen en aanvullende maatregelen ter beperking van het besmettingsrisico niet afdoende 
blijken/dreigen te zijn. (Denk hierbij bijvoorbeeld aan het uitbreken van besmettelijke ziekten, of aan een 
structureel luizenprobleem.)  

  
INOS onderscheidt met betrekking tot de situaties onder A en B vijf vormen van overtreding/ongewenst gedrag. 
Zie hiervoor bijlage 1 bij dit protocol.  
  
De volgende maatregelen zijn mogelijk: 

• Time-out 

• Schorsing 

• Verwijdering 

• Aangifte bij de politie  
 
Dit protocol is niet van toepassing in situaties waarbij sprake is van terugplaatsing van (tijdelijk) geplaatste 
leerlingen, conform onderlinge afspraken, vanuit een basisschool naar scholen voor speciaal (basis)onderwijs, of 
(jeugd)zorginstellingen.  
  
Naast het gedrag van leerlingen, kan ook het gedrag van ouders aanleiding geven tot het nemen van maatregelen. 
Voor ouders die de rust van het onderwijsproces verstoren, is een vijfde maatregel mogelijk: 

• Ontzegging van toegang tot schoolgebouw en schoolterrein. 

• In laatste instantie schorsing, dan wel verwijdering van de leerling. 
 
 
Een verder uitwerking: 
1) Time-out 

Een ernstig incident leidt tot een time-out met onmiddellijke ingang. 
Hierbij gelden de volgende voorwaarden: 

1. In geval van een time-out wordt de leerling voor de rest van de dag de toegang tot de groep ontzegd. 
De leerling wordt dan onder toezicht binnen de school geplaatst. 

2. De time-out maatregel kan alleen worden toegepast na goedkeuring door de directie van de school. 
3. Tenzij redelijke gronden zich daartegen verzetten, worden de ouders onmiddellijk van het incident en 

de time-out gemotiveerd op de hoogte gebracht. (zie opmerking 1) 
4. De ouders worden op school uitgenodigd voor een gesprek. Hierbij is de groepsleerkracht en een lid 

van de directie (of een door de directeur aangewezen functionaris) van de school aanwezig. 
5. Van het incident en het gesprek met de ouders wordt een verslag gemaakt. Dit verslag wordt door de 

ouders voor gezien getekend en aan het leerlingendossier toegevoegd. (zie opmerking 2) 
6. De time-out maatregel wordt na toepassing schriftelijk (of per e-mail) gemeld aan het College van 

Bestuur van INOS (bevoegd gezag).  
  
Opmerking 1: De veiligheid binnen de school is leidend. Daarmee kan contact met de ouders niet absoluut 
voorwaardelijk zijn voor een time-out.    
  
Opmerking 2: De time-out is geen officieel instrument, maar kan niettemin bruikbaar zijn bij onveilige situaties of bij 
het herstellen van de rust binnen de school. Het is principieel geen strafmaatregel maar een ordemaatregel in het 
belang van de school. Er vindt daarom een aantekening van het incident in het dossier van de leerling plaats.  
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2) Schorsing 
Pas bij een volgend ernstig incident, of in het uitzonderlijke geval dat een voorgevallen incident zo ernstig is dat 
een time-out niet meer passend is, kan worden overgegaan tot een schorsing. 
Hierbij gelden de volgende voorwaarden: 

1. Het College van Bestuur van INOS (bevoegd gezag) wordt door de directeur van de school 
voorafgaand aan de schorsing in kennis gesteld van deze maatregel en om goedkeuring gevraagd. Dit 
kan telefonisch, waarna bevestiging van gemaakte afspraken per e-mail door de school plaatsvindt. 

2. Er wordt geen schriftelijk bericht van ontvangst gestuurd vanuit het College van Bestuur. 
3. Gedurende de schorsing wordt de leerling de toegang tot de school ontzegd. 
4. Er worden maatregelen getroffen waardoor de voortgang van het leerproces van de leerling 

gewaarborgd kan worden. (zie opmerking 3) 
5. De schorsing bedraagt maximaal 5 schooldagen. (zie opmerking 4) 
6. De betrokken ouders worden door de directie uitgenodigd voor een gesprek over de maatregel. Hierbij 

dienen nadrukkelijk oplossingsmogelijkheden te worden verkend, waarbij de mogelijkheden en de 
onmogelijkheden van de opvang van de leerling op de school aan de orde komen. 

7. Van de schorsing en het gesprek met de ouders wordt een verslag gemaakt. Dit verslag wordt door de 
ouders voor gezien getekend en in het leerlingendossier opgeslagen. 

8. Het verslag wordt ter kennisgeving verstuurd aan: 
a. Het College van Bestuur (bevoegd gezag), Postbus 3513, 4800 DM  Breda 
b. Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant (Postbus 90156, 4800 RH Breda) 
c. Als de schorsing langer duurt dan 1 dag: de Inspectie van het Onderwijs. De melding 

verloopt via het invullen van het betreffende formulier in het internetschooldossier:  
https://schooldossier.owinsp.nl , tabblad ‘aanleveren’, menu-item ‘schorsing’. 

9. Ouders kunnen bezwaar aantekenen bij het College van Bestuur (bevoegd gezag) van de school. Het 
bevoegd gezag beslist uiterlijk binnen 14 dagen op het bezwaar.    

 
Opmerking 3: Schorsing mag niet betekenen dat het maken van toetsen (denk aan Cito entree- of eindtoetsen) 
wordt belemmerd. Dit vraagt passende maatregelen, bijv. het wel tot de school toelaten voor het doen van deze 
toets. Daarnaast kan het beschikbaar stellen van (thuis)studiemateriaal tot de mogelijkheden behoren.  
  
Opmerking 4: Wezenlijk is dat de schorsing aan een maximum termijn één week gebonden is (art 40c WPO, art 
40a WEC). Zij mag geen verkapte verwijdering worden. Deze termijn biedt de school enkele dagen tijd om een 
eventuele beslissing tot verwijdering op zorgvuldige wijze voor te bereiden.  
 
3) Verwijdering 

Bij het zich voordoen van een ernstig incident, dat ingrijpende gevolgen heeft voor de veiligheid en/of de 
onderwijskundige voortgang (zie opmerking 5) van de school, kan worden overgegaan tot verwijdering van een 
leerling. De wettelijke regeling voor het bijzonder onderwijs is hierbij van toepassing (artikel 40 WPO, of artikel 
61 WEC). 
Hierbij gelden de volgende voorwaarden: 

1. Verwijdering van een leerling van school is een beslissing die het College van Bestuur (bevoegd 
gezag) binnen INOS gemandateerd heeft aan de directeur van de school. Echter, voordat de 
verwijderingprocedure wordt opgestart, dient toestemming van het College van Bestuur (bevoegd 
gezag) verkregen te worden. Dit kan telefonisch, waarna bevestiging van gemaakte afspraken per e-
mail door de school plaatsvindt. 

2. Er wordt geen schriftelijk bericht van ontvangst gestuurd vanuit het College van Bestuur. 
3. Voordat de beslissing over verwijdering wordt genomen, hoort de directeur de betrokken leerkracht(en) 

en de ouders. Hiervan wordt een verslag gemaakt wat aan de ouders ter kennis worden gesteld en 
door de ouders voor gezien wordt getekend. 

a. Het verslag wordt ter kennisgeving opgestuurd naar: 
I. Het College van Bestuur (bevoegd gezag), Postbus 3513, 4800 DM  Breda 
II. Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant (Postbus 90156, 4800 RH Breda) 
III. De inspectie van het onderwijs (Postbus 88, 5000 AB Tilburg) 

4. De directeur informeert de ouders schriftelijk en met redenen over de verwijdering, waarbij de ouders 
gewezen worden op de mogelijkheid van het indienen van een bezwaarschrift bij het College van 
Bestuur (bevoegd gezag). 

5. De ouders krijgen de mogelijkheid binnen zes weken een bezwaarschrift in te dienen. 
6. Het College van Bestuur (bevoegd gezag) is verplicht de ouders te horen over het bezwaarschrift. 
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7. Indien het bezwaarschrift betrekking heeft op een school voor Speciaal Onderwijs (WEC), is het 
College van Bestuur verplicht overleg te plegen met de inspecteur voordat een beslissing op het 
bezwaar genomen wordt (art. 61 WEC).  

8. Nadat het overleg met de inspecteur en eventuele andere onafhankelijke deskundigen heeft 
plaatsgevonden, krijgen ouders de gelegenheid kennis te nemen van uitgebrachte adviezen of 
rapporten. Daarna worden de ouders opnieuw gehoord. 

9. Het College van Bestuur (bevoegd gezag) neemt een uiteindelijke beslissing binnen vier weken na 
ontvangst van het bezwaarschrift en licht hierover de ouders, de leerplichtambtenaar en de Inspectie 
van het Onderwijs in. 

10. Ouders hebben de mogelijkheid om binnen 6 weken na de beslissing over de verwijdering (of binnen 6 
weken na de beslissing op het bezwaarschrift) een geschil voor te leggen aan de landelijke 
geschillencommissie passend onderwijs (www.onderwijsgeschillen.nl). Ook bemiddeling met inzet van 
een onderwijsconsulent behoort tot de mogelijkheden. (www.onderwijsconsulenten.nl) 

11. De definitieve uitvoering van de verwijdering is pas mogelijk nadat een andere basisschool of een 
andere school voor speciaal (basis)onderwijs is gevonden om de leerling op te nemen.  

  
Opmerking 5: Toelichting op de gronden voor verwijdering: Verwijdering is in uiterste situaties toegestaan wanneer 
een leerling ‘een gevaar voor zichzelf of zijn omgeving vormt’. Anders geformuleerd moet er sprake zijn van ernstig 
wangedrag en een onherstelbaar verstoorde relatie tussen leerling en school, of tussen ouder(s) en school. In 
zeldzame situaties is het echter ook mogelijk een leerling te verwijderen wanneer de school niet (langer) kan 
voorzien in de ondersteuningsbehoefte van de leerling of wanneer een leerling een structureel, onevenredig groot 
beroep op de faciliteiten van de school doet, waarbij die faciliteiten (vrijwel) geen leereffect opleveren.  
  
4) Aangifte bij de politie 

In gevallen waarbij sprake is van één van de volgende handelingen door een leerling of ouder/verzorger: 

• Het uiten van (ernstige) bedreigingen 

• Het gebruiken van geweld 

• Het onzedelijk betasten en/of aanranden 

• Het dragen van, dreigen met of gebruik van wapens 

• Het buitensporig gebruik van of handel in alcohol 

• Het bezit van, gebruik van of handel in drugs 

• Bij overige zeer ernstige overtredingen tegen betrokkenen op school, dit ter beoordeling van de 
directeur van de school in overleg met het College van Bestuur, wordt aangifte gedaan bij de politie.  

 
Stappenplan aangifte bij de politie: 

1. Het doen van aangifte wordt vooraf telefonisch besproken met het College van Bestuur. Hierin wordt de 
aard en ernst van het incident besproken en wordt afgestemd wie de feitelijke aangifte zal verrichten. 

2. Deze aangifte wordt in de regel door de directeur van de school verricht. De directeur kan de direct 
betrokken medewerker(‘s) verzoeken bij de aangifte aanwezig te zijn voor het afleggen van een 
getuigenverklaring. 

3. In uitzonderlijke gevallen kan de aangifte worden verricht door het College van Bestuur. Het College van 
Bestuur kan de direct betrokken medewerker(‘s) verzoeken bij de aangifte aanwezig te zijn voor het 
afleggen van een getuigenverklaring. 

4. De bij het incident betrokkenen (inclusief de dader) worden geïnformeerd over de verrichte aangifte, tenzij 
de veiligheid van de school, de leerlingen of de medewerkers zich hiertegen verzet. Dit ter beoordeling aan 
de directeur van de school. 

5. Een kopie van de aangifte wordt toegevoegd aan het leerlingdossier.  
 
5) Ouders toegang ontzeggen tot schoolgebouw en schoolterrein 

Er behoort een gezonde wisselwerking te zijn tussen opvoeders en de leerkrachten met inachtneming van 
ieders rol ten opzichte van de leerling. Dit betekent dat een gezonde kritische opstelling van ouders ten 
opzichte van het onderwijs dat hun kind ontvangt, deze wisselwerking alleen maar ten goede kan komen. 
Soms echter kan het gedrag van de ouders verstorend werken op de goede relatie die tussen school en 
ouders behoort te bestaan om de eerste taak van een school te bereiken, namelijk het geven van goed 
onderwijs aan een leerling. Het gedrag van ouders kan de rust en voortgang van het onderwijsproces 
verstoren.  

  
Er zijn diverse stappen aangewezen om te trachten te voorkomen dat geschillen met ouders niet ontaarden in 
conflicten waarbij het gedrag van ouders onaanvaardbaar wordt.  

http://www.onderwijsconsulenten.nl/
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Stappenplan omgang met ouders die de rust van het onderwijsproces verstoren: 

1. Aanspreken op gedrag. Indien zich een eerste incident met een ouder voordoet  dan is het zaak dat door 
de directeur van de school – ook als deze het onderwerp van het incident is – gepoogd wordt om de ouder 
te kalmeren en met deze in gesprek te gaan en te wijzen op de regel dat ouders, leerlingen en personeel 
met respect met elkaar dienen om te gaan, en vervolgens de ouder te verzoeken alsnog op rustige wijze 
zijn klacht te vertellen en toe te lichten. Afhankelijk van de ernst van het gedrag kan het gesprek worden 
gevolgd door een brief waarin duidelijk de omgangsnormen op de school worden uitgelegd en dat daarom 
dergelijk gedrag niet wordt getolereerd. 

2. Wanneer desondanks dit storende gedrag van de ouder(s) zich herhaalt of zich voortzet, dan dienen 
betrokken ouders nogmaals voor een gesprek te worden uitgenodigd door de directeur. In dit gesprek moet 
worden gewaarschuwd dat als zich nog één keer een incident voordoet, er zal worden overgegaan tot het 
ontzeggen van de toegang tot de school en haar terreinen. Dit gesprek wordt altijd schriftelijk bevestigd, 
dat wil zeggen dat het verslag van het gesprek aangetekend wordt verstuurd naar ouders, met een bericht 
van ontvangst. Het CvB ontvangt een kopie van deze brief. De wijkagent kan eveneens op de hoogte 
worden gesteld van hetgeen er speelt. 

3. Wanneer het gedrag van de betrokken ouder(s) onaanvaardbaar blijft dient, na overleg met het CvB, een 
derde gesprek plaats te vinden. Bij dit gesprek wordt medegedeeld dat de toegang tot school en 
bijbehorende terreinen met onmiddellijke ingang voor vijf weken wordt ontzegd, behoudens op 
uitdrukkelijke uitnodiging door de directeur. Deze ontzegging moet per aangetekende brief (met bericht van 
ontvangst) worden bevestigd waarin tevens een uitnodiging om in de laatste week van de ontzegging nog 
te overleggen, moet zijn opgenomen. Het CvB ontvang een kopie van deze brief. De school dient van deze 
ontzegging de wijkagent in te lichten. De school is immers niet bevoegd om bij overtreding van het 
toegangsverbod, de betrokken ouders zelf te verwijderen uit de school of van de terreinen Dit is 
voorbehouden aan de politie wegens lokaal-/terreinvredebreuk. Een wijkagent kan eventueel proces-
verbaal opmaken. Mocht in de laatste week van de ontzegging het gesprek positief verlopen, dan kan de 
ontzegging door het bestuur worden opgeheven. 

 
 
  



 
 

55 

BIJLAGE 1: VORMEN VAN OVERTREDEN/ONGEWENST GEDRAG  
De INOS-gedragscode beschrijft algemeen toepasbare normen voor gewenst gedrag zoals: 

- Wij gaan binnen INOS op basis van wederzijds respect en gelijkwaardigheid met elkaar om. 
- Wij respecteren ieders persoonlijke integriteit (zowel fysiek als emotioneel), afkomst, (seksuele) 

geaardheid, geslacht en geloofsovertuiging. 
- Wij hanteren respectvol taalgebruik. (Niet seksistisch, grof, kwetsend, of godslasterlijk.) In de gedragscode 

zijn deze algemene normen concreet uitgewerkt voor verschillende situaties.  
  
In het kader van het protocol ‘Time-out, schorsing en verwijdering’ worden de volgende concrete vormen van 
overtreding van de gedragscode of ander ongewenst gedrag benoemd:  
1. Overtredingen die herhaald voorkomen zoals: 

• Het verstoren van de orde in woord en gedrag; 

• Brutaal gedrag in woord, houding en gebaar. D.w.z. onredelijk, buitenproportioneel en respectloos de 
wijze waarop het gedrag op dat moment door anderen wordt ervaren; 

• Het pesten, bedreigen en uitschelden van leerlingen; 

• Niet luisteren naar leerkrachten; 

• Het regelmatig overtreden van schoolregels; 

• Het weglopen van school.  
2. Ernstige overtredingen zoals: 

• Het uitschelden van personeel; 

• Het ernstig beledigen in woord of gebaar van personeel; 

• Het maken van discriminerende opmerkingen over huidskleur, religie, seksuele geaardheid of uiterlijke 
kenmerken; 

• Het pesten, bedreigen en uitschelden van leerlingen in groepsverband; 

• Het bewust verwonden/letsel toebrengen aan medeleerlingen; 

• Het bewust aanbrengen van schade/vernielingen; 

• Diefstal.  
3. Zeer ernstige overtredingen tegen alle betrokkenen op school zoals: 

• Het bedreigen; 

• Het gebruiken van geweld; 

• Onzedelijk betasten en/of aanranden; 

• Wapens bij zich hebben; 

• Gebruik alcohol en drugs. 
In de eerste vier gevallen wordt aangifte gedaan bij de politie.  

4. Buitensporig extreem bedreigend gedrag naar kinderen en/of personeel door leerlingen en ouders bv. 
met wapens of voorwerpen. Het voeren van drugshandel. 
Er wordt onverwijld aangifte gedaan bij de politie.  

  
OPMERKING: Deze beschrijving is wellicht niet uitputtend. In overige ernstige of herhalende gevallen worden na 
beoordeling door de directeur, in overleg met het College van Bestuur, gepaste maatregelen getroffen.  
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BIJLAGE 2: TOELICHTING OP DE ONDERLINGE VERHOUDINGEN VAN BETROKKEN PARTIJEN  
  
INOS (CvB en de school) is degene die beslissingen rondom time-out, schorsing en verwijdering neemt. INOS is 
daarmee ook degene die uiteindelijk door een rechter hierover ter verantwoording geroepen kan worden. Het is 
verstandig (en soms noodzakelijk) om in complexe situaties rondom schorsing en verwijdering het advies in te 
winnen van externe deskundigen (onderwijsinspectie en de ambtenaar leerplichtzaken), maar de uiteindelijke 
beslissing is een verantwoordelijkheid van INOS.  
  
Onderwijsinspectie is de toezichthouder op het onderwijs en houdt ook toezicht op de uitvoering van de wet door 
scholen. Inspectie zal signalen van scholen en ouders registreren en meenemen tijdens inspectiebezoeken aan die 
school. De aandacht zal dan voornamelijk uitgaan naar de manier waarop scholen de correcte uitvoering van deze 
procedures hebben gewaarborgd en naar de manier waarop de voorgeschreven procedures worden uitgevoerd. 
Onderwijsinspectie is deskundig op het gebied van wet- en regelgeving. Vanuit die deskundigheid kan 
onderwijsinspectie INOS adviseren. Omdat ouders in procedures rondom schorsing en verwijdering vaak contact 
zoeken met onderwijsinspectie, is het verstandig inspectie op de hoogte te houden van de stappen die 
ondernomen worden.  
  
De ambtenaar leerplichtzaken is vanuit de gemeentelijke opdracht verantwoordelijk voor een correcte uitvoering 
van de leerplichtwet. (Alle kinderen moeten naar school). Zodra leerlingen verstoken dreigen te raken van 
onderwijs, gaat de ambtenaar leerplichtzaken een rol spelen. De praktijk leert dat leerlingen die (herhaaldelijk) met 
schorsingsprocedures in aanraking komen, een grote kans lopen ook betrokken te raken bij een 
verwijderingsprocedure. Daarom is het goed de ambtenaar leerplichtzaken tijdig te informeren en als adviseur te 
betrekken bij dit soort procedures.   
 
 

 
 
Bijlage behorend bij hoofdstuk 8.1.5 
 
Veiligheidsbeleid op de scholen van INOS (zie ook de indicator ‘schoolklimaat en veiligheid op 
www.scholenopdekaart.nl) 
 
Veiligheid in en rondom de school is belangrijk om je goed te voelen (sociale veiligheid), maar ook om te zorgen 
dat er geen ongelukken gebeuren (fysieke veiligheid). Hiervoor zijn diverse regels opgesteld voor scholen. Een 
belangrijk zichtbaar deel is het veiligheidsplan waaronder het anti-pestprotocol valt. Daarin staat wat de school 
onder pesten verstaat, en hoe zij pesten probeert te voorkomen en hiertegen optreedt. Iedere school heeft een 
sociale veiligheidscoördinator die zich hier speciaal op richt. Verder heeft iedere school één of meerdere 
vertrouwenspersonen. Vinden gepeste kinderen en hun ouders op school geen gehoor? Dan kunnen zij in het 
uiterste geval terecht bij de Kinderombudsman.  
 
Met behulp van de ‘Checklist voor een veilige school’ van het landelijke kwaliteitsteam veiligheid heeft INOS haar 
veiligheidsbeleid geformuleerd. Dit wordt jaarlijks afgestemd met de MR. 
Enkele relevante elementen uit het INOS-brede veiligheidsbeleid:  
Voldoende, geschoolde bedrijfshulpverleners op scholen  
Een medezeggenschapsraad op elke school  
Minimaal één schoolvertrouwenspersoon op elke school en een coördinator sociale veiligheid  
Een klachtenregeling  
Een door de brandweer afgegeven gebruiksvergunning voor elk schoolgebouw  
Een meldcode voor signalering van Huiselijk Geweld en Kindermishandeling  
Alle medewerkers hebben een Verklaring Omtrent het Gedrag  
Het gebruik van een methode voor Sociaal Emotionele Ontwikkeling op alle scholen  
Zie ook www.inos.nl/contact  
 
In scholen zijn veel mensen actief. Daarom dient de aandacht voor veiligheid hoog op de agenda te staan. Er is 
sprake van een aantal wettelijke kaders dat scholen (en schoolbesturen) voorschrijft veiligheidsbeleid te voeren. 
Denk hierbij aan de Wet op het Primair Onderwijs en de Arbowet. Deze wetgeving stelt kaders aan zowel de 
fysieke veiligheid in een gebouw, als aan de sociale veiligheid van kinderen en volwassenen die met elkaar leren 
en werken. 
 

http://www.scholenopdekaart.nl/
http://www.inos.nl/contact
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Bijlage behorend bij hoofdstuk 8.2.2 
 
Protocol social media 
 
Breda, april 2019 
 
Voorwoord   
Dit sociale media protocol beschrijft verwachtingen en afspraken voor het gebruik van internet en sociale media in 
de school. Het is bedoeld voor alle betrokkenen die deel uitmaken van Kbs De Zandberg.  
   
Kbs De Zandberg is zich ervan bewust dat sociale media een onlosmakelijk onderdeel vormen van de huidige 
samenleving en de leefomgeving van haar leerlingen, hun ouders, medewerkers en andere belanghebbenden. Zij 
ziet het als haar verantwoordelijkheid om leerlingen te leren de voordelen van sociale media te benutten en wil 
daarnaast ook de nadelen bespreekbaar maken.  
Naar verwachting draagt dit protocol bij aan een goed en veilig school- en onderwijsklimaat.  
 
Kbs De Zandberg behoudt zich het recht voor om de toegang tot communicatiemiddelen binnen de 
schoolomgeving te beperken, zoals het beperken van toegang tot bepaalde sites middels het gebruik van 
INOSweb, digitale platformen of toegang tot het draadloze netwerk. Kbs De Zandberg kan het recht tot gebruik van 
een deel van Internet en/of een andere elektronisch communicatiemiddel toestaan, maar ook altijd weer 
intrekken.   
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1. Wat willen we bereiken? 
 
Het internet is een wereldwijd computernetwerk. Dit netwerk maakt het mogelijk informatie te verspreiden, te 
zoeken en te e-mailen.  
 
Sociale media zijn een verzamelbegrip voor online platvormen waar de gebruikers, zonder of met minimale 
tussenkomst van een professionele redactie, de inhoud verzorgen. Onder de noemer sociale media worden onder 
andere weblogs of blogs, social bookmarking, videosites als YouTube, Vimeo, fora, op samenwerking gebaseerde 
projecten als Wikipedia, en sociale netwerken als Facebook en Google+ geschaard. Via deze media delen mensen 
verhalen, kennis en ervaringen. Dit doen zij door berichten te publiceren of door gebruik te maken van ingebouwde 
reactiemogelijkheden. Voorbeelden van dit laatste zijn weblogs, waar lezers reacties achterlaten door middel van 
een reactieformulier of trackbacks.  
 
Sociale media is een verzamelbegrip voor internet-toepassingen (platformen) waar de gebruikers informatie met 
elkaar delen  op een gebruiksvriendelijke en vaak leuke wijze, veelal zonder tussenkomst van een professionele 
redactie.   
Het gaat dan niet alleen om het delen van tekstuele informatie, maar ook om het delen van geluid (podcast en 
muziek) en beeldmateriaal (plaatjes, foto en video’s) via sociale media.  
 
Gebruik van sociale media biedt onderwijskundig veel mogelijkheden, denk hierbij aan: 
een klassenblog, filmpjes via YouTube zodat  de leerstof verrijkt kan worden. De Zandberg houdt hier bij de 
inrichting van haar onderwijs rekening mee en stelt daarbij de volgende doelen: 

▪ Verrijken en verdiepen van de leerstof; 
▪ Leerlingen mediawijs maken; 
▪ Het aanbod van verschillende leerstrategieën uitbreiden; 
▪ Het delen van kennis en samenwerken. 

 
2. Hoe willen we dat bereiken? 
 
Voor het bereiken van de doelstelling is een aantal zaken voorwaardelijk. We spreken de verwachting uit dat de 
gebruikers van sociale media rekening houden met de goede naam van de school en van iedereen die betrokken 
is bij de school. Kbs De Zandberg vraagt bij inschrijving en jaarlijks middels het SOS-formulier toestemming van 
ouders voor het publiceren van foto-, film- en geluidsopnamen van schoolgerelateerde situaties (projecten, 
schoolreisjes, stagebegeleiding, etc.) op de website en voor intern gebruik.  
School stelt ouders bij inschrijving op de hoogte van de richtlijnen van de AVG (zie bijlage). Bij de aanmelding van 
een kind hebben ouders notie genomen van dit protocol en stemmen zij in met de hierin opgenomen richtlijnen.  
 
Kbs De Zandberg verwacht van haar leerkrachten dat zij over kennis beschikken om de leerlingen de 
benodigde sociale media-vaardigheden aan te leren die waardevol zijn voor het leerproces en maakt ruimte in het 
onderwijsleerproces voor het gebruik van sociale media in de lessen.  
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3. Wat verwachten we van leerlingen, medewerkers en ouders? 
 
Algemeen 
Het is niet toegestaan om via Internet of via e-mail, telefoon of iPad:   

▪ Sites/adressen te bezoeken, informatie te downloaden of te verspreiden die racistisch, discriminerend, 
beledigend of aanstootgevend zijn;  

▪ Opzettelijk informatie waartoe men via Internet toegang heeft verkregen, zonder toestemming te 
veranderen of te vernietigen;  

▪ Foto’s, filmpjes en geluidopnames te maken en te verspreiden zonder toestemming van de betrokkene(n);  

▪ Berichten anoniem of onder een fictieve naam te versturen. 
  
Indien iemand ongevraagd informatie van een soort als hierboven genoemd krijgt aangeboden, dient de persoon 
dit direct te melden bij de leidinggevende (medewerker) of leerkracht (leerling).   
 
Leerlingen 
Leerlingen mogen, op eigen risico, elektronische communicatiemiddelen meenemen naar school. Wanneer deze 
kapot gaan, gestolen worden etc. kan de school niet aansprakelijk worden gesteld. 
 
In het schoolgebouw wordt er géén gebruik gemaakt van deze middelen, behoudens calamiteiten (ná vraag aan de 
leerkracht) en/of onderwijskundige doeleinden binnen het klaslokaal. Voor aanvang van de lessen leggen zij de 
telefoon op de hiervoor bestemde plaats weg. Na schooltijd kunnen de leerlingen deze weer meenemen. 
Gedurende de lesdag* wordt er binnen de schoolhekken géén gebruik gemaakt van deze middelen.  
Na de schooldag valt het gebruik van mobiele telefoons onder de verantwoording van ouders. Op het schoolplein 
(na schooltijd) ontmoedigen wij het gebruik van deze elektronische middelen en vinden wij dat het schoolplein 
vooral bedoeld moet zijn om te spelen. 
 
*lesdag Ma/Di/Do/Vr 08.35-15.30 uur en Wo 08.35-12.30 uur 
 
Ouders 
We verwachten van ouders dat zij onze doelstellingen mee uitdragen en dat zij vanuit de opvoeding de leerlingen 
mediawijs maken. We benadrukken dat ouders te allen tijde zelf verantwoordelijk blijven voor het sociale media 
gedrag van hun kind en verwachten dan ook dat ze daar afspraken over maken. 
We verwachten dat ouders leerkrachten in privétijd niet op hun privénummer benaderen.  
 
Medewerkers 
Medewerkers mogen, op eigen risico, elektronische communicatiemiddelen meenemen naar school. 
Wanneer deze kapot gaan, gestolen worden etc. kan de school niet aansprakelijk worden gesteld.  
 
Gedurende de lestijden wordt er geen gebruik gemaakt van deze middelen, behoudens calamiteiten en/of 
onderwijskundige doeleinden.  
Wat medewerkers buiten hun werktijd doen, is vanzelfsprekend een eigen keuze.  We willen voorkomen dat 
medewerkers onvoorzien of onbedoeld het belang van KBS De Zandberg schaden door communicatie in privétijd.  
 
We verwachten dat medewerkers: 

1. wanneer zij kennis en andere (waardevolle) informatie delen, die informatie niet vertrouwelijk is en het KBS 
De Zandberg of anderen niet schaadt;  

2. persoonlijk verantwoordelijk zijn voor de inhoud die ze, voor zover dat niet tot hun functie behoort, 
publiceren op bijvoorbeeld blogs, wiki’s, fora waarbij informatie door gebruiker zelf wordt aangeleverd; 

3. zich ervan bewust zijn dat wat zij publiceren voor langere tijd openbaar zal zijn, met gevolgen voor hun 
privacy;  

4. wanneer er een online discussie dreigt te ontsporen, of in het ergste geval al helemaal ontspoord is,  de 
werknemer direct contact opneemt met het MT en de te ondernemen acties overlegt; 

5. bij de geringste twijfel over een publicatie of over de raakvlakken met KBS De Zandberg de werknemer 
contact te zoekt met het MT; 

6. wanneer zij herkenbare foto’s van leerlingen en collega’s willen plaatsen op persoonlijke sociale media zij 
daar toestemming voor vragen; 

7. zich er bewust van zijn wat de consequenties kunnen zijn van het delen van een privénummer met ouders; 
8. niet ongevraagd telefoonnummers van andere medewerkers verspreiden aan ouders. 
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4. Consequenties bij verkeerd gebruik/misbruik 
Wanneer bovenstaand protocol niet wordt gevolgd, wordt dit met de directie en betrokkene(n) besproken. 
Mogelijke consequenties die hieruit voort kunnen vloeien staan hieronder vermeld: 
 
Leerlingen en ouders 

1. Leerlingen en/of ouders die in strijd met dit protocol handelen maken zich mogelijk schuldig aan verwijtbaar 
gedrag. Alle correspondentie omtrent dit onderwerp wordt opgenomen in het leerlingendossier; 

2. Ouders worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid als het gedrag met betrekking tot sociale media 
van de leerling de groepsdynamiek negatief beïnvloedt; 

3. Als leerlingen de afspraak rondom telefoongebruik niet nakomen, zal de telefoon voor die dag worden 
ingenomen. Deze mag aan het einde van de dag om 16.00 uur worden opgehaald bij de leerkracht die de 
telefoon heeft ingenomen. Op woensdag is dit om 13.00 uur; 

4. Afhankelijk van de ernst van de uitlatingen, gedragingen en gevolgen worden naar leerlingen en/of ouders 
maatregelen genomen, welke variëren van waarschuwing, schorsing en verwijdering van school; 

Medewerkers 
5. Medewerkers die in strijd handelen met dit protocol, maken zich mogelijk schuldig aan plichtsverzuim. Alle 

correspondentie omtrent dit onderwerp wordt opgenomen in het personeelsdossier;  
6. Afhankelijk van de ernst van de uitlatingen, gedragingen en gevolgen, worden naar medewerkers toe 

rechtspositionele maatregelen genomen, welke kunnen variëren van waarschuwing, schorsing, berisping, 
ontslag en ontslag op staande voet;  

Algemeen 
7. Indien de uitlating van leerlingen, en/of ouders en medewerkers mogelijk een strafrechtelijke overtreding 

inhoudt, kan door KBS De Zandberg aangifte bij de politie worden gedaan;  
8. In gevallen waarin sprake is van ernstig verwijtbaar gedrag door de persoon waarbij schade en extra 

kosten voor KBS De Zandberg ontstaan, zal de school deze kosten verhalen op de betrokken persoon. 
Wanneer er meerdere personen betrokken zijn, kan KBS De Zandberg de groep als geheel 
verantwoordelijk stellen voor de ontstane kosten.   

 
Voor bovengenoemde artikelen geldt: Vaststellen van de ernst van de overtreding is de verantwoordelijkheid van 
het management evenals het bepalen van de daaraan verbonden consequenties. Indien nodig, vindt er overleg 
plaats met het College van Bestuur van de stichting INOS. 
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Bijlage behorend bij hoofdstuk 10.9 Rookbeleid 
Wij gaan voor een rookvrije generatie. Helpt u mee? 
Op het terrein van onze school mag niet worden gerookt. Dat ziet u ook op de borden die bij alle ingangen van 
onze school zijn geplaatst. Wij vinden het heel belangrijk dat kinderen zich ontwikkelen in een schone omgeving, 
dus ook in schone lucht. Alle kinderen hebben het recht om rookvrij op te groeien. Kinderen en jongeren beginnen 
gemakkelijker en eerder met roken als ze roken in hun omgeving zien. We vragen daarom aan iedereen om niet te 
roken op het schoolterrein én in het zicht van het schoolterrein. 
Ik ben, omdat wij zijn! 
Ons motto ‘ik ben, omdat wij zijn’ betekent ook dat wij voor elkaar zorgen en samen onze omgeving gezond 
houden. Wij vragen u om uw rookwaren thuis 
 
Bijlage behorend bij hoofdstuk 10.9 
 
Protocol hoofdluis 
(Het protocol volgt in principe de landelijke richtlijnen van het RIVM) 
 
Dit protocol informeert u over de richtlijnen die de school hanteert als er hoofdluis heerst. Het bevat zowel 
richtlijnen voor de preventie, als regels en een stappenplan in geval van een daadwerkelijke besmetting.  
Met dit protocol doen wij een beroep op de gezamenlijke verantwoordelijkheid van school en 
ouder(s)/verzorger(s) voor de aanpak van het hoofdluisprobleem. 
 
 
Preventie 

1. Het ‘Protocol Hoofdluis’ wordt opgenomen in de schoolgids zodat de ouder(s)/verzorger(s) van instromende 
leerlingen op de hoogte zijn van de regels en afspraken. Ook wordt het protocol opgenomen op de website 
van de school. Tevens staat op de schoolkalender het stappenplan overzichtelijk vermeld.  

2. De leerkracht zorgt in samenspraak met de contactouder(s) van zijn/haar klas voor tenminste twee ouders 
die de taak van luizencontroleur op zich nemen.  

3. Per bouwjaar (groepen 1-2, groepen 3 t/m 5, groepen 6 t/m8) is er in principe één luizencoordinator. Er 
wordt getracht in elk geval minstens 2 coördinatoren te hebben die ook bouwoverstijgend kunnen 
(samen)werken.  

4. Taak luizencoördinatoren: 
a. aanspreekpunt bij problemen die de luizencontroleurs ondervinden en nemen hun suggesties in 

overweging; 
b. aanspreekpunt voor zowel ouder als leerkracht; 
c. aanspreekpunt in contacten met de GGD; 
d. informatievoorziening verzorgen aan de ouders, luizencontroleurs en leerkrachten; 
e. overleg met de directeur van de school over de stand van zaken en genomen of nog te nemen 

maatregelen.  
5. Taak luizencontroleurs: 
a. controleren van alle leerlingen van hun klas op hoofdluis/neten. Dit vindt bij voorkeurplaats iedere 

maandag na een schoolvakantie, en niet later dan woensdag. De data staan vermeld in de schoolkalender; 
b. vaststellen of en welke kinderen hoofdluis/neten hebben. Voor verdere aanpak zie: besmetting. 

6. Wanneer ouders tussentijds hoofdluis constateren bij hun kind, zijn zij verplicht dit tijdens het eerstvolgende 
schoolbezoek van hun kind te melden aan de leerkracht, ook wanneer zij ervan overtuigd zijn dat de 
hoofdluis onder controle is. Besmetting kan immers al hebben plaatsgevonden zonder dat symptomen 
worden waargenomen. Ook is de bron van besmetting niet altijd bekend. 

 
Besmetting 

1. We spreken van besmetting met hoofdluis indien er: 
a. luizen, levende of dode, worden aangetroffen 
en/of 
b. neten, volle of lege/oude, worden aangetroffen 

2. Wanneer er besmetting met hoofdluis geconstateerd wordt door de luizencontroleurs, melden zij dit aan de 
leerkracht. Tevens worden alle ouders van de klas per mail op de hoogte gesteld zonder vermelding van 
de naam van het betreffende kind.  

3. De controleur geeft aan de administratie van school de namen van de kinderen bij wie er luizen/neten zijn 
gevonden door. De administratie mailt de betreffende ouders met de mededeling dat er bij hun kind luizen 
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en/of neten zijn gevonden en dat ze de behandeling kunnen starten met een korte uitleg van de 
behandelmethode. De coördinatoren krijgen van deze mail een kopie. De ouder krijgt tevens het verzoek 
om de overige gezinsleden te controleren, zo nodig te behandelen en de omgeving op de hoogte te stellen 
zodat men maatregelen kan nemen.  

4. 14 Dagen na het vaststellen van een besmetting worden alle kinderen van de groep opnieuw 
gecontroleerd. Indien het kind dat eerder al luizen/neten had nog steeds luizen heeft, wordt de procedure 
als onder (3) herhaald en wordt door de administratie een tweede mail gestuurd met het verzoek om de 
behandeling voort te zetten en het maximale te doen opdat er geen luizen en/of (oude) neten meer 
aanwezig zijn bij de eerstvolgende nacontrole.  
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Vervolg besmetting 
5. Wanneer er andere kinderen dan bij de eerdere controle luis/neten hebben worden deze zoals in stap 3 

onder besmetting vermeld ingelicht door de administratie. De klas wordt wederom per mail door de 
luizencontroleur op de hoogte gebracht van de aan-/afwezigheid van luizen/neten.  

6. Na één maand/4 schoolweken, dit staat gelijk aan de 3e nacontrole, neemt de school mondeling contact op 
met de ouders van het kind met luizen/neten. Het doel van dit gesprek is om te kijken waar het probleem 
zit, of er hulp/extra advies nodig is en om het probleem onder de directe aandacht van de betreffende 
ouders te krijgen.  

7. De controles worden herhaald tot er geen besmetting meer kan worden vastgesteld en de klas 
‘luizen/netenvrij’ kan worden verklaard. Wanneer de klas luizenvrij is wordt dit door de luizencontroleur 
gemaild naar alle ouders van de klas en in kopie naar de luizencoördinator. 

8. Indien twee maanden na het vaststellen van de besmetting nog luizen en/of neten worden aangetroffen bij 
steeds hetzelfde kind, is er sprake van een hardnekkige besmetting. In dat geval wordt in overleg met de 
leerkracht en luizencoördinator verder beleid bepaald. Dit kan betekenen dat de ouders worden 
uitgenodigd voor een gesprek, of dat de directeur wordt geïnformeerd.  

9. Wanneer er sprake is van een hardnekkige besmetting zoals bedoeld onder punt 8, en het blijft bij enkel 
dat kind dan wordt het kind met luizen/neten gecontroleerd en steekproefsgewijs vijf á zes andere kinderen 
uit deze klas.  

 
Aanpak/Stappenplan Luizencontrole 
De aanpak op school vindt plaats volgens het ‘Stappenplan’ dat is afgedrukt op de schoolkalender en ieder jaar 
aan de luizencontroleurs wordt gegeven bij het begin van het schooljaar.  
 
Dit stappenplan beschrijft de taak van de luizencontroleurs en ziet er als volgt uit: 

- Het kind informeren en eventueel geruststellen; 
- Leerkracht en administratie op de hoogte stellen indien er sprake is van luizen/neten en contact houden met 

de luizencoördinator; 
- Ouders van de gehele klas via standaard mail informeren of er wel/geen luizen/neten geconstateerd zijn; 
- Zorgen voor nacontroles totdat de klas vrij is van luizen én neten; 
- Registreren van de controles op de luizenregistratielijst van de klas; 
- Doorgeven van de uitslag van de (na)controles aan de administratie en waar nodig aan de luizencoördinator; 
- Op verzoek van de coördinator eventueel overleg met de luizencoördinator over de situatie; 
- Indien de controleur het nodig vindt eventueel het kind alvast preventief kammen met de Nisska kam of met 

de elektrische luizenkam die op school/klas aanwezig is.  
 
NB : 
Een luizencontroleur is een ouder die vrijwillig op school onder schooltijd kinderen controleert op luizen/neten.  
Ouders mogen nooit een vrijwilliger van de luizencommissie aanspreken op hun werkwijze of conclusies. De 
luizencontroleurs hebben in principe slechts een signalerende taak; de ouders zijn primair verantwoordelijk voor de 
controle op en verwijderen van hoofdluis/neten uit de haren van hun kinderen. De school is verantwoordelijk voor 
preventieve maatregelen en voor het betrekken van de ouders bij de bestrijding van hoofdluis. 
De GGD kan op verzoek worden betrokken bij de bestrijding van terugkerende/hardnekkige besmettingen. Bij 
klachten of opmerkingen kan men contact opnemen met de directeur. 
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Protocol hoofdluis 
 

 
Controle luizen 

Pluizers 
1e week na vakantie OF 

na melding luis door (contact)ouder 
(gele lijst invullen: luizen, neten) 

 

 ** bij twijfel wordt luizencoördinator 
ingeschakeld 

+ 
*** Al minimaal één in schooljaar gehele 
protocol doorlopen → direct naar laatste 

stap = actie GGD  

      

 
GEEN LUIZEN 
(gele lijst blijft in de klas) 

 

  
WEL LUIZEN 
➔ dezelfde dag 
 

   

      

    
Melding naar 

schooladministratie 
(d.m.v. gele lijst afgeven) 

 

 
 

Melding naar 
schooladministratie 

(d.m.v. gele lijst afgeven) 
 

      

    
Mailt 

betrokken ouders en 
luizencoördinator 

 

  
Mailt betrokken ouders 

en luizencoördinator 
 

      

  
 

Nieuwe gevallen 
starten begin 

protocol 

 
Na 14 dagen nacontrole 

luizenpluizers 
 

 
 

 

      

   
GEEN 

LUIZEN 
 

  
WEL LUIZEN 

 
 

Na 14 dagen (deels) 
nacontrole luizenpluizers 

 
! geen nieuwe gevallen 
vgl → lln + 4 lln 
! nieuwe gevallen vgl → 
gehele klas 

     
 

Luizencontroleur 
stuurt algemene 

mail naar 
contactouders 

 

    
GEEN LUIZEN 

 

      
      

     
LAATSTE STAPPEN 
IN HET PROTOCOL 

 
WEL LUIZEN 

 

      
      

Extra 
→ Luizen gevonden door ouders 
→ melden aan contactouder 
→ contactouder informeert pluizer! 
 
 
 
 
Email: Kbsdezandberg_luis@inos.nl 

 Melding naar schooladministratie 
(d.m.v. gele lijst afgeven) 

   

 Mailt 
betrokken ouders en luizencoördinator 

   

 Luizencoördinator informeert school + pluizers 
acties + pluizers van broers/zussen 

(geen extra controle nodig) 
   

 School belt ouders en/of luizencoördinator 
schakelt GGD in 

Luizencoördinatoren 
➔ Ankie Brands 
➔ Kim Simons 
➔ Namens school: Karin de Klerk 

   

 Pluizen stopt, mits geen nieuwe gevallen 

   

mailto:kbsdezandberg_luis@inos.nl


 
 

66 

Bijlage 
Regeling dyslexie 
 
Met ingang van 01-01-2015 ressorteert het dyslexiebeleid onder de jeugdwet (verantwoordelijkheid van de 
gemeente). Leerlingen kunnen in aanmerking voor vergoede diagnose en behandeling komen wanneer ze aan de 
criteria van PDDB (protocol diagnose dyslexie en behandeling versie 1 en 2) voldoen. De ouders melden hun kind 
(vanaf groep 4) aan bij de Commissie CTLV. De school ondersteunt de aanvraag door het invullen van het 
masterplan dyslexie. 
 
In het masterplan dient de school de volgende zaken aan te geven: 
 
De ernst van het lees- en spelling probleem 
Criteria 1: technisch lezen woordniveau drie maal opeenvolgend E scores 
of 
Criteria 2: technisch lezen woordniveau drie maal opeenvolgend D scores (minimaal) en spelling woordniveau 

drie maal opeenvolgend E scores                    
 
Didactische resistentie 
Ondersteuning op zorgniveau 2 en 3 (zorgniveau 3: individuele RT; 3x per week 20 minuten voor een  
periode van 10 tot 12 weken) 
 
Geen co-morbiditeit 
O.a. mag de leerling geen E-scores op het onderdeel rekenen hebben.   
 
Nadat de commissie CTLV de aanvraag beoordeeld heeft, ontvangen de ouders een brief. Met deze brief kunnen 
de ouders zich wenden tot de CJG-er. De CJG-er geeft een indicatie tot diagnostiek af. 
Naar aanleiding van de diagnose wordt vastgesteld of de leerling ernstige enkelvoudige dyslexie heeft en  in 
aanmerking komt voor vergoede behandelingen. 
Onder bepaalde omstandigheden kan de school overgaan tot het afgeven van een interne dyslexieverklaring. Met 
deze interne dyslexieverklaring kan het kind van dyslexiemaatregelen op school gebruik maken. De interne 
dyslexieverklaring kan alleen tot en met groep 8 ingezet worden. De geldigheid van deze interne dyslexieverklaring 
verdwijnt bij het verlaten van de school.     
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Bijlage 
Regeling Playing for Success, leren met een WOW-factor (www.playingforsuccess.nl/breda)  
 
Playing for Success is een voor Nederland grensverleggend initiatief waarmee leerlingen in de leeftijd van 9 tot en 
met 14 jaar hun prestaties in taal, rekenen, ICT  en sociaal emotionele ontwikkeling verbeteren. De 
aantrekkingskracht van topsport speelt hierbij een bijzondere rol.    
 
Motivatie 
Playing for Success gaat ervan uit dat leerlingen van nature gemotiveerd zijn om te leren, maar door negatieve 
leerervaringen kan motivatie verminderen en zelfbeeld en zelfvertrouwen verslechteren. Ze geloven zelf dat ze niet 
goed kunnen leren. Dit heeft tot gevolg dat ze onderpresteren of dat ze niet laten zien wat ze wel kunnen. Ze 
kunnen meer dan ze zelf geloven.                                                                
 
Inspiratie 
Playing for Success geeft leerlingen de kans leren als positief te ervaren op een uitdagende en inspirerende plek 
buiten school: het Rat Verlegh, ofwel NAC Stadion. Hier werken ze samen met andere leerlingen aan opdrachten 
die aansluiten bij hun interesses. 
 
Zelfvertrouwen en positief zelfbeeld 
Het stadion, de sport, de ambiance van de professionele voetbalwereld: het draagt allemaal bij aan een omgeving 
die de kinderen uitdaagt, stimuleert en prikkelt. Als leerlingen ontdekken dat ze wel kunnen leren en dat leren ook 
nog leuk is, nemen de schoolprestaties toe, krijgen ze hun zelfvertrouwen terug en levert het een bijdrage aan een 
positief zelfbeeld. 
 
Wow-factor 
Naast leerkrachten, zijn er enthousiaste stagiaires die als mentor worden ingezet om de leerlingen te begeleiden 
en te stimuleren. Ook zij vinden het een uitdaging om in het stadion aan dit bijzondere programma mee te doen. 
Voetballers en trainers zetten zich met plezier in voor het centrum en de leerlingen! 
 
 
Het is niet moeilijk voor te stellen dat leren in een voetbalstadion voor de leerlingen een feest is. Bij Playing for 
Success noemen ze dat: leren met een WOW-factor.  
 
Kenmerken 

- Naschools programma van 10 weken, 1 middag per week, 2 à 3 uur lang gericht op leerlingen tussen 9 en 14 
jaar, waarbij de motivatie en zelfvertrouwen is verminderd, met name op het gebied van taal, rekenen en ICT; 

- Locatie: Rat Verlegh stadion (NAC); 
- Aanvullend op het reguliere onderwijs; 
- Selectie vindt plaats via school; 
- Gebaseerd op vrijwillige, niet vrijblijvende deelname; 
- Betrokkenheid van ouders is een voorwaarde; 
- Sluit aan bij de individuele leerbehoeften en –mogelijkheden; 
- Zorgvuldig monitoren van de ontwikkelingen van het kind op het gebied van taal en rekenen; 
- Brengt de ontwikkeling van zelfvertrouwen, zelfwaardering en motivatie in beeld.  

 
Mocht u meer willen weten over Playing for Success of vragen hebben, dan kunt u zich wenden tot de 
teamcoördinator van onze school.  

 

http://www.playingforsuccess.nl/breda
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