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De basisschooltijd: een belangrijke periode in een mensenleven! 
 
De tijd op de basisschool is een belangrijke fase in het leven van een kind. Uw kind groeit op van een 
kleuter tot een prépuber die een keuze gaat maken voor een type vervolgopleiding. Het is een 8-jarige 
periode waarin uw kind zich veel kennis, kunde en vaardigheden eigen kan maken.    
Wij willen een veilige, warme omgeving bieden waarin uw kind zich thuis voelt en zich zo optimaal kan 
ontwikkelen. Samen met u als ouder zullen we de ontwikkeling goed volgen.  
Het team van De Vonder is gemotiveerd om, in goede samenwerking met ouders, bestuur en 
ondersteunende instanties, de kinderen van De Vonder alle mogelijke kansen te bieden te laten groeien. 
 
Scholen verschillen steeds meer wat betreft visie en werkwijze. Dat maakt het kiezen soms moeilijk. 
Daarom is het goed om een schoolgids samen te stellen. De schoolgids kan helpen bij het maken van 
een bewuste keuze voor een basisschool. Het geeft een beeld van “ons onderwijs” en de wijze waarop 
we in goede samenwerking kinderen kansen bieden. Door het lezen van de schoolgids kunt u zien, of 
onze basisschool aansluit bij uw wensen met betrekking tot sfeer, pedagogisch klimaat en de aanpak 
en visie op onderwijs.   
 
 
Deze gids is bedoeld voor zowel ouders die nu kinderen op De Vonder hebben als voor ouders van 
toekomstige leerlingen. Aan wie al kinderen op onze school heeft leggen wij in deze gids verantwoording 
af over onze manier van werken en de behaalde resultaten. Aan de andere ouders leggen wij uit wat zij 
mogen verwachten als hun kind een leerling van De Vonder wordt.  
 
Aan deze schoolgids heeft onze MR zijn instemming verleend. Een schoolgids is geen statisch 
document. Een goede schoolgids wordt regelmatig geraadpleegd door ouders, teamleden, bestuur en 
andere belangstellenden. Als dat gebeurt “leeft” de schoolgids. Als u zelf suggesties hebt om zaken die 
in de gids vermeld staan te wijzigen, dan staan wij open voor uw opbouwende adviezen en 
opmerkingen.  
 
We hopen dat u onze schoolgids met veel interesse en plezier zult lezen.  
 
augustus  2018 
 
 
Namens het team van De Vonder, 
 
A. Kerremans 
Directeur 
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Raamsdonksveer, juli 2018  
 

Geachte ouder(s) / verzorger(s), 
 

Uw kind(eren) bezoekt of gaat binnenkort één van onze scholen bezoeken. Daarom willen u 

in het kort informeren over Stichting Uniek. 

Wij zijn Stichting Uniek, een overkoepelende stichting waarbij 7 basisscholen in de gemeente 

Geertruidenberg en de gemeente Werkendam zijn aangesloten. 

Het onderwijs wordt verzorgd door 150 personeelsleden voor 1900 kinderen. 

 

Geen mens is gelijk. Ook geen school is gelijk. Elke school heeft een eigen identiteit. 

Onderlinge verschillen mogen er zijn en Stichting Uniek wil deze verschillen niet weghalen. 

Elk van deze scholen biedt op eigen wijze onderwijs aan. Elke school kan dus echt 

verschillend zijn in aanpak en lesmethodes. Wij vinden dat belangrijk. Juist door het maken 

van eigen keuzes kan onderwijs optimaal worden afgestemd op de kinderen. Bovendien levert 

een dergelijke aanpak aan ouders/verzorgers keuze mogelijkheden. 

 

Ondanks verschillen tussen de scholen zijn er ook overeenkomsten. Kinderen leren het beste 

binnen een goede sfeer waarin aandacht is voor hun kwaliteiten. Daarom biedt elke unieke 

school een omgeving die veilig is en waar kinderen zich op hun gemak kunnen voelen. Ieder 

kind is immers uniek en kan en mag zichzelf zijn. Met respect voor de andere kinderen. 

Zoals elk kind uniek is, zo zijn ook onze zeven scholen verschillend voor wat betreft de wijk 

waarin ze staan, de tradities van de school en de waardevolle nadruk die elk schoolteam 

aanbrengt. 

 

Unieke scholen willen samenwerken. Wat we willen is van elkaar leren, kennis en ervaringen 

met elkaar delen en samenwerken. 

Stichting Uniek werkt samen met partners die een bijdrage leveren aan het realiseren van de 

visie. De stichting ontwikkelt zich steeds meer naar een netwerkorganisatie en investeert in 

samenwerkingsverbanden die leiden tot verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en de 

ondersteuning. Voorbeelden hiervan zijn samenwerking binnen passend onderwijs. 

Aandacht is er voor samenwerking met gemeenten, kinderdagopvang, peuterspeelzalen en 

voortgezet onderwijs. In de komende jaren zal deze samenwerking verder geoptimaliseerd en 

op uitbreidingsmogelijkheden onderzocht worden. 

 

De verschillen en samenwerkingen maken Stichting Uniek. 

Als u meer wilt weten over de verschillende scholen kunt u alvast een kijkje op hun website 

nemen. 

Vanzelfsprekend bent u als (toekomstig)ouder, samen met uw kind, hartelijk welkom. 
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Wij willen de kinderen een degelijke basis geven, zodat ze na hun vervolgopleidingen 

uiteindelijk als actief burger succesvol in onze maatschappij kunnen functioneren. De 

ontwikkeling van elk kind staat voorop. We willen dat de kinderen zo hoog mogelijke 

prestaties leveren, dat ze een plezierige basisschooltijd beleven. 

 

De maatschappij verandert voortdurend. Ook de opvattingen over en de eisen aan goed 

onderwijs zorgen voor aanpassingen. Daarom vinden wij het belangrijk dat alle medewerkers 

zich voortdurend blijven ontwikkelen. Dat gebeurt door het volgen van cursussen, 

opleidingen, maar ook door te leren van elkaar. We willen graag dat leerkrachten trots zijn op 

hun werk in de school. 

 

 

 

U heeft als ouders niet voor niets voor één van onze scholen gekozen. We vinden het erg fijn 

dat u uw kind(eren) aan een Uniek-school toevertrouwt. Wij hopen en verwachten dat u 

betrokken blijft bij het wel en wee van uw kind(eren). Mocht u hierover vragen of 

opmerkingen hebben: neemt u dan contact op met de groepsleerkracht. Want we willen graag 

tevreden en trotse ouders. 

 

De zeven leden van de Raad van Toezicht bewaken de ontwikkeling van Stichting Uniek. De 

leiding over de zeven scholen is in handen van de heer P. Hendrix. Hij is de voorzitter van het 

College van Bestuur. 

Op elk van de zeven scholen is een locatiedirecteur aangesteld. Met hem of haar heeft u het 

meest te maken, want de locatiedirecteur is de leidinggevende op de school.  

 

Stichting Uniek heeft een eigen website. Op deze website kunt u meer informatie vinden over 

de stichting. 

Wij wensen uw kind(eren) een prettig en succesvol schooljaar 2018 – 2019 toe. 

 
Met vriendelijke groeten, 
 
P. Hendrix 
College van Bestuur 
Voorzitter 
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1.De School 

 

1.1 Basisschool De Vonder  
De Vonder is een katholieke school, gevestigd in het in 1973 aan het Bachplein in gebruik genomen 
schoolgebouw. De naam De Vonder is destijds door ouders voorgesteld en verwijst naar de loopplanken 
zoals zij vroeger van weiland naar weiland lagen op de plaats waar nu De Vonder staat.  
In de voortuin van onze school staat een uit scheepshuiden vervaardigd kunstwerk. Het is een artistieke 
impressie van schoolgaande kinderen en hun begeleidende ouders. Dit kunstwerk is ook verwerkt in 
ons schoollogo dat u op de voorkant van deze gids kunt vinden. Dit logo zult u regelmatig tegenkomen 
op de brieven die u van school ontvangt.  

 
1.2 Directie 

 
De directie bestaat uit: 
 
De directeur: A.Kerremans 
 
p/a Bachplein 9 
4941 AC Raamsdonksveer 
 
E-mail: info@devonder.nl 
De directie krijgt sinds schooljaar 2011-2012 ondersteuning van een managementteam waarin een 
teamleider bovenbouw en een teamleider onderbouw zitting hebben. 
 

1.3 Situering van de school 

 
De school is gevestigd aan het Bachplein te Raamsdonksveer. De wijk, waarin de school is 
gesitueerd, is ongeveer 45 jaar oud en bestaat voor een groot gedeelte uit wat ruimere 
eengezinswoningen en twee onder een kap woningen. Per 1 augustus 2015 vindt de buitenschoolse 
opvang (BSO) van Trema onderdak in de school. Zo goed als naast de school vindt u een grote 
gymzaal, waarin de groepen 3 tot en met 8 bewegingsonderwijs krijgen. Voor de school is een ruime 
parkeergelegenheid aanwezig. 
 

1.4 Het gebouw 

 
Het schoolgebouw is gebouwd in 1973 en het is in 2007 deels gerenoveerd, voorzien van nieuwe 
plafonds en verlichting. Ook de speelplaats heeft een grondige face lift ondergaan. In 2010 zijn alle 
kozijnen en ramen vervangen door duurzame en energie zuinige exemplaren. 

 
1.5 Speciale voorzieningen in het gebouw 
Onze school beschikt over 11 groepslokalen, waarvan drie bestemd zijn voor de kleutergroepen. In de 
speelzaal worden de spel- en gymnastieklessen voor de kleuters gegeven.  
De groepen 3 t/m 8 krijgen de gymlessen in gymnastieklokaal “de Brug” aan de overkant van onze 
school.  
De aula is een gemeenschappelijke ruimte die voor diverse doeleinden gebruikt wordt, zoals: zelfstandig 
werken, gezamenlijke activiteiten zoals sinterklaasfeest, kerstfeest, carnavalsfeest, paasviering, 
jaarafsluiting, overblijven en andere activiteiten. 
Naast de aula bevindt zich een prachtig ingerichte bibliotheek die in samenwerking met Theek 5 
voorzien is van een ruim assortiment boeken. 
 
Verder beschikken we over een teamkamer, een directiekantoor, een eigen werkruimte voor de IB-er 
en een orthotheek, waarin ook incidenteel onderzoeken gedaan worden door de orthopedagoog.  
De school is speciaal toegankelijk gemaakt voor kinderen en volwassenen in een rolstoel. Drempels 
bij de hoofdingang is verwijderd en bij de renovatie is eveneens een invalidentoilet gecreëerd. Alle 
toiletten zijn in het schooljaar 2016-2017 volledig gerenoveerd 
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Jammer genoeg is in de school geen lift aanwezig. De etage is daardoor wat moeilijker bereikbaar, 
maar door schuiven van groepen naar andere groepslokalen kunnen we garanderen dat ook 
onderwijs geboden kan worden aan minder valide leerlingen. 
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1.6 Schoolgrootte 

 
Op dit moment bezoeken zo’n 230 kinderen onze school. Er zijn op De Vonder 20 personeelsleden: 16 
leerkrachten, een directeur, een onderwijsassistent, een intern begeleider en een conciërge. 
De indeling van leerlingen en leerkrachten over de diverse groepen staat elders in deze schoolgids 
beschreven. 
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2. Waar de school voor staat 
 
2.1 Identiteit 

 

“In een vertrouwde omgeving komt een kind het best tot ontplooiing”. 
 
We willen kinderen onderwijs op maat aanbieden.  
Onderwijs, in een veilige, vertrouwde leeromgeving,  wat het maximale oproept in elk individueel kind.  
Daarbij willen we oog houden voor de eigen identiteit van de leerling. 

 
2.2 Uitgangspunten, 2.3 Prioriteiten en   2.4 Het klimaat van de school 

 
Basisschool De Vonder……een katholieke school! 
 
De school wil in deze “maatschappij in beweging” de kinderen waarden en normen bij  brengen op 
basis van het katholieke geloof. 
Dat De Vonder een katholieke school is, merkt u aan de manier waarop leerlingen en leerkrachten 
dagelijks met elkaar omgaan, maar ook aan het volgende: 
 
➢ We verzorgen de godsdienstlessen rondom de methode Hemel en Aarde, waarin steeds een 

thema centraal staat.  
➢ We hebben respect voor elkaar; luisteren naar elkaar  en accepteren dat we allemaal anders zijn. 

Eerlijkheid vinden we daarin een heel belangrijke eigenschap. 
➢ We willen de kinderen bewust maken van hun eigen gedrag en wijzen op de consequenties 

hiervan, zowel in positieve- als in negatieve zin. 
➢ We vinden dat alle leerlingen op school gelijkwaardig zijn.  
➢ We vinden saamhorigheid heel belangrijk en zijn er vóór elkaar! 
➢ We vinden het “samen- vieren” heel erg belangrijk. 

We vieren de Christelijke feestdagen zoals Kerstmis en Pasen en we besteden aandacht aan: 
verjaardagen van kinderen en leerkrachten, sinterklaas, carnaval, jubilea, afscheid collega’s/ 
kinderen, ouder bedankactiviteit, afscheid groep 8, teamfeest, sterfdagen enz…… 

 
Vanzelfsprekend staan we ook open voor andere levensvisies. We vinden dat de school een 
weerspiegeling moet zijn van de maatschappij. Er is op onze school  aandacht voor andere geestelijke 
stromingen, zonder daarbij onze eigen levensvisie uit het oog te verliezen. 
 
Het kind centraal 
 
We houden rekening met verschillen tussen kinderen. 
We spreken kinderen zo veel mogelijk op hun eigen niveau aan. Op dit niveau krijgen de kinderen 
instructie- en verwerking van leerstof aangeboden. 
We zoeken contact op het niveau van het kind; willen het kind goed leren kennen. We staan open voor 
ze en reageren op feedback, op signalen die ze geven. Om de doorgaande lijn zo goed mogelijk te 
behouden vinden we overdracht van thuis naar school en terug en van groep naar groep erg belangrijk. 
We ontwikkelen de zelfredzaamheid van kinderen. 
We laten kinderen samen oefenen en zelf proberen. Kinderen zo veel mogelijk zelf laten doen en laten  
ervaren dat ze competent zijn, is belangrijk. 
We leren kinderen kritisch zijn. Een kritische leerling is zich bewust van het proces waar hij/ zij zich in 
bevindt. Om het kritisch zijn te stimuleren geven we aanwijzingen, stellen we vragen en geven we 
voorbeelden, ook in leerkrachtgedrag.  
 
 
 
Alle kinderen moeten zich veilig kunnen voelen. 
Door positief stimuleren, een luisterend oor, beloning, extra aandacht en samenwerken krijgen kinderen 
een positief gevoel van eigenwaarde. Indien nodig doen leerkrachten een beroep op adviezen van 
externe deskundigen. Leerkrachten zijn zorgzaam en aanwezig voor de kinderen en laten kinderen in 
hun waarde.  
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Er heerst rust en regelmaat. 
We werken met duidelijke regels in een vast dagritme. 
 
Kinderen en leerkrachten respecteren en accepteren elkaar. 
Een kind kan zichzelf zijn binnen onze waarden en normen. We maken zaken bespreekbaar en sturen 
bij, waar nodig. Daarnaast hebben leerkrachten oog voor grenzen en geven ze deze grenzen duidelijk 
aan. Dit geldt ook voor ‘gepaste kleding’, d.w.z. dat  we geen kleding accepteren met aanstootgevende 
en/of beledigende plaatjes en/of teksten. 
 
We leren kinderen hoe ze op kunnen komen voor zichzelf en voor elkaar. 
We stimuleren hun (zelf)initiatief. We willen hun blik verruimen, zodat ze ook leren te relativeren. 
 
We leren kinderen hoe ze in gesprek kunnen komen met elkaar. 
We leren kinderen hoe ze in gesprek kunnen komen met elkaar, hoe ze kunnen luisteren naar elkaar 
en hun eigen mening te uiten. We laten kinderen uitpraten, houden oog voor hun eigenheid en leren 
kinderen open te staan voor elkaar. 
 
In het schooljaar 2010-2011 hebben we de Kanjertraining in de gehele school ingevoerd. Het goed met 
elkaar omgaan en het voorkomen van negatief gedrag staat hoog in ons vaandel. Zie ook: 
www.kanjertraining.nl  
 
De Vonder is een Kanjerschool: dwz dat wij de kinderen aanleren om pestgedrag in al zijn 
verschijningsvormen (zowel “pester” als “gepeste”) daadwerkelijk te “bestrijden”.   
 
Ontplooiing van kinderen 
 
We leren kinderen zelfstandig nadenken. 
We zetten leerlingen aan tot denken over hun leren en hun handelen. Als we individueel gericht met 
kinderen willen werken vraagt dat ook een individueel gerichte leerhouding van kinderen. Kinderen 
worden aangezet tot reflecteren op hun eigen handelen. 
 
We leren kinderen eigen initiatieven ontwikkelen. 
We tonen vertrouwen in de kinderen, laten eigen initiatieven toe en laten ze zelf oplossingsstrategieën 
bedenken. Daardoor leren ze meer autonoom handelen en vergroten ze hun eigen competenties. 
 
We leren kinderen hun problemen zelf op te lossen. 
Kinderen moeten leren hun problemen zelf op te lossen, leren hoe ze problemen bespreekbaar moeten 
maken. Jongere leerlingen krijgen hierin een grote mate van begeleiding door de leerkracht. Van oudere 
kinderen wordt meer en meer verwacht dat ze zich deze vaardigheden hebben eigen gemaakt en daar 
ook naar handelen. Leerkrachten blijven natuurlijk stimuleren/ begeleiden en zijn zich zeer bewust van 
hun voorbeeldfunctie. Gaandeweg komen leerkrachten meer in hun rol van “begeleider” dan in de rol 
van “leider”. 
 
We prikkelen de nieuwsgierigheid van kinderen. 
Door het creëren van nieuwe leersituaties, het aanbieden van nieuwe leeronderwerpen en een steeds 
groter beroep te doen op eigen vaardigheden van leerlingen prikkelen we de nieuwsgierigheid van 
leerlingen. Ze moeten zich steeds afvragen: “Ken- of kan ik dat al?”.  Ze moeten ook merken dat hen 
die uitdaging steeds weer geboden wordt. 
 
 
 

http://www.kanjertraining.nl/
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We stimuleren de motivatie om te leren. 
Het leren komt door motiveren. In eerste instantie zal het “motiveren” vooral opgeroepen worden door 
de leerkracht. Door leerlingen te motiveren, enthousiasmeren, een steeds groter beroep te doen op 
eigen vaardigheden willen we de oudere leerling zo ver brengen dat hij/ zij dit uit zichzelf gaat oppakken. 
Dat doen we door dicht bij de belevingswereld van kinderen uitdagende leeronderwerpen te blijven 
zoeken; door dicht bij de interesses van de leerling te blijven; door het creëren van een prikkelende en 
uitdagende, maar ook sfeervolle leeromgeving. 
 
We willen een effectieve school zijn. 
Goed onderwijs is effectief onderwijs en dat vereist een goede houding van zowel leerkrachten, ouders 
als kinderen. Een aantal elementen zijn daarvoor essentieel: 
 
➢ Goede intake gesprekken met ouders en evt. vorige basisschool of peuterspeelzaal. 
➢ Goede feedback van de ouders, want zij zijn degenen die hun kind het best kennen. 
➢ Goede interactie tussen kinderen en leerkrachten.  
➢ Een goede communicatie tussen ouders, kinderen, team en directie. 
➢ Een lage drempel bij het leggen van contacten tussen de diverse geledingen. 
➢ Een team met een “gedeelde visie”. 
➢ Een goede overdracht bij overstap van kinderen van de ene- naar de andere groep. 
➢ Een goed leerlingvolgsysteem. 
➢ Aandacht voor de minder- , maar ook de beter presterende leerling van de school. 
➢ De leertijd optimaal gebruiken. ( bijv. 5 minuten voor de officiële schooltijd wordt er gezoemd en  

komen de leerlingen naar binnen)  
➢ Voortdurende scholing van leerkrachten. 
 
Centrale doelen die wij met onze leerlingen willen bereiken: 
➢ Leerlingen ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden 
➢ Leerlingen voelen zich veilig op school 
 
Om deze centrale doelen te bereiken werken wij in de groepen volgens de uitgangspunten van adaptief 
onderwijs; vinden wij het werken aan een vertrouwde omgeving voor iedereen een heel groot goed en 
tot slot willen wij veel  investeren in betrokkenheid van ouders bij de school en ondersteuning aan ouders 
door de school, waar nodig. 
 
Relatie school en omgeving 
Met verschillende geledingen binnen de Stichting Uniek is veelvuldig contact om aangelegenheden 
betreffende personeel, onderwijs en financiën op elkaar af te stemmen.  
➢ De directies hebben regelmatig overleg in het directeurenberaad.  
➢ Met de gemeente wordt overleg gevoerd in het kader van de ontwikkeling van het lokaal 

onderwijsbeleid. 
➢ Via het BOVO (werkgroep basisonderwijs/voortgezet onderwijs) hebben we contact met de 

scholen voor het voortgezet onderwijs.  
➢ Vanzelfsprekend onderhouden we nauwe contacten met de bibliotheek en we beschikken over 

een eigen schoolbibliotheek. 
➢ De school wordt ondersteund door een orthopedagoge en een schoolbegeleider van Edux.  
➢ Regelmatig volgen teamleden cursussen aan de Avans Opleiding Onderwijs of andere 

opleidingsinstituten. 
➢ Door middel van het opleiden van stagiaires komen er regelmatig nieuwe invloeden op ons af. 
 
Elk schooljaar stellen we in een jaarplan de prioriteiten (speerpunten)  in beleidsontwikkeling op. 
Gedurende dit schooljaar gelden voor ons de volgende prioriteiten: 
➢ We willen ons als team blijvend ontwikkelen in de richting van ‘passend onderwijs’ door te werken 

met persoonlijke ontwikkelingsplannen, waarin leerkrachten doelen opstellen om te werken aan 
ontwikkelpunten m.b.t. zorgverlening aan zowel de zwakkere, de gemiddelde als de naar boven 
toe opvallende leerlingen 

➢ Het techniektraject van de afgelopen jaren borgen en continueren 
➢ We werken met een nieuwe methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling: de Kanjertraining 
➢ We blijven ons onderwijs bewaken met het systeem “WMK” (Werken met kwaliteitskaarten). 
➢ We hebben de visie op goed onderwijs op De Vonder nader verkend en omgezet  in doelen voor 

de  schoolplanperiode van 4 jaar (2015-2019) rekening houdend met ontwikkelingen als ict en 
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digitale borden en we zorgen voor een plan om te komen tot een uitdagender leeromgeving voor 
kinderen, waarin ieder kind op zijn eigen wijze wordt uitgedaagd tot een maximale ontplooiing van 
zijn talenten. 

➢ We hebben het leesonderwijs verbeterd door invoering (2012) van de methode: Estafette. 
➢ We hebben de nieuwe rekenmethode Wereld in getallen ingevoerd.  

➢ We hebben Engels ingevoerd in alle groepen (groep 1 t/m 8) 
➢ We werken m.i.v. 2015-2016 met een nieuwe taalmethode: Taal op Maat en Spelling op Maat en 

met de nieuwste Schatkist (gr 1 en 2) 
➢ Met ingang van schooljaar 2016-2017 hanteren we de nieuwe Veilig Leren Lezen in gr 3. 
➢ Ook werken we vanaf dan met een nieuwe methode voor wereldoriëntatie: Argus Clou. (gr 4 t/m 

8) 
➢ Dat geldt ook voor de nieuwste versie van de schrijfmethode Pennenstreken. 
➢ We werken sinds enige tijd met een Plan van Aanpak om het opbrengstgericht onderwijs op een 

hoger niveau te tillen; daarnaast streven we professionalisering na, waarbij we volop aandacht 
besteden aan (een positieve verandering van) cultuur, houding en gedrag. 

➢ In het jaarplan 2018-2019 hebben we de volgende speerpunten geformuleerd: 
- 21-st Century skills 
- Missie-visie ontwikkeling nieuwe planperiode 2019-2024 
- Borging Kanjermethode 
- Oriëntatie op het werken tablets 
- Borging technieken ‘teach like a champion’ 
- Hanteren van directe instructiemodel 
- Het borgen van een opbouw in het zelfstandig werken door de leerjaren 
- Verbeteren van het werken met groepsplannen 
- Werkdrukverlaging 
- Andere schooltijden 
- Organisatiestructuur en cultuur van samenwerken 
- Kwaliteitszorg 

 

3. De organisatie van het onderwijs 

 
3.1 De organisatie van de school 

 
De school is onderverdeeld in onderbouw ( gr. 1 t/m 4)en bovenbouw (gr.5, 6, 7 en 8). De groepen 1-2 
zijn heterogene groepen, dat wil zeggen dat oudere- en jongere kleuters bij elkaar in één groep zitten. 
Er wordt steeds naar gestreefd om in iedere groep van elke leeftijd evenveel kinderen te plaatsen. Vanaf 
groep 3 worden de kinderen gegroepeerd naar leeftijd.  
 
Groepering en groepsgrootte 
De Vonder is momenteel (augustus  2018) een 11 klassige katholieke basisschool.  
We werken op onze school met een leerstofjaarklassensysteem en proberen binnen deze jaargroepen 
de leerlingen zoveel mogelijk individueel te benaderen door daar waar nodig en mogelijk te 
differentiëren. Onze school heeft 2 heterogene kleutergroepen en een instroomgroep. 
 
De groepen 3 t/m 8 zijn zelfstandige groepen. Soms moeten we op basis van leerlingaantallen van 
een bepaalde leeftijdscategorieën kiezen voor combinatiegroepen. Ze kunnen onderling, door een 
verschillend aanbod van leerlingen, qua grootte afwijken.  
 
In tegenstelling tot wat u vroeger misschien zelf gewend was, is het tegenwoordig niet meer zo voor de 
hand liggend dat slechts één leerkracht een bepaalde groep leerlingen begeleidt. Door allerlei 
maatregelen vanuit het ministerie en het gegeven, dat ook in het onderwijs meer mensen parttime 
werken, is daarin verandering gekomen. Ook het onderwijs volgt de maatschappelijke ontwikkelingen. 
Als een groep leerlingen door meerdere leerkrachten wordt begeleid, is het natuurlijk noodzakelijk dat 
op vaste tijden met elkaar wordt overlegd om alle noodzakelijke gegevens van de kinderen aan elkaar 
door te geven en samen te bespreken op welke wijze de leerlingen optimaal kunnen worden begeleid. 
Niet alleen collega's uit de eigen groep overleggen met elkaar; alle leerkrachten uit de 2 bouwen hebben 
zeer regelmatig samen overleg over de manier van werken aan een afgesproken thema; leerkrachten 
uit de onder- midden- en bovenbouw bespreken op hun beurt hoe gewerkt wordt tijdens projecten en 
werkthema's of hoe bepaalde leerstofgebieden worden aangepakt. Dit overleg heeft steeds weer het 
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doel om binnen de school gelijke afspraken te maken en de harmonieuze ontwikkeling van de kinderen 
zoveel mogelijk te waarborgen.  
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3.2 Samenstelling team 
 

Mendy den Boer, onderwijsassistent, ondersteunt in diverse groepen.   

Directeur 
Teamleider bovenbouw 
Teamleider onderbouw 
 

A. Kerremans 
Janny van Oosterhout (ad interim) 
Anja Dikkes 

Intern begeleider leerlingenzorg 
dinsdag, woensdag (om de week) donderdag 

Juffrouw Marjoleine Koijen 

Groep 1 A/ 2A 
maandag, dinsdag, woensdag, 
 donderdag, vrijdagochtend 

Juf Anja Dikkes 
 

Groep 1 B/ 2B  
maandag, dinsdag, de meeste woensdagen , 
enkele woensdagen,  donderdag, vrijdagochtend 

 
Juf Doris van Beijnen, juf Wendy Dalmulder 
 

.Groep 1c (instroomgroep) 
Maandag de meeste dinsdagen 
Enkele dinsdagen woensdag, donderdag 

 
Juf Anita Pruysers, 
Juf Wietske vd Sanden 

Jongste kleuters zijn vrijdags vrij   

Groep 3  
maandag, dinsdag, woensdag,   
donderdag en vrijdagochtend 

Juf Helma Celi 

Groep 4 
maandag, dinsdag, woensdag, 
donderdag, enkele vrijdagochtenden 

Juf Jolanda Hessels ondersteuning door juf 
Mendy den Boer tijdens de ochtenden. 

Groep 5  
Maandag, dinsdag, woensdag, 
donderdag, vrijdag 

 
Juf Lisette v Vessem,  
Juf Sonja Schuurmans 

Groep 5/6 
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag 

Juf Chantal de Bont  

Groep 6 
maandag, dinsdag, 
woensdag, donderdag, vrijdag 

 
Juf Marlin Ganzenboom 
Juf Joyce v Steenoven 

Groep 7 
maandag, dinsdag, woensdag om en om 
woensdag om en om, donderdag, vrijdag 

 
Juf Wieteke v Strien 
Juf Janny v Oosterhout,  

Groep 7/8 
maandag, dinsdag,  donderdag, vrijdag  
woensdag 

 
Juf Karlijn Fens, 
Juf Marlin Ganzenboom 

Groep 8 
maandag, dinsdag, woensdag, 
donderdag, vrijdag  
 

Juf Katja Panis 
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voorzitter oudervereniging Lydia van Uyen   
 
email: OR@devonder.nl  
 

voorzitter medezeggenschapsraad 
 
 
schoolarts 

Tonny Smits 
email:  MR@devonder.nl 
 
Neeltje Sins  
 

jeugdverpleegkundige / CJG  
Schorsmolenstraat 6 
4811 VP Breda 

Orthopedagoge 
 
 

Nadine Machielsen-Rops 
(Edux-onderwijspartners, Ulvenhout 

 
 
Zoals u weet wordt op elke school het onderwijskundig leerproces nauwlettend gevolgd. Voor onze 
school wordt dit gedaan door: 
 

schoolinspectie Mevrouw K. Ringlada 
 
Inspectie van het onderwijs 
info@owinsp.nl 
www.onderwijsinspectie.nl 
Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis) 
 
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, 
seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek 
geweld: 
Meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900-
1113111 ( lokaal tarief) 
 

 
 
 

ondersteunend personeel André van den Elshout, conciërge 

 Schoonmaakbedrijf Stoffels: Marja van 
Sikkelerus en Angela van Dinter 

  

mailto:OR@devonder.nl
mailto:MR@devonder.nl
mailto:info@owinsp.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl/
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3.3 Stagiaires 
Op onze school zijn soms stagiaires van de opleiding voor leerkrachten aanwezig.  
Het aantal is afhankelijk van de vraag naar stageplaatsen en onze mogelijkheden om de stagiaires te 
begeleiden. Ook kan het zijn dat dit schooljaar LIO-stagiaires hun opleiding op onze school zullen 
voltooien. Groepsleerkrachten hebben een extra taak als zij stagiaires moeten begeleiden. Een stagiaire 
werkt altijd onder toezicht van -en volgens afspraak met- een groepsleerkracht. De groepsleerkracht 
behoudt altijd de eindverantwoording.  
 
 

3.4 Veiligheid op school 
Vanzelfsprekend vinden we het heel belangrijk dat er goed gelet wordt op de veiligheid in en om de 
school van uw kind. We doen er alles aan om de veiligheid van uw kinderen te waarborgen. 
 
“een vertrouwde leeromgeving moet ook een veilige leeromgeving zijn.” 
 
Op onze school is een verkeerscommissie, in het kader van verkeersveiligheid actief, bestaande uit 4 
verkeersouders en twee leerkrachten van de school. Deze verkeerscommissie organiseert ook jaarlijks 
de verkeersweek. 
De voor het onderwijs geldende arbeidsrisico’s, opgedeeld in de volgende categorieën: welzijn, agressie 
en geweld, fysieke belasting/rsi, werkplekken en arbowetgeving, zoals vastgelegd in het 
arbobeleidsplan van de stichting, worden nauwlettend gevolgd. Daar waar nodig worden ook gepaste 
maatregelen genomen om de veiligheid op de scholen te garanderen c.q. te vergroten en de kans op 
arbeidsrisico te verkleinen 
 
Met ingang van 1 januari 2006 is ook een bovenschools preventiemedewerker aangesteld. Voor de 
Stichting Uniek is dat dhr. R. Weber, locatiedirecteur van bs “de Ruif” te Raamsdonksveer. 
De preventiemedewerker houdt zich bezig met de dagelijkse veiligheid, gezondheid en welzijn op de 
werkvloer van de scholen van Stichting Uniek 
 
In de meerjarenplanning van de school wordt minstens eenmaal per drie jaar een risico inventarisatie 
opgesteld. 
Naar aanleiding van deze inventarisatie wordt een plan van aanpak opgesteld. Dit plan van aanpak en 
de daaruit voortvloeiende acties zijn ook altijd punt van overleg in de MR van de school. 
Onze school beschikt over een veiligheidsplan, waarin een aantal al bestaande afspraken, 
documenten en protocollen worden samengebracht.  
➢ Staat en keuring speeltoestellen,  
➢ Controle blusinstallaties,  
➢ Lijst giftige stoffen op school,  
➢ Schoolplattegronden,  
➢ Bedrijfshulpverlening,  
➢ EHBO,  
➢ Plaats en kwaliteit van verbandmiddelen,  
➢ Ontruimingsprocedures,  
➢ Ongevallenregistratie 
➢ Plan van aanpak 
 
Er is veel verschil in schoolgrootte, aantal leerlingen en gebouw/ omgeving. Vandaar dat dit 
veiligheidsplan altijd een schoolspecifiek veiligheidsplan zal zijn. 
 
U snapt dat dit veiligheidsplan een belangrijk document is. Vandaar dat het altijd de meest recente 
gegevens bevat.  
Veiligheid voor leerlingen, personeel en ouders staat bij onze Stichting Uniek hoog in het vaandel.  
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3.5 Activiteiten voor de kinderen 
Is het onderwijsaanbod bij de kleuters voornamelijk ontwikkelingsgericht, bij de oudste kleuters en 
doorwerkend in groep drie komt het accent in toenemende mate op het leerstofgerichte onderwijs: 
lezen, taal, schrijven, rekenen, wereldoriëntatie.  

 

3.5.1 Het jonge kind in de groepen 1 en 2 

In onze kleutergroepen werken we naast de vaststaande methode “Schatkist” (nieuwste versie!) ook 
vanuit de actuele leefwereld van de kleuter. 
De volgende leerlijnen komen in Schatkist aan bod: mondelinge taal, woordenschat, beginnende 
geletterdheid, beginnende gecijferdheid en sociaal-emotionele ontwikkeling. Beginnende geletterdheid 
en beginnende gecijferdheid zijn wat nadrukkelijker aanwezig dan de rest.  
 
Schatkist kent een opbouw in ankers en routines. De ankers zijn opgebouwd volgens de vier seizoenen. 
Aan de basis van een anker ligt het ankerverhaal. In ieder seizoen kan de leerkracht kiezen uit vier 
verschillende ankers. In totaal zijn er 16 verschillende ankers. Om voldoende aanbod van tussendoelen 
te garanderen, dient minimaal één anker per seizoen uitgevoerd te worden.  
 
Ieder anker kent een vaste opbouw in vier fasen: 

➢ Kennismaking met het anker  
➢ Ankerverhaal activiteiten  
➢ Ankerpunten  
➢ Afronding  

 
Het werken met een anker neemt gemiddeld vier weken in beslag. De leerkracht is vrij om langer of 
korter over een anker te doen. 
Routines zijn open leersituaties die volgens een vast stramien verlopen met uitnodigend materiaal. De 
routines bij Schatkist zijn de Lettermuur, de Cijfermuur, de Tijdwijzer en Pompom. Het is de bedoeling 
dat de routines een vast onderdeel gaan worden in de klas. De leerkracht laat ze dus tijdens een anker, 
maar ook als er geen ankers uitgevoerd worden, aan bod komen. 
Schatkist is geschikt voor jongste en oudste kleuters. De uitvoering van het onderwijs staat in de 
handleidingen beschreven in de uitgebreide activiteitenbeschrijvingen in de activiteitenboeken. 
Bij Schatkist zijn twee computerprogramma’s ontwikkeld: Schatkist Lezen en Schatkist Rekenen.  
 
Schatkist Lezen is een computerprogramma dat met name gericht is op de ontwikkeling van mondelinge 
taal en beginnende geletterdheid. Bij elk seizoen horen tien spellen waarin aspecten van beginnende 
geletterdheid (specifiek taalbewustzijn en alfabetisch principe) en mondelinge taal (begrijpend luisteren) 
aan bod komen. Woordenschat komt impliciet aan bod in een aantal spellen. 
Schatkist Lezen bevat spellen op twee niveaus: spellen voor jongste kleuters (niveau 1) en spellen voor 
de oudste kleuters (niveau 1 en 2). De spellen van niveau 1 hebben een meer ontdekkend karakter, de 
spellen van niveau 2 zijn meer gericht op oefening. 
Schatkist Rekenen bevat spelletjes bij rekenaspecten binnen de domeinen getalbegrip en bewerkingen 
en meten en meetkunde. Schatkist Rekenen bestaat uit twee cd-rom's en vier knieboeken. Met de 
knieboeken introduceert de leerkracht de verhalen en de rekenaspecten die in het programma aan bod 
komen. Hierna kunnen de kleuters zelfstandig aan de slag. Er zijn spelletjes op drie niveaus; het 
programma past zich aan het niveau van het kind aan. 
 
Schatkist biedt de mogelijkheid om de tussendoelen mondelinge taal, woordenschat, beginnende 
geletterdheid, beginnende gecijferdheid en sociaal-emotionele ontwikkeling frequent en gestructureerd 
aan bod te laten komen. 
In aansluiting op de aanvankelijk leesmethode Veilig leren lezen (2e maanversie) wordt er binnen 
Schatkist, bij de leerlijn woordenschat, onderscheid gemaakt in drie aanpakken : 
- ster (taalzwakke leerlingen) 
- maan (kinderen met een basis- of gemiddeld niveau) 
- zon (bovengemiddelde leerlingen); 
Schatkist sluit aan op de methode Veilig leren lezen, die dezelfde tussendoelen van het 
Expertisecentrum Nederlands voor beginnende geletterdheid centraal stelt. 
 
We gebruiken handleidingen en methodes als bronnenboeken voor onze activiteiten. De activiteiten zijn 
niet leerstofgericht, maar vooral ontwikkelingsgericht.  
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In de loop van het jaar komt een aantal geplande thema's aan bod, waarbij wel accenten uit vakgebieden 
zijn te onderscheiden, maar niet worden gescheiden: de kleuter staat immers centraal in zijn eigen 
belevingswereld en ervaart de wereld om zich heen als een geheel en niet in losse, afzonderlijke delen. 
We proberen in ons vormingsaanbod aan te sluiten bij de ervaringen van de kinderen, zodat de 
interesse, de betrokkenheid en de leerervaring zo groot mogelijk kunnen zijn. Omdat kleuters zeer 
hechten aan herhaling en een vast ritme, is de indeling van een dagprogramma in de kleutergroepen 
ook tamelijk vast: kringactiviteiten met daarin veel taalontwikkeling, werken met ontwikkelings -en 
expressiematerialen, lichamelijke ontwikkeling in geleide gym- en spellessen en bij het vrije spelen, 
voorbereidende taalontwikkelingsprogramma's, ruimtelijke oriëntatie, rekenvoorwaarden, muzikale 
vorming. 

3.5.2 Sociaal emotionele ontwikkeling 

Het is erg belangrijk de sociale emotionele ontwikkeling van kinderen nauwlettend te volgen. Een kind 
wat sociaal emotioneel geen problemen kent kan zich, mits het de juiste prikkels en uitdagingen krijgt, 
op een evenwichtige wijze ontwikkelen. Ons hele onderwijsconcept is deels daar op gebaseerd.  
We zijn in schooljaar 2010-2011 aan de slag gegaan met de Kanjertraining. Hiermee willen we werken 
aan een positief zelfbeeld bij de kinderen. Alle leerkrachten hebben hun Kanjercertificaat in bezit. Het 
team volgde in 2017-2018 een hercertificeringscursus middels een studiedag.De overblijfouders hebben 
eveneens een Kanjercursus gevolgd in 2016-2017. Met ingang van schooljaar 2013-2014 werken we in 
ons LeerlingVolgSysteem (LVS) met de methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling: “Zien”. 

3.5.3 Burgerschapsvorming 

 
Ons onderwijs is mede gericht op het ontwikkelen van die competenties van leerlingen, die actief 
burgerschap en sociale integratie bevorderen. 
 
Het onderwijsaanbod is erop gericht dat leerlingen kennismaken met- en kennis hebben van 
verschillende achtergronden en culturen, vooral die welke behoren tot de scholengemeenschap en/ of 
de directe woonomgeving. 
Dit gebeurt aan de hand van specifieke onderwerpen uit de diverse in gebruik zijnde methoden. Ook 
besteden we aandacht aan goed burgerschap n.a.v. de actualiteit en gebeurtenissen binnen de school. 
De school heeft een abonnement op SamSam. In diverse groepen wordt naar het jeugdjournaal 
gekeken en middels de leergang Nieuwsbegrip wordt ook het “Nieuws van de dag” gevolgd. 
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3.5.4 Zelfstandigheid 

We vinden het belangrijk dat leerlingen zelfstandig leren functioneren. Komt een vierjarige nog aan de 
hand van zijn of haar ouders/ verzorgers de school in. Na acht jaar basisonderwijs maakt diezelfde 
leerling een keuze voor vervolgonderwijs, waar hij of zij redelijk zelfstandig zal moeten kunnen 
functioneren.  
Het geven van autonomie, het streven naar vergroten van zelfstandigheid in denken en werken is een 
dagelijks terugkomend doel in ons onderwijs. Dat kunt u merken aan: 

➢ de begeleiding van de oudere naar de jongere leerling. 
➢ de aanpak van de leerkrachten, waarbij leerkrachten vrij snel zelfstandigheid van leerlingen 

gaan vragen. 
➢ het zelfstandig werken, wat een leergang kent van groep 1 tot en met groep 8. 
➢ de manier van werken van onze leerlingen. 
➢ de keuze van methodes en materialen. Het zelfstandig kunnen werken met methodes en 

materialen is een duidelijk criterium in het keuzeproces voor een bepaalde methode of 
leerlingenmateriaal. 

3.5.5 Catechese 

Structureel op het rooster staat het vak Catechese.  
Elke week worden lessen rondom normen, waarden, levensbeschouwing aangeboden. We werken met 
de methode “Hemel en Aarde”. Jaarlijks worden twee themaprojecten in het lesprogramma opgenomen 
en vanzelfsprekend wordt, in een speciaal project, ruim aandacht gegeven aan de voorbereiding op het 
Kerstfeest.  
In de vastenperiode is er soms een project rondom de vastenactie. Vaak is dit een project wat zowel in 
de parochie als op de scholen van Stichting Uniek wordt gegeven. 

3.5.6 Lezen 

Veilig leren lezen (“KIM-versie”) is onze moderne (2016) taal/leesmethode. Dat houdt in dat ervoor 
gekozen is om vanuit een geïntegreerd onderwijsaanbod zowel de mondelinge als de schriftelijke 
taalontwikkeling op systematische wijze te stimuleren.  
Wat mondelinge taalontwikkeling betreft ligt de nadruk op de uitbouw van communicatieve 
vaardigheden, de bevordering van boekoriëntatie en verhaalbegrip, en de vergroting van de 
woordenschat. 
Wat schriftelijke taalontwikkeling betreft staat het leren lezen en spellen van eenvoudige 
woordstructuren centraal. 
De methode Veilig Leren Lezen vormt wat de tussendoelen betreft een doorgaande lijn met de methode 
Schatkist die in de kleutergroepen wordt gebruikt. 
Veilig leren lezen bestaat uit twaalf thematische kernen, die zijn opgebouwd uit de fasen introductie, 
instructie, zelfstandige verwerking, vervolgopdrachten en reflectie. Er wordt gewerkt met 
dagprogramma’s. 
De kinderen die al (heel goed) kunnen lezen worden in de ‘zongroep’ geplaatst, de rest van de kinderen 
zitten in de ‘maangroep’. Kinderen die snel door de leerstof gaan, krijgen extra pittige vervolgopdrachten 
die hen uitdagen zelf te experimenteren: “ de raketgroep” 
Kinderen die een begeleide instructie nodig hebben volgen de steraanpak. Elke groep heeft zijn 
specifieke aanpak en materiaal. 
Het computerprogramma bij Veilig leren lezen biedt oefenstof bij alle twaalf kernen en sluit aan bij de 
thema’s van de methode. 
Wanneer het aanvankelijk leesproces voltooid is, moeten vrijwel alle leerlingen nog veel leesvaardigheid 
verwerven. Dit gebeurt tijdens de lessen voortgezet technisch lezen, begrijpend- en studerend lezen. 
Vanaf het schooljaar 2010-2011 werken we met de actuele ‘methode’ Nieuwsbegrip van het CED. Vanaf 
schooljaar 2011-2012  werken we met Nieuwsbegrip XL. We maken ook gebruik van de toetsen van 
Goed gelezen. 
Twee keer per jaar wordt door middel van toetsen vastgesteld op welk niveau de kinderen lezen. 
Op school wordt iedere dag gelezen door alle kinderen. De dag wordt namelijk begonnen met tutorlezen, 
dat houdt in dat de kinderen uit de hogere groepen een half uur gaan lezen met kinderen uit de lagere 
groepen. 
Thuis samen met uw kind lezen en gezamenlijke bezoekjes aan de bibliotheek, waarin overleg een 
leuk en passend boekje wordt gekozen, kan erg bevorderend werken op de leesontwikkeling en het 
leesplezier van de kinderen. Inmiddels hebben we een schitterende eigen bibliotheek op school, waar 
steeds de nieuwste lees – en prentenboeken te vinden zijn. 
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3.5.6.1  Taal 
 
Dagelijks worden de kinderen op vele afwisselende wijzen met taal geconfronteerd.  
 
We werken met de taalmethode:   

➢ Taal op Maat voor groep 4 t/m 8  
➢ Veilig leren lezen groep 3 (Kim-versie) 
➢ Schatkist taal 3 (Nieuwste uitgave 2015) voor de groepen 1 en 2 
➢ Spelling op Maat voor groep 4 t/m 8 

 

3.5.7 Schrijven 
Jonge kleuters zijn op hun manier al vroeg bezig met “schrijven”. De meeste kleuters proberen hun 
eigen naam te schrijven of “schrijven een brief naar mama”. Daarom is het goed om ook in de 
kleutergroepen de kinderen te begeleiden in hun ontwikkeling door middel van voorbereidende “schrijf' 
oefeningen en ze meteen aan te leren hoe ze het beste het plotlood kunnen vasthouden. Ook is het 
goed dan al aandacht te schenken aan een goede schrijfhouding.  
In de groepen 4 t/m 8 wordt de kinderen schrijfles gegeven met de methode “Pennenstreken”. Met deze 
methode wordt de kinderen een hellend handschrift aangeleerd.  
Ook groep 3  gebruikt de (nieuwste) methode “Pennenstreken” daar deze nauw aansluit bij de 
leesmethode ‘Veilig leren lezen’. Soms zullen we blokschrift aanbieden ivm met de slechte motoriek. 

 

3.5.8 Rekenen 

 
We gebruiken de methode “Wereld in getallen”. Voor de groepen 1 en 2 hebben we gekozen voor 
“schatkist rekenen”. Mogelijk wijkt de manier waarop uw kind een berekening maakt af van de wijze 
waarop u zelf heeft leren rekenen. Dit zou moeilijkheden op kunnen leveren als uw kind thuis uw hulp 
vraagt om een som op te lossen.  
We zijn natuurlijk altijd graag bereid u uit te leggen op welke manier wij de kinderen een bepaald type 
som hebben aangeleerd. Aarzelt u niet als u hieromtrent wat extra informatie wilt hebben.  

 

3.5.9 Wereldoriëntatie 

In de groepen 1 en 2 vindt nog geen vakkensplitsing plaats. Al eerder heeft u kunnen lezen dat de 
omringende wereld van de kleuters bij hen overkomt als een geheel en niet als losse onderdelen. 
Vandaar dat wel met thema’s wordt gewerkt, maar niet in losse vakken. Vanaf groep 3 en 4 wordt het 
vak verkeer echter wel in aparte lessen gegeven.  
In de groepen 4 t/m 8 komen hier nog de vakken aardrijkskunde, geschiedenis bij en natuur & techiek 
bij.  
Voor deze lessen gebruiken we de nieuwe methode “Argus Clou”. Vanaf groep 6 is deze methode 
volledig digitaal. 
In het kader van een landelijk project “Verbreding Techniek Basisonderwijs” heeft onze school de 
afgelopen jaren een behoorlijke ontwikkeling doorgemaakt op het gebied van implementatie van 
onderwijs in en met techniek. In de diverse deelgebieden zijn een aantal materialen aangeschaft en 
geïmplementeerd in het onderwijs op onze school. Met name binnen het zelfstandig werken worden 
deze materialen veelvuldig ingezet. Gedurende dit schooljaar zullen we hieraan weer een duidelijke 
impuls kunnen geven. Leerlingen worden, door invoering van techniek, duidelijk nog meer betrokken en 
nog meer uitgedaagd om moeilijke technische problemen aan te durven. Dit alles wordt aangestuurd 
door onze techniekcoördinator. 

3.5.11  Expressie 

Op De Vonder wordt veel aandacht besteed aan de creatieve vakken. Deze vakken: tekenen, 
handenarbeid, textiele werkvormen en muziek worden vanaf groep drie in aparte lesuren gegeven.  
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3.5.12  Culturele vorming 

Naast bezoeken aan de bibliotheek, het lenen van boeken in onze mooie schoolbibliotheek, de 
schoolwandelingen, het bezoek aan museum “De Roos” of het “fruithuisje”, een excursie naar kamp 
Vugt, een bezoek aan het Rijksmuseum, de projecten van het Veers erfgoed, de gastlessen in diverse 
groepen, verzorgt het BISK ook jaarlijks een aantal culturele activiteiten voor de diverse groepen van 
onze school. Van groot tot klein…iedereen mag genieten van leuke culturele activiteiten. 
Daarnaast is in het schooljaar 2007-2008 een marktplaats opgericht die de mooie naam “de 
Cultuurwerft” draagt. Via deze marktplaats zullen we als school nog beter in staat zijn de leerlingen in 
aanraking te laten komen met cultuur in hun directe leefomgeving. 

3.5.13  Lichamelijke opvoeding 

 
Voor de groepen 1 en 2 staat er elke dag spel op het lesrooster. Bij goed weer spelen de kleuters buiten, 
anders hebben we de beschikking over een apart speellokaal. De groepen 3 t/m 8 hebben twee maal 
per week een gymles in de gymzaal “de Brug”.  

 
Gymschoenen en –kleding 
De leerlingen van de groepen 1 en 2 dragen tijdens de spel- en gymlessen geen speciale kleding. Wel 
dragen de leerlingen gymschoentjes. Dit doen we vanwege de koude vloer en om hygiënische redenen. 
Er zijn gymschoenen in de handel met aan de zijkant elastiek, ook schoenen met klittenbandsluiting 
geven weinig problemen. Natuurlijk dragen de leerlingen van groepen 3 t/m 8 “echte” gymschoenen. 
Deze mogen niet voorzien zijn van donkere zolen (zwart of blauw) en mogen ook niet buiten gedragen 
zijn. De leerlingen van groepen 3 t/m 8 dragen wel sportkleding tijdens de gymnastieklessen. Kinderen 
die hun gymkleding en / of schoenen niet bij zich hebben, mogen, ivm veiligheid en hygiëne, niet 
meegymmen. 

 
Gymnastiekrooster 
Voor de groepen die gebruik maken van gymzaal “de Brug”, is, in overleg met de andere scholen uit 
Raamsdonksveer, een weekrooster opgesteld. Van het vastgestelde gymrooster kan niet zondermeer 
worden afgeweken, omdat andere scholen ook gebruik maken van de gymzaal. Jaarlijks wordt bekeken 
of het rooster moet worden aangepast. Meteen bij het begin van het schooljaar hoort u wanneer de 
kinderen gymles hebben.  

 
Zwemles 
De groepen 5 t/m 7 krijgen tijdens de zomermaanden zwemles in zwembad “de Ganzewiel”.In deze 
periode is er voor de groepen 5 t/m 7 maar één gymles per week. Mocht uw kind, om wat voor reden 
dan ook, niet aan deze lessen mogen of kunnen deelnemen, wilt u dit dan schriftelijk aan de 
betreffende leerkracht mededelen.  

 

3.5.14  Engels 

Vanaf begin groep 1 krijgen de leerlingen op onze school les in de Engelse taal. Het doel van het 
aanbieden van deze lessen is vooral het leren durven spreken van een vreemde taal en het opbouwen 
van een Engelse woordenschat. Binnen de huidige automatiseringsmaatschappij zal Engels voor de 
leerlingen zeker geen vreemde taal meer zijn, maar de taal zelf spreken vereist toch nog net wat meer 
vaardigheden. 
We gebruiken voor het onderwijs in de Engelse taal de methode Groove me.. 

3.5.15  Informatie, Communicatie, Technologie …gebruik van computers 

Wij willen onze kinderen goed voorbereiden op een maatschappij waarin informatie- en 
communicatietechnologie een steeds grotere rol gaat spelen. Zij zullen zelfstandig moeten kunnen 
werken met deze moderne informatie- en communicatietechnologie. 
Niet alle kinderen leren op hetzelfde moment dezelfde leerstof. De computer kan hierbij een goed 
hulpmiddel zijn. De leerkracht zal de kinderen meer en meer moeten gaan begeleiden in plaats van 
lesgeven. De kinderen zullen steeds meer moeten leren hun informatie zelfstandig op te zoeken. Via 
het internet kan naar allerlei informatie gezocht worden.  
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Op een computer kun je lessen laten horen en zien. In één programma kunnen verschillende manieren 
zitten waarmee een kind kan leren. In alle groepen is een digitaal bord aanwezig. 
 
Op onze school houden we steeds meer rekening met verschillen tussen leerlingen, leren leerlingen op 
steeds jongere leeftijd zelfstandiger werken. We veranderen onze vorm van onderwijs, onze wijze van 
lesgeven. We gaan andere middelen gebruiken en de organisatie van onze school verandert mee. Ict 
speelt hierin een duidelijke rol. 
 

➢ Ict kan leerlingen voor hen passende programma's aanbieden. 
➢ Zelfstandig leren kan door ict een duidelijke impuls krijgen. 
➢ Ict kan duidelijker bijdragen tot maatwerk, waarbij leerlingen werken in eigen niveau en tempo. 
➢ Ict maakt onderwijs eigentijdser en aantrekkelijker, en dat motiveert. 
➢ Ict biedt ondersteuning aan onderwijsvernieuwingen.  
➢ Ict maakt leren op maat, zelfstandig leren en leren in eigen tempo beter mogelijk. Het is heel 

belangrijk dat iedereen op school er mee leert omgaan.  
 
De rol van de school 
De computer biedt de mogelijkheid om een nieuwe leeromgeving te creëren en de leerkracht heeft als 
taak erbij om dit te verzorgen. Leren kan nog uitdagender gemaakt worden, o.a. door het gebruik van 
de computer. Lessen zullen eerder gericht zijn op stimuleren van de kinderen en een aanzet om ze, 
geleid door hun nieuwsgierigheid, zelfstandig (ook buiten school) onderwerpen verder uit te laten 
zoeken.  
 
Op De Vonder leren de kinderen al vanaf de kleutergroepen spelenderwijs omgaan met het gebruik van 
een computer. Voor de kleuters hebben we hiervoor een aantal computerhoeken ingericht. In elke klas 
staan computers, aangesloten op het schoolnetwerk, die zeer regelmatig gebruikt worden ter 
ondersteuning van het onderwijsleerproces. 
Omgaan met verschillen en adaptief onderwijs passen goed bij het toenemend gebruik van de computer 
en internet. 
 
 
Internetprotocol 
We maken gebruik van het kennisnet om eventueel ook toegang te krijgen tot het internet. Het world 
wide web is dus toegankelijk. Op school wordt steekproefsgewijs gecontroleerd welke sites door 
leerlingen worden bezocht. Als u thuis de indicatie krijgt dat kinderen op school, ondanks alle afspraken, 
toch de verkeerde sites bezocht hebben stellen we een telefoontje erg op prijs. 
 
Deze afspraken gelden voor alle leerlingen, leerkrachten en overige medewerkers op b.s. De Vonder 
 

➢ Je gebruikt het internet alleen om op zoek te gaan naar gegevens die je nodig hebt voor je 
werk op school.  

➢ Als op een internetsite gevraagd wordt je naam of gegevens van de school in te vullen vraag 
je eerst of de meneer of juf het goed vindt. 

➢ Als je berichten verstuurt met e-mail gebruik je daarbij beschaafde en nette taal. 
➢ Als je onbedoeld op een site terecht komt die voor andere mensen kwetsend kan zijn, zoals bij 

voorbeeld ongepaste sites met geweld of discriminatie, vertel je dat aan de meneer of de juf 
en laat je het ook zien. 

➢ Je gaat niet op zoek naar gegevens van anderen, die op de computer of op de server zijn 
opgeslagen.  

➢ De leerkrachten en andere kinderen mogen je aan deze afspraken herinneren als dat nodig is. 
Je wijst ook andere kinderen op deze afspraken. 

➢ Via het project “De rode draad” werken de kinderen ook aan “mediawijsheid”. 
 
Binnen de begroting wordt een budget beschikbaar gesteld voor het planmatig aanschaffen en 
verbeteren van hard- en software. Ook het aanschaffen van en inbedden in het leerprogramma van het 
werken met digiborden zal de komende jaren het onderwijs op De Vonder een nieuwe impuls gaan 
geven. 
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3.5.16  Huiswerk 

Huiswerk proberen we eigenlijk zoveel mogelijk te beperken.. Maar in individuele gevallen, en alleen na 
overleg met de ouders, kan er sprake zijn van extra werk. In de bovenbouw raken de kinderen meer 
vertrouwd met het fenomeen huiswerk. Het huiswerk wordt ook steeds volgens vaste afspraken 
gegeven en beslaat meerdere vakgebieden.  
 
U zult begrijpen dat kinderen moeten worden begeleid bij het bestuderen van de aangeboden leerstof. 
In de klas wordt tijdens de les al aangegeven wat de hoofd- en bijzaken in de teksten zijn en waar 
extra aandacht aan besteed moet worden. Mogelijk dat een leerling daarna nog steeds problemen 
heeft met het “zelf studeren”. Deze leerlingen kunnen extra ondersteuning krijgen door met de 
leerkracht een aantal samenvattende vragen te maken, teksten nog eens samen door te lezen en te 
bespreken of aanvullende uitleg van de leerkracht.  
 
Als de resultaten van de verschillende proefwerken frequent onvoldoende zijn, dan neemt de 
groepsleerkracht contact op met de ouders. Mogelijk kunnen dan aanvullende afspraken gemaakt 
worden om een gunstige ontwikkeling op zowel didactisch als emotioneel gebied te waarborgen.  
 
Zoals al eerder vermeld: ouders en leerkrachten dienen samen te werken om de gestelde doelen te 
bereiken. Ouders mogen van de school verwachten dat alle betrokken teamleden de kinderen op de 
juiste wijze begeleiden. Op haar beurt rekent het team van De Vonder erop dat ouders de kinderen 
zoveel als mogelijk en haalbaar is, thuis begeleiden en steunen bij hun “thuisstudie”. 
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4. De toelating van nieuwe leerlingen 
4.1 Het inschrijven van nieuwe leerlingen 
Vanzelfsprekend kunt u dagelijks uw kind aanmelden bij de schooldirectie. In januari is er een Open 
Dag op alle scholen van de Stichting Uniek. Dan staan ‘s ochtends de deuren van alle klassen voor u 
open. U kunt dan samen met een aantal leerlingen van groep 8 in alle klassen een kijkje komen nemen. 
Het leukst is dit natuurlijk met uw eigen zoon of dochter erbij! Ook is er dan in de aula een 
informatiemarkt waar u diverse materialen kunt bekijken en waar u ontvangen wordt door de directeur 
en Interne leerling begeleider. Als u dat wilt, kunt u ook het aanmeldingsformulier invullen of meenemen 
en uw vragen of wensen kenbaar maken.  
Uiteraard kunt u ook op een andere dag informatie krijgen over de school. U kunt hiervoor altijd 
telefonisch een afspraak maken. 
 
Kort voordat uw kind 4 jaar wordt neemt de leerkracht van de groep waarin uw zoon of dochter wordt 
geplaatst, contact met u op om een afspraak te maken voor een “echte kijkdag”. De kinderen mogen 2 
dagdelen komen kennismaken met de juf en de nieuwe klas. 
 
Als uw kind 4 jaar is geworden mag het naar school en komt dan in de instroomgroep. Alle kinderen van 
groep 1 gaan 4 dagen per week naar school; de oudste kleuters zitten in de groepen 2 en komen ook 
vrijdagochtend naar school.  
 
Aanmelding leerlingen, komend van andere basisscholen. 
Kinderen die op onze school worden aangemeld en van een andere basisschool komen, worden in 
principe geplaatst in dezelfde groep als waarin ze op de vorige school zaten. Dit gebeurt altijd in overleg 
met de ouders en de leerkracht van de vorige school. Op de dag dat het kind wordt aangemeld krijgen 
de ouders een inschrijfformulier aangeboden. Vaak wordt dit samen met de locatiedirecteur meteen op 
school ingevuld. Naar de school van herkomst wordt een berichtje gestuurd dat het kind op onze school 
is aangemeld en daadwerkelijk is ingeschreven.  

 
4.2 Aanname van leerlingen met een onderwijsbeperking of handicap 
Als ouders een kind met een lichamelijke en/of verstandelijke handicap op onze school aanmelden, is 
het in het belang van allen om plaatsing van het kind goed te overwegen. De school en de ouders 
moeten beiden kansen zien om met de leerling succesvol te kunnen werken. Na de aanmelding wordt 
een aantal fasen doorlopen. In de eerste fase zal de ouder de leerling schriftelijk aanmelden 
overeenkomstig de aanmeldingsprocedure. De directeur nodigt de ouders uit voor een gesprek. Bij dit 
gesprek is de intern begeleider leerlingenzorg (IB-er) van de school aanwezig. De ouders geven 
informatie over de leerling; zijn/haar belemmeringen en hun motieven en verwachtingen t.a.v. de 
schoolkeuze. De directeur bespreekt de procedure die gevolgd gaat worden. In de tweede fase vindt 
een eerste oriëntatie plaats. Daarbij worden de IB-er en de individuele hulpverlener van de school (dit 
is een medewerker van onze onderwijsadviesdienst Edux) betrokken. De ouders worden geïnformeerd 
over de resultaten van deze oriëntatie. 
 
Bij een positief advies vindt er een intensieve bestudering van de gegevens plaats. In de laatste fase 
wordt definitief beslist of de leerling geplaatst kan worden. Van deze beslissing worden de ouders 
schriftelijk op de hoogte gesteld. Wanneer de school besluit tot plaatsing, zal deze aangeven hoe zij 
denkt succesvol met de betreffende leerling te kunnen werken. De ouders beslissen vervolgens of zij 
hun kind daadwerkelijk op school plaatsen. Indien het kind geplaatst wordt zullen de afspraken door 
beide partijen schriftelijk worden vastgelegd en ondertekend. De uitgebreide procedure, het protocol 
leerling gebonden financiering, is op school op te vragen.   
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5. De zorg voor de kinderen 
 

 

5.1 Passend Onderwijs 

Inleiding.  

Met ingang van 1 augustus 2014 is het Passend Onderwijs van start gegaan en hielden de huidige 
samenwerkingsverbanden Weer Samen Naar School op te bestaan. Dit houdt in dat ons 
schoolbestuur deel uit maakt van een nieuw samenwerkingsverband Passend Onderwijs met de naam 
OOK 30.03 (OOK=Optimale Onderwijs Kans). In dit nieuwe samenwerkingsverband participeren 
schoolbesturen voor primair onderwijs en scholen voor speciaal (basis)onderwijs. Niet alle 
schoolbesturen voor speciaal onderwijs zijn wettelijk deel van het nieuwe samenwerkingsverband. 
Alleen scholen voor langdurig zieke leerlingen, zeer moeilijk lerende leerlingen, leerlingen met een 
lichamelijke beperking en leerlingen met gedragsproblemen en/of psychiatrische stoornissen doen in 
het samenwerkingsverband mee. Met de schoolbesturen speciaal onderwijs voor blinde en 
slechtziende en dove en slechthorende en spraak/taalgebrekkige leerlingen zijn 
samenwerkingsafspraken gemaakt.  

Passend onderwijs is er voor alle leerlingen. In de praktijk gaat het vooral om leerlingen die extra 
ondersteuning nodig hebben. Deze ondersteuning kan nodig zijn vanwege een verstandelijke 
beperking , een chronische ziekte of bijvoorbeeld gedrags- of leerproblemen. Maar ook 
hoogbegaafdheid kan aanleiding zijn om extra ondersteuning te organiseren.  

De nieuwe Wet Passend Onderwijs schrijft enerzijds een aantal zaken voor die het nieuwe 
samenwerkingsverband moet regelen, anderzijds geeft de wet vrijheden om op lokaal niveau zelf 
beleid te maken. Dit beleid wordt gemaakt door het bestuur van het samenwerkingsverband dat 
bestaat uit een vertegenwoordiging van alle deelnemende schoolbesturen. De schoolbesturen die in 
het samenwerkingsverband samenwerken krijgen van het ministerie van OC&W geld om het onderwijs 
te regelen voor leerlingen die deze extra ondersteuning nodig hebben. Hiertoe maken de 
schoolbesturen gezamenlijk een ondersteuningsplan dat moet garanderen dat iedere leerling een 
passend onderwijsaanbod krijgt.   

Voor de meeste leerlingen zal er door de invoering van passend onderwijs in de dagelijkse praktijk 
weinig veranderen. Wel verandert mogelijk de organisatie van de ondersteuning op school en worden 
er op termijn minder kinderen doorverwezen naar het speciaal onderwijs, omdat het 
samenwerkingsverband de ambitie heeft om voor zoveel mogelijk leerlingen thuisnabij het passend 
onderwijsaanbod te realiseren. Wat er op korte termijn verandert wordt in het navolgende uitgelegd.  

Zorgplicht.  

Schoolbesturen hebben vanaf 1 augustus 2014 zorgplicht. Dit betekent dat de scholen ervoor moeten 
zorgen dat iedere leerling, die bij de school staat ingeschreven of is aangemeld en die extra 
ondersteuning nodig heeft, een passend onderwijsaanbod krijgt. Dit houdt in dat na aanmelding de 
school eerst zorgvuldig gaat onderzoeken wat uw kind  nodig heeft en of de school die ondersteuning 
zelf kan realiseren, eventueel met ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband.  Als de school de 
ondersteuning niet zelf kan bieden en aangeeft dat uw kind het beste naar een andere school kan 
gaan, moet de school, na overleg met u,  zorgen dat er een andere school gevonden wordt die wel 
een passend aanbod kan doen en uw kind kan toelaten. Dit kan een andere basisschool zijn, maar 
ook een school voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs. Goed overleg met de ouders is in 
deze situatie uiteraard belangrijk.  

Nieuwe visie op ondersteuning.  

Tot nu toe zijn we in Nederland gewend aan een proces van verwijzing en toewijzing dat is gebaseerd 
op de vraag wat er met het kind aan de hand is. Op basis van handelingsverlegenheid  van de school 
en kindkenmerken zijn tot nu toe besluiten genomen over verwijzingen naar het speciaal 
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basisonderwijs of speciaal onderwijs of de toekenning van een rugzakbekostiging als de leerling 
ondanks indicatie op de basisschool blijft. Na 1 augustus 2014 kijken we niet meer naar wat er met het 
kind aan de hand is, maar proberen we de vraag te beantwoorden welke extra onderwijsbehoefte de 
leerling heeft en welke extra ondersteuning dan geregeld moet worden. De handelingsverlegenheid 
van de school is dan niet langer een criterium voor indicatie, maar meer een signaal dat de leerling 
een beter passend onderwijsaanbod nodig heeft.   

Positie van de ouders.  

De invoering van de Wet Passend Onderwijs leidt tot een andere positionering van de ouders in 
trajecten van toeleiding, verwijzing en extra ondersteuning. Indien uw kind meer ondersteuning nodig 
heeft dan de basisondersteuning van de school  moet de school op basis van de zorgplicht in actie 
komen. Dit betekent dat de school de verantwoordelijkheid heeft te onderzoeken welke 
onderwijsbehoeften de leerling heeft en op welke manier daarop een passend antwoord kan worden 
gegeven. Uiteraard betrekt school van meet af aan de ouders in dit traject. Dit kan leiden tot 
verschillende uitkomsten, te weten:  

1 De leerling blijft op school met extra ondersteuning, een arrangement;  

2 De leerling gaat naar een andere basisschool;  

3 De leerling wordt aangemeld bij de commissie voor toelaatbaarheidsverklaringen voor plaatsing op 
school voor speciaal (basis)onderwijs;  

4 De leerling wordt aangemeld bij de commissie voor onderzoek voor toelaatbaarheid tot speciaal 
onderwijs voor blinde en slechtziende en dove en slechthorende en spraak/taalgebrekkige leerlingen, 
dan wel voor een arrangement voor de leerling in de basisschool.  

Voor de eerste vier trajecten zijn wettelijk afspraken gemaakt over de positionering van ouders en 
kunnen ouders zich beroepen op een mogelijk geschil. Het traject met betrekking tot de aanmeldingen 
voor toelaatbaarheid tot speciaal onderwijs voor blinde en slechtziende en dove en slechthorende en 
spraak/taalgebrekkige leerlingen, dan wel voor een arrangement voor de leerling in de basisschool 
valt buiten de wettelijke bevoegdheden van het samenwerkingsverband passend onderwijs.  

Met betrekking tot de eerste vier trajecten kunnen ouders na 1 augustus 2014 verschillende 
commissies benaderen.  

1. Geschillencommissie Passend Onderwijs. Deze commissie beslecht geschillen in po, vo en (v)so, 
over toelating van leerlingen, die extra ondersteuning behoeven, de verwijdering van leerlingen en het 
ontwikkelingsperspectief.  

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

Ouders behouden daarnaast de mogelijkheid om hun klacht voor te leggen aan het College voor 
Mensenrechten en Gelijke Behandeling en om een beroep aan te tekenen bij de rechter.  

Schoolondersteuningsprofiel.(SOP)  

De Vonder heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP) opgesteld, waarin wij hebben  beschreven 
welke ondersteuning wij kunnen bieden en hoe deze ondersteuning is georganiseerd.  In dit SOP 
hebben wij duidelijk gemaakt dat wij in principe een school willen zijn voor alle leerlingen als het 
passend onderwijsaanbod kan worden gerealiseerd. Het SOP speelt een rol in het toelatingsbeleid 
van De Vonder en is voor ouders een informatiebron die geraadpleegd kan worden als zij op zoek zijn 
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naar een school voor hun kind. Indien de schoolgids u onvoldoende informatie verschaft over een 
mogelijk  passend onderwijs-aanbod voor uw kind kunt u de volgende acties ondernemen:  

* Vraag het schoolondersteuningsprofiel op en ga na of het profiel past bij wat voor uw kind belangrijk 
is.  

* Plan een afspraak met school en leg uw vragen die u heeft voor. Graag informeert onze school u 
over de aanwezige kennis met betrekking tot de onderwijsvraag  van uw kind, de beschikbare 
voorzieningen, de leerlingenpopulatie en alle andere zaken die voor u belangrijk zijn.  

* Raadpleeg de website van de inspectie voor het primair onderwijs voor rapportage van de school op 
basis van het toetsingskader van de inspectie.  

Verwijzingscommissies.  

Na 1 augustus 2014 bestaan de Permanente Commissie Leerlingenzorg ( voor verwijzing naar het 
speciaal basisonderwijs) en de Commissies voor Indicatiestelling ( voor verwijzing naar speciaal 
onderwijs niet meer. Binnen het nieuwe samenwerkingsverband worden deze commissies 
samengevoegd tot één commissie voor toelaatbaarheidsverklaringen. Indien uw kind in aanmerking 
komt voor plaatsing in het speciaal (basis)onderwijs raadpleeg de intern begeleider van de school 
omtrent protocol en procedure.  

Geldigheid huidige beschikkingen.  

Leerlingen die op basis van een beschikking van de Permanente Commissie Leerlingenzorg of een 
Commissie voor Indicatiestelling in het speciaal (basis)onderwijs verblijven mogen daar het onderwijs 
genieten voor in ieder geval de duur van de beschikking. Voor leerlingen waarvoor een tijdelijke 
beschikking is afgegeven zal tijdig een besluit moeten worden genomen over de best passende 
voorziening na afloop van die beschikking.  

Voor leerlingen die gebruik maken van de huidige rugzakbekostiging in de basisschool gaat in de 
toekomst een en ander wijzigen. De huidige rugzak moet straks door het samenwerkingsverband 
worden omgezet in een arrangement binnen een passende voorziening. Volgens de wet zijn de 
huidige beschikkingen voor een rugzak vanaf 1 augustus 2014 niet meer geldig. Het bestuur van het 
samenwerkingsverband heeft echter het besluit genomen dat tot het moment van omzetten van die 
rugzak in een arrangement de ambulante begeleiding en de begeleiding vanuit de basisschool zeker 
voor het schooljaar 2014-2015 worden bekostigd. In de praktijk betekent dit dat het eerste schooljaar 
voor deze leerlingen in de ondersteuning niets hoeft te wijzigen. Nadat het arrangement is bepaald 
kan het zijn dat de leerling een grotere onderwijsbehoefte heeft dan nu vanuit de huidige rugzak kan 
worden gerealiseerd, maar het kan ook zijn dat deze behoefte kleiner is dan de huidig beschikbare 
middelen. Het samenwerkingsverband levert in die zin in de toekomst maatwerk.  

Meer informatie nodig?  

* Passend Onderwijs Informatiegids voor ouders ( uitgave Steunpunt Passend Onderwijs) 

www.steunpuntpassendonderwijs.nl 

www.passendonderwijs.nl  

www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl  

www.mensenrechten.nl  

www.onderwijsconsulenten.nl  

 www.onderwijsgeschillen.nl  

http://www.steunpuntpassendonderwijs.nl/
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www.rsvbreda.nl ( website van het eigen samenwerkingsverband)  

RSV Breda  Ridderstraat 34  4902 AB Oosterhout (NB)  076-5723995  

 
 

5.2 De Intern Begeleider  
 
Op onze school is gedurende drie dagen per week een interne begeleidster leerlingenzorg aanwezig.  
Deze taak wordt verricht door Marjoleine Koijen. Zij coördineert alle zorg op onze school. Ook stuurt de 
IB-er het ondersteuningsteam aan. Ze is op dinsdag, woensdag om en om en donderdag op school en 
zij heeft haar werkruimte naast het kantoor van de directie. 

 
5.3 Het leerlingvolgsysteem 
 
Op onze school willen wij in een vertrouwde omgeving elk kind het best tot ontplooiing laten komen. We 
proberen zo veel mogelijk onderwijs op maat aan te bieden door verschillen aan te brengen bij instructie 
en aanbieding van de leerstof. We houden rekening met verschillen tussen onze leerlingen.  
De aandacht gaat speciaal uit naar laagscorende en hoogscorende risicoleerlingen. Er wordt gezorgd 
voor een ongestoord verloop van het onderwijsleerproces. Het schoolbeleid is gericht op een 
preventieve aanpak van de zorgverbreding. Er is een vroegtijdige signalering met behulp van een 
systeem van toetsing. Het beleid ten aanzien van structurele aandacht die zorgleerlingen moeten krijgen 
is in ontwikkeling en wordt vastgelegd in protocollen. Zo zijn er al protocollen voor zorgverbreding, 
remedial teaching, hoogbegaafdheid en leesproblemen en dyslexie. Deze protocollen zijn opgenomen 
in het schoolplan en op school in te zien. 

5.3.1 Rapportage naar de ouders 

 
De voortgang van de leerresultaten wordt voor ieder kind vastgelegd in een leerling-dossier en het cito 
leerlingvolgsysteem. 
Opvallende scores van leerlingen die bij een of meerdere toetsen een IV- of V-score halen worden nader 
besproken. Dit geldt ook voor kinderen die opvallend hoog scoren. Indien noodzakelijk wordt er een 
plan van aanpak gebruikt voor hulp binnen de groep volgens het 3 stromenmodel of een individueel 
handelingsplan. Vanzelfsprekend worden de ouders op de hoogte gehouden van de resultaten en 
vorderingen van de kinderen. Contactmomenten zijn het omgekeerd oudergesprek, de rapportavonden, 
maar ook individueel als daar aanleiding voor is zoals bij aanmelding voor individuele RT of bespreking 
in het zorgteam. In het schooljaar 2014-2015 zijn we overgestapt op een digitaal rapport. In de groepen 
1-2 wordt gewerkt met “Kijk” (rapportage). De resultaten worden met de ouders besproken. 

 
5.4 De speciale zorg voor leerlingen met specifieke behoeften 
Op onze school is een protocol  “Leerling Gebonden Financiering” opgesteld. In dit protocol is 
vastgesteld wat het beleid en de mogelijkheden van de school zijn voor Passend Onderwijs. Wij doen 
alles wat in onze mogelijkheden ligt om het onderwijs aan alle leerlingen zo optimaal mogelijk te 
verzorgen. We letten daarbij op de mogelijkheden en onmogelijkheden van leerlingen om te komen tot 
leren. We letten daarbij echter ook op de mogelijkheden en onmogelijkheden van andere leerlingen op 
onze school. Juffrouw Marjoleine Koijen coördineert het aanbod voor het bieden van passend onderwijs 
binnen de mogelijkheden van de school. 

 
5.5 De begeleiding van de kinderen naar het voorgezet onderwijs 
De structuur van de verschillende vormen en inhoud van het lessenpakket in het voortgezet onderwijs 
is de laatste jaren sterk veranderd. Het is, zowel voor ouders als voor kinderen, belangrijk om een goede 
keuze voor de juiste vorm van het voortgezet onderwijs te maken.  
 
Wij vinden dat het ook tot onze taak behoort om ouders en kinderen te ondersteunen en te begeleiden, 
gedurende het gehele schoolkeuze proces. Daarom organiseren wij in samenwerking met de andere 
basisscholen in Raamsdonksveer jaarlijks een speciale schoolkeuze-informatieavond voor ouders en 
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kinderen. Op deze avond wordt kinderen en ouders informatie verstrekt over de verschillende vormen 
van voortgezet onderwijs. Voorts krijgen de kinderen eind groep 7 een pre-advies.  
Ook wordt groepsgewijs een bezoek gebracht aan een school voor voortgezet onderwijs, zodat de 
kinderen al kunnen ervaren wat het is om in een veel groter gebouw de weg te moeten vinden. De 
individuele scholen voor het voortgezet onderwijs organiseren zelf ook voorlichtingsavonden en -dagen, 
waar kinderen en ouders de schoolsfeer kunnen proeven en informatie over de organisatie en inhoud 
van het onderwijs kunnen inwinnen. Natuurlijk krijgen alle ouders de gelegenheid om samen met de 
leerkracht te overleggen over het schoolkeuzeadvies.  
 
Het keuzeadvies wordt gebaseerd op:  
 

➢ Het leerling-dossier (hoe heeft het kind zich de afgelopen jaren ontwikkeld)  
➢ De capaciteiten van het kind (wat kunnen we redelijkerwijs verwachten)  
➢ De motivatie  
➢ De interesses  
➢ Werkhouding 
➢ Het pre-advies eind-groep 7 
➢ Resultaten van het afsluitend schoolonderzoek (eind-toets Cito)  
➢ En natuurlijk ook:....de bevindingen van ouders en leerkracht zelf 

 
Op vraag van de ouders kan, via een extern adviesbureau, voor een leerling nog een aanvullend school- 
en beroepskeuzeonderzoek afgenomen worden. Hieruit volgt een onpartijdig advies van het betreffende 
bureau. De kosten van dit onderzoek komen geheel voor rekening van de ouders. De school geeft een 
advies; de uiteindelijke beslissing voor aanmelding van welke vorm van onderwijs dan ook, wordt 
natuurlijk door de ouders zelf genomen. De aanmelding kan dus afwijken van het gegeven schooladvies. 
Als de leerling door de ouders bij de school voor voortgezet onderwijs is aangemeld, vindt er nog een 
gesprek plaats tussen de basisschoolleerkracht en de brugklascoördinator, waarna de 
toelatingscommissie van de betreffende school voor voortgezet onderwijs bepaalt of de leerling 
daadwerkelijk wordt aangenomen.  
Ouders en leerlingen krijgen van de scholen voor het voortgezet onderwijs bericht omtrent de genomen 
beslissing ten aanzien van toelating. Het totale onderwijs is voortdurend in ontwikkeling. Mede daarom 
worden jaarlijks de resultaten van eerder geplaatste leerlingen besproken met de brugklascoördinatoren 
in het voortgezet onderwijs, wat voor de basisschoolleerkracht een reden kan zijn de adviezen aan te 
passen aan de mogelijk nieuwe eisen van het voortgezet onderwijs.  

 

5.6 Motorisch remedial teacher 
Wegens bezuinigingen in het onderwijs is deze functie bij de stichting Uniek vervallen. Indien de 
leerkrachten iets signaleren dat wijst op een zorgpunt in deze richting, kunnen zij dit kenbaar maken. 
Indien nodig worden passende maatregelen genomen. 

 

5.7 Het ondersteuningsteam 
De bijeenkomsten van het ondersteuningsteam staan in het teken van de leerlingenzorg. Het 
ondersteuningsteam bestaat uit de ambulante begeleider van de school voor speciaal basisonderwijs, 
de individueel hulpverlener van de onderwijsbegeleidingsdienst en de intern begeleider van de school. 
Om de hulp dichter bij huis te halen, vooral op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling is ook 
een medewerker van schoolmaatschappelijk werk aan het team toegevoegd.   
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5.8 De begeleiding door de GGD 
Twee maal in een schoolloopbaan van een kind zal hij of zij worden onderzocht door een 
jeugdverpleegkundige. U krijgt daarvan als ouders altijd vooraf ruim bericht. 
Daar waar nodig kan de school ook een beroep doen op diensten, verleend door de GGD. Te denken 
valt aan informatie over pestgedrag, voorkomende ziektes en zorg aan kinderen. 
Meer informatie vindt u op: www.ggdwestbrabant.nl/mijnkind 
 

 

5.10 Pestprotocol en respectprotocol 
We hebben sinds het schooljaar 2007-2008 een protocol “sociale weerbaarheid en pestgedrag” 
opgesteld. In dit protocol staat omschreven hoe we omgaan met sociale weerbaarheid van leerlingen 
en omgaan met pestgedrag op onze school. U kunt het volledige protocol lezen op onze website 
www.devonder.nl. Een papieren versie is opvraagbaar bij de directie van de school. Vanaf schooljaar 
2010-2011 zijn we schoolbreed met ‘de Kanjertraining’ aan de slag gegaan en hebben de leraren de 
Kanjerlicentie gehaald. Deze Kanjermethode beoogt zelfbewust, positief (groeps)gedrag van leerlingen 
te bewerkstelligen. 
Van De Vonder mag u verwachten dat we op een respectvolle en professionele manier met u en uw 
kind omgaan: 
- ouders en medewerkers tonen respect jegens elkaar 
- ouders en medewerkers hanteren fatsoenlijk taalgebruik 
- ouders en medewerkers treden niet agressief op 
- ouders, medewerkers en leerlingen spannen zich gezamenlijk in om een veilige school te zijn. 

 

5.11 School Video Interactie Begeleiding 
In het kader van School Video Interactie Begeleiding (SVIB) kunnen video-opnames gemaakt worden 
in de groep van uw zoon/dochter. 
SVIB is een van de begeleidingsmethoden die op school gehanteerd worden om het onderwijs zo goed 
mogelijk af te stemmen op de leerlingen.  
Het spreekt vanzelf dat de beelden alleen voor intern gebruik zijn en niet openbaar gemaakt zullen 
worden. Wanneer het gaat om uw zoon of dochter zal uiteraard uw toestemming worden gevraagd. In 
geval van vragen kunt u contact opnemen met de directeur. 

 

5.12 Zittenblijven 
We doen op De Vonder onze uiterste best de leerlingen zo te begeleiden dat zij hun schoolloopbaan in 
de gestelde termijn van 8 jaar kunnen vervolmaken. Desondanks kunnen er, individueel naar leerlingen 
bekeken, redenen zijn om leerlingen een jaar over te laten doen. Vanzelfsprekend zal dit altijd met de 
ouders worden besproken en doen we er als school alles aan om zo min mogelijk van het “zittenblijven” 
gebruik te maken. De beslissing met betrekking tot het zittenblijven wordt in nauw overleg met de intern 
begeleider leerlingenzorg, de directie en eventuele externe deskundigen uit ons zorgteam, die de school 
hiervoor kan raadplegen, genomen. Dit alles geschiedt op basis van onze professionele kijk op de 
vorderingen en de ontwikkeling van uw kind. Het besluit t.a.v. overgaan of doubleren ligt dus bij de 
school. 

 

5.13 Verwijzing naar een andere school 
Het komt ook voor dat leerlingen verwezen worden naar andere scholen. De meest voorkomende reden 
is door verhuizing van een leerling. Een andere reden kan zijn dat vanuit de leerkracht en/of het 
zorgteam ( dit na uitgebreid overleg met ouders) aangegeven wordt dat de school handelingsverlegen 
is en het kind gebaat is bij onderwijs op een andere school. Dit zal altijd in overleg gaan met de IB- er 
van de school en u, ouders/ verzorgers. Als een leerling de school verlaat zal altijd een onderwijskundig 
rapport worden opgesteld, waarin de leerresultaten, de toetsresultaten, de gebruikte methodes en de 
leerling kenmerken worden weergegeven. U hebt als ouders/ verzorgers altijd inzage in dit 
onderwijskundig rapport. 

 

5.15 Dyslexie  
Doel van het protocol Leesproblemen en Dyslexie is het vroegtijdig signaleren van leerlingen met een 
vertraagde ontwikkeling van de beginnende geletterdheid. 

http://www.ggdwestbrabant.nl/mijnkind
http://www.devonder.nl/


 

Pagina 34 van 54 

 

Er moet aandacht zijn voor het volgen en stimuleren van de ontwikkeling van de fonologische 
vaardigheden. Een trage ontwikkeling van de beginnende geletterdheid kan een voorspeller zijn van 
leesproblemen. 
We moeten er op gericht blijven preventief bezig te zijn. 
Kinderen die mogelijk meer risico lopen op een vertraagde ontwikkeling van de beginnende 
geletterdheid zijn: 

- kinderen die opgroeien in een taalarme omgeving 
- kinderen die het Nederlands onvoldoende beheersen 
- kinderen met hoorproblemen 
- kinderen met spraak – taalontwikkelingsstoornissen 
- kinderen bij wie een van de ouders moeite had met leren lezen. 

We observeren, diagnosticeren en volgen de leerlingen zo goed mogelijk en proberen oefeningen aan 
te bieden om de vaardigheden te verbeteren met betrekking tot het lezen. 
Het maken van observaties, het invullen van formulieren, het maken van diagnoses naar aanleiding van 
een toets vergt veel zorgvuldigheid en tijd. 
Dit protocol geeft achtergrondinformatie en richtlijnen voor hulp. 
De groepsleerkracht is en blijft verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind. 
Het volledige protocol kunt u altijd opvragen bij de directie van de school. 

 

5.16 Luizencontrole 
Elke week na een schoolvakantie is er luizencontrole bij alle groepen. Deze vindt in verschillende 
ruimtes in het gebouw plaats. Als er bij uw kind hoofdluizen en/of neten worden gevonden, neemt de 
coördinator van de luizenwerkgroep telefonisch contact met u op. 
Alle kinderen van de groep krijgen een brief mee, zodat er thuis extra op gelet kan worden. Mocht u zelf 
hoofdluis ontdekken, geef dit dan altijd door aan de leerkracht van uw kind. Alleen door een goede 
samenwerking kunnen we het hoofdluisprobleem blijven bestrijden! 
De controledata kunt u terugvinden op onze schoolkalender. 

 

5.17  Beschadigingen en vernielingen  
Soms kan het voorkomen dat er tijdens het spel of door een ongelukje eigendommen van anderen 
beschadigd worden. Hiervoor is de school niet verzekerd, maar kunt u zonodig een beroep doen op de 
W.A.- verzekering van uzelf of de ouders van het kind aansprakelijk stellen. 
 
De leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor hun kleding, horloge, tas, bril, gymspullen, enz. Kinderen 
moeten weten dat ze zuinig en netjes met de eigen spullen of andermans spullen om moeten gaan. Bij 
opzettelijke beschadiging of vernieling van andermans spullen moet diegene, die schade veroorzaakt 
ook opdraaien voor de kosten. De leerkracht van de groep, waarin “de dader” zit, zal contact opnemen 
met de ouders/ verzorgers van de betrokken leerlingen om het incident te melden. Verder wordt van u, 
ouders / verzorgers, verwacht dat u dit op een verstandige wijze oplost. 

Wanneer er schooleigendommen zoals liniaal, vulpen, boeken, meubilair e.d. opzettelijk vernield of 
beschadigd worden moet hiervan de kostprijs worden vergoed. Dit soort meldingen wordt doorgegeven 
aan de directie. De directie zal contact opnemen met de betrokken ouders/ verzorgers. 
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6. De eindresultaten van het onderwijs 
 
Elk mens heeft eigen kwaliteiten. Dat geldt natuurlijk ook voor kinderen! U las het al eerder…. 
Voor ons is elk kind uniek. Daar waar de ene persoon sterk kan zijn in talige kwaliteiten kan een ander 
iemand juist goed ontwikkeld zijn in ruimtelijk inzicht. Voor ons is het heel belangrijk te weten dat we de 
individuele capaciteiten van elke leerling op de goede manier hebben aangesproken om de ontwikkeling 
van het kind optimaal te laten zijn.  
Het blijkt dat onze aanpak resultaat oplevert. De leerlingen van De Vonder vinden een goede aansluiting 
bij de verschillende vormen van voortgezet onderwijs.  
Om u een beeld te geven van de uitstroom van ons onderwijs hieronder de uitstroom van leerlingen van 
de afgelopen vijf schooljaren. 
  
 
 
schooljaar 2014-2015 

1   leerlingen   3,2% vmbo leerwegondersteunend 

0   leerlingen      0% vmbo basisberoepsgerichte leerweg 

5   leerlingen 16,0% vmbo breed kgt 

16 leerlingen 51,2% vmbo – havo 

6   leerlingen 19,2% havo – vwo 

3   leerlingen   9,6% vwo 

 
Schooljaar 2015-2016 

0 leerlingen 0 % vmbo leerwegondersteunend 

8 leerlingen 19,44 % vmbo basisberoepsgerichte leerweg 

8 leerlingen 19,44 % vmbo breed 

15 leerlingen 36,45 % vmbo – havo 

6 leerlingen 14,58 % havo – vwo 

4 leerlingen 9,72 % vwo 

 
 
Schooljaar 2016-2017 

   

3 leerlingen 7,68% Vmbo-kader 

5 leerlingen 12,8% Vmbo-basisberoeps 

6 leerlingen  15,36% Vmbo-breed 

12 leerlingen 30,72% Vmbo-Havo 

8 leerlingen 20,48% Havo-Vwo 

5 leerlingen 12,8% Vwo 

 
 
Schooljaar 2017-2018 

   

3 leerlingen 9.09% Vmbo-basis 

4 leerlingen 12,12% Vmbo-kader 

9 leerlingen  27,27% Vmbo-breed 

4 leerlingen 12,12% Vmbo-Havo 

4 leerlingen 12,12% Havo-Vwo 

9 leerlingen 27,27% Vwo 
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7. Kwaliteitszorg 
Dit is continue zorg voor een betere onderwijskwaliteit op de school. 
 
Met ‘Kwaliteit in Kaart’ beschikken we over een concreet, continu en toekomstgericht bewakingssysteem 
voor het maken en nakomen van afspraken over het onderwijsproces binnen onze school. Kwaliteit in 
Kaart is daarmee de methodiek om stapsgewijs en planmatig te werken aan de kwaliteit van ons 
onderwijs en die kwaliteit voortdurend te blijven aanscherpen 
We werken met de 1-zorgroute en de handelingsgerichte procesdiagnostiek (HGPD). 
 

➢ De school (directie, leerkrachten) beschrijft welk concreet gedrag de leerkrachten in 
de school vertonen, waarop zij mogen worden aangesproken. 
 

➢ Wij doen dit met behulp van kernkwaliteiten, die aangepast worden aan de 
schooleigen situatie. 
 
 

➢ We werken op een systematische wijze aan verbetering èn vernieuwing van ons 
onderwijs en borgen de resultaten in nieuwe afspraken, waarop de leerkrachten zich 
laten aanspreken. 
 

➢ Als kader hanteren wij altijd het meest recente toezichtkader van de inspectie van het 
onderwijs. 
 

➢ We gebruiken m.i.v. 2016 het kwaliteitssysteem: Werken Met Kwaliteitskaarten 
(WMK).  
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8. Ouders / verzorgers 
8.1 De betrokkenheid van ouders / verzorgers 
We zijn blij dat de ouders van De Vonder erg betrokken zijn. De ouders hebben zich verzameld in een 
actieve oudervereniging, die van meet af aan meedenkt bij het organiseren van activiteiten op onze 
school. Daarnaast zijn veel ouders ook actief betrokken bij de realisering van de diverse activiteiten op 
school. Het verloopt altijd in een prima sfeer en we zijn erg blij dat we als school met zulke ouders 
mogen en kunnen samenwerken. 
Een aantal activiteiten worden zelfs geheel verzorgd door de oudervereniging. Ik denk dan aan de 
aankleding van de themahoek bij de voordeur, de versiering van de school met Kerstmis, de organisatie 
van het zomerfeest, de talentenavond. 
 
Daarnaast zijn we ook blij met het feit dat we van ouders eerlijke feedback ontvangen. De oudergroep 
van De Vonder is kritisch en daar staan we helemaal achter.  
We beseffen dat de school gevormd wordt in een driehoek, die gevormd wordt door leerlingen, ouders 
en team. Een open en eerlijk contact is nodig om te komen tot goed onderwijs aan uw kind. 

 
8.2 Informatie aan ouders 
Aan de informatieoverdracht proberen we alle zorg te besteden. Informatie kan zowel mondeling als 
schriftelijk aan u worden doorgegeven. Op De Vonder gebruiken we de volgende manieren om u van 
relevante zaken op de hoogte te houden:  
 

• Het leerlingenrapport  

• De schoolgids  

• De schoolkalender  

• De nieuwsbrief,  

• De website 

• Openbare MR- vergaderingen  

• De jaarvergadering en het jaarverslag van de oudervereniging  

 
8.3 Informatie aan gescheiden ouders 
Er zijn kinderen bij ons op school, waarvan de ouders gescheiden leven. Wij vinden het belangrijk om 
beide ouders goed te informeren over de ontwikkeling van hun kind of kinderen. Voorwaarde is natuurlijk 
wel dat beide ouders zelf hun verschillende adressen kenbaar maken aan de leerkracht. Aan beide 
ouders wordt dan de volgende informatie verstrekt: het rapport en de uitnodiging voor de ouderavonden. 
Deze informatie wordt in tweevoud aan het kind meegegeven. Als één van de ouders dit anders wil, kan 
hij of zij contact opnemen met de leerkracht. Hierbij wordt aangegeven dat voor een ouderavond beide 
ouders worden uitgenodigd voor een gezamenlijk gesprek. Alleen in bijzondere gevallen kan hiervan 
worden afgeweken. Het originele rapport wordt aan het kind verstrekt en het kind krijgt, op verzoek, een 
kopie mee als één van de ouders op een ander adres woont. Alle overige informatie wordt aan het kind 
in enkelvoud meegegeven.  
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8.4 Ouderactiviteiten 
We zijn blij dat veel ouders ons assisteren bij allerlei activiteiten. We beseffen dat het onderwijs, 
zonder de hulp van ouders, er heel anders uit zou zien. Een kleine opsomming: 

 
➢ Hulp bij grote evenementen en belangrijke feesten als kerstviering, sinterklaasfeest,  

carnavalsfeest, sportdag, jaarafsluiting  
➢ Vervoer en assistentie bij excursies en tijdens de schoolreis en het schoolkamp in groep 8 
➢ Knutselouders  
➢ Overblijfouders  
➢ Onze “hoofdinspecteurs”, die na elke vakantie controleren op het voorkomen van hoofdluis. 
➢ De ouders van de verkeerswerkgroep 
➢ De ouders in de oudergeleding van de MR 
➢ Bibliotheek-ouders 
 

 
 
8.5 Oudervereniging 

 
De oudervereniging heeft tot doel de relatie tussen de school en de ouders te bevorderen en het team 
te ondersteunen bij allerlei activiteiten voor en met de kinderen. Als voorbeeld noemen we: 
Sinterklaasfeest, Kerstfeest, carnaval, Pasen, sportdag, jaarafsluiting, excursies, verkeersexamen en 
tenslotte: schoolkamp en musical van groep 8.  
 
Elke groep heeft een klassen contactouder.  
Ouders kunnen met hun vragen en opmerkingen bij de oudervereniging terecht. We willen de 
oudervereniging echter niet zien als een soort klachtenbureau. Naar ons idee moet u, als u informatie 
wilt hebben omtrent de algehele gang van schoolse zaken, of mogelijk zelfs in geval van onenigheid, 
rechtstreeks contact nemen met de schooldirectie om een en ander te bespreken. Zie verder onder 
klachtenregeling. Het bestuur van de oudervereniging wordt gekozen uit de oudergroep van de kinderen 
die De Vonder bezoeken. Zij vergaderen regelmatig. 
Eén keer per jaar is er een jaarvergadering waarvoor alle ouders worden uitgenodigd.  
 
Tijdens deze jaarvergadering wordt het jaarverslag besproken, worden nieuwe plannen voor het 
komende schooljaar gemaakt en worden, indien noodzakelijk nieuwe leden gekozen. Om alle 
bovengenoemde activiteiten te kunnen organiseren vraagt de oudervereniging jaarlijks een bijdrage van 
€ 15,00 per kind. Hoewel deze ouderbijdrage niet verplicht is, doen wij een dringend beroep op u om 
deze contributie toch te betalen, en wel via storting op deze rekening: 
  
Rabobank NL 91 Rabo 0115 6390 04 
T.n.v. oudervereniging De Vonder, Raamsdonksveer  
 
 
Wij vinden dat onderwijs zoveel mogelijk naadloos moet aansluiten bij de opvoeding thuis. Een goede 
band en een nauwe betrokkenheid wederzijds vinden wij dan ook van groot belang. Dit betekent dat er 
meer moet zijn dan alleen “informatievoorziening over het kind” naar de ouders.  
Graag geven we ouders de gelegenheid om mee te denken, ideeën aan te leveren of ons te adviseren, 
naast de bekende hand- en spandiensten waarbij veel ouderhulp noodzakelijk is.  
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8.6 Medezeggenschapsraad 

 
De medezeggenschapsraad bestaat uit drie gekozen ouders en drie teamleden. Vanuit de 
oudergeleding en vanuit de personeelsgeleding wordt een MR lid afgevaardigd naar de 
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De MR kan het schoolbestuur en de directie 
gevraagd, maar ook ongevraagd, advies geven en heeft in enkele wettelijk vastgestelde zaken, zoals 
het goedkeuren van het vakantierooster, instemmingsrecht. Met vragen kunnen ouders altijd terecht bij 
de oudergeleding van de medezeggenschapsraad. Eens in de vier á zes weken komen de leden van 
de MR bijeen. De vergaderingen zijn openbaar. De notulen zijn op school in te zien. 

 
8.7 Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.  
De GMR kan het bestuur gevraagd of ongevraagd, advies geven en heeft ook weer volgens wettelijk 
vastgestelde regels instemmingsrecht bij een aantal zaken dingen die belangrijk zijn voor alle scholen 
onder het bestuur, zoals de sollicitatieprocedure voor leerkrachten. 
 

8.8 Contact leerkracht / en ouders over vorderingen en/of problemen 
De deur staat altijd voor u open. Als u vragen hebt over vorderingen en/ of problemen in het 
onderwijsleerproces van uw kind willen we heel graag in gesprek met u om samen te komen tot 
adequate oplossingen. We stellen het wel op prijs dat u deze contactmomenten zoekt buiten de reguliere 
schooltijden.  U zult begrijpen dat een leerkracht tijdens de lesuren de volledige aandacht aan zijn of 
haar leerlingen moet kunnen besteden. 
Daarnaast hebben we een aantal vaste contactmomenten opgenomen in onze jaarplanning: 

➢ De informatieavond i.c.m. het omgekeerd oudergesprek aan het begin van het schooljaar. 
➢ De jaarlijkse rapportavonden in het voorjaar en einde van het schooljaar. 
➢ De jaarvergadering van de oudervereniging, vaak gekoppeld aan een thema-avond. 
➢ De contactmomenten bij het starten van een individueel handelingsplan voor uw kind. 
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9. Tussenschoolse opvang 
 
De school heeft een regeling voor de tussen schoolse opvang (het overblijven). 
Indien u gebruik wenst te maken van de regeling dan zal de directeur u zowel mondeling als schriftelijk 
informatie verstrekken. 
Bij inschrijving van nieuwe leerlingen zullen, via één van de overblijfouders, de benodigde formulieren 
(uitleg mogelijkheden, inschrijfformulier, reglement) uitgereikt worden. 
De TSO op de scholen van de Stichting Uniek is geregeld conform de wettelijke voorschriften.  
Onze school geeft kinderen de mogelijkheid om tussen de middag hun boterhammen op te eten onder 
begeleiding van een aantal vaste overblijfouders, die daar ook voor geschoold zijn. 
Die begeleiden en helpen uw kind volgens vaste regels, die de veiligheid van alle kinderen moeten 
garanderen. 
Als het weer goed is gaan de kinderen na het eten buiten spelen. De poort is gesloten van 12.15 u. tot 
13.00 u. Bij minder goed weer gaan ze met de ouders binnen knutselen, een spelletje spelen of mogen 
ze zelf spelen. Op al deze activiteiten is toezicht door overblijfouders. 
 
De kinderen betalen  € 1,50 per dag. Deze gelden kunnen per bank worden voldaan. 
Het is verstandig om een telefoonnummer achter te laten waar wij u op kunnen bereiken. 
 

Contactpersoon: mevrouw Hennie Meulman: 0640889097
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10. Buitenschoolse opvang op De Vonder 
 
Daarnaast heeft de school een convenant afgesloten met stichting ‘Trema”, waartoe “Fiesta” behoort. 
Deze stichting verzorgt voor- en naschoolse opvang  die in het verlengde van ons schoolmotto ligt. 
Kindgericht, gevarieerd en veilig. Als u gebruik wilt maken van voorschoolse en naschoolse opvang 
voor uw kind kunt u bij de directie van de school nadere gegevens opvragen.  
U kunt ook direct contact zoeken met: 

 
Stichting Trema      
Kindercentrum “Fiesta” en BSO De Vonder (Deze bevindt zich in de school)  
  
Rembrandtlaan 5      
4941 ZA Raamsdonksveer     
Tel: 0162-511046      
email: via reactieformulier website    
www.tremakinderopvang.nl      
 

Er gaan ook kinderen van onze school naar BSO  “Het Parapluutje” en naar “Groei”. 

 

KDV ’t Parapluutje                                                             
BSO de Paraplu                                                         
Varenstraat 30 
4941 XG  Raamsdonksveer 
Tel: 0162-512558 
email: kdv.hetparapluutje@ziggo.nl 
www.parapluutje.nl  
 

Kinderdagverblijf Groei 
Emmastraat 17 
4941 AX Raamsdonksveer 
Telefoon: +31 (0)162-510900 
E-mail: info@]kdvgroei.nl 

 

http://www.tremakinderopvang.nl/
mailto:kdv.hetparapluutje@ziggo.nl
http://www.parapluutje.nl/
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11. Klachten / rechten / plichten 

Het algemeen beleid is in alle gevallen gericht op het voorkomen van klachten. Problemen kunnen in 
eerste instantie snel besproken worden met de direct betrokkenen en in verreweg de meeste gevallen 
is het mogelijk om samen tot een oplossing te komen.  
 
Protocol interne klachtafhandeling 
 
Als er onverhoopt toch klachten zijn vindt er een adequate afhandeling plaats. In eerste instantie vindt 
de klachtbehandeling plaats binnen de school. Volgens afspraken, vastgelegd in het protocol “interne 
klachtafhandeling”, wordt het bestuur ingeschakeld.  
In onderstaande gevallen kan het intern klachtenprotocol gebruikt worden.  
 
1.   Klachten aangaande communicatie, begeleiding en schoolbeleid. 
2. Klachten aangaande agressie, geweld, discriminatie, seksuele intimidatie en ander  

ongewenst gedrag. 
 
Behandeling van klachten vindt eerst intern plaats en kan bij een niet bevredigend resultaat uiteindelijk 
daarna bij de klachtencommissie van de Elisabeth Stichting Uniek plaatsvinden.  
 

Een klacht aangaande communicatie, begeleiding en schoolbeleid ……. 
 
kan bij de contactpersoon voor klachten of de externe vertrouwenspersoon vermeld worden, en wordt 
allereerst met de aangeklaagde besproken. Het is mogelijk (en soms zelfs wenselijk) om bemiddeling 
te vragen wanneer dit nodig is.  
Indien dit overleg niet leidt tot een bevredigend resultaat, dan wordt de klacht ingediend bij de direct 
leidinggevende van de aangeklaagde. De leidinggevende neemt de klacht in behandeling volgens 
toepassing van het principe van ‘hoor en wederhoor’ van de betrokkenen. Indien ook dat niet leidt tot 
een bevredigende oplossing, dan wordt de klacht bij het bevoegd gezag ingediend. Indien ook daar de 
klacht niet naar bevrediging wordt afgehandeld, kan de klager zich via de formele route wenden tot de 
klachtencommissie van de Stichting Uniek.  
De klachtenregeling hiervoor is op te vragen bij de school. 

 
 

Een klacht aangaande agressie, geweld, discriminatie, seksuele intimidatie en ander ongewenst 
gedrag ……. 
 
wordt altijd gemeld bij de vertrouwenspersoon. Per locatie heeft de school één of meer contactpersonen 
voor klachten aangewezen. Deze kunnen de klager in contact brengen met de vertrouwenspersoon.  
Deze vertrouwenspersoon neemt, na daartoe te zijn gevraagd door de klager, alleen of samen met de 
klager contact op met de leidinggevende van de aangeklaagde ter afhandeling van de klacht. In dit 
gesprek wordt de klacht ingediend en wordt met name gesproken over de te ondernemen acties: 
 - wie moet verder geïnformeerd worden?,  
 - is er een rol voor de vertrouwensinspecteur, vertrouwensarts, politie?  
 
De leidinggevende neemt de klacht in behandeling. Locatiedirecteuren melden klachten in deze 
categorie altijd aan het bestuur. Indien de klacht een locatiedirecteur betreft moet het bestuur worden 
benaderd. 
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De schoolcontactpersoon voor klachten en de vertrouwenspersoon. 
 
Voor wie? 
De schoolcontactpersonen en de vertrouwenspersoon zijn er voor iedereen die met de school te maken heeft. Dus 
leerlingen, ouders, leerkrachten, maar ook onderwijsondersteunend personeel en stagiaires kunnen, wanneer het 
nodig is, terecht bij de schoolcontactpersoon of vertrouwenspersoon. 
 
Eerst zelf proberen 
Wanneer er een probleem ontstaan is, dan is overleg met de betrokkene de eerste stap die gezet moet worden. 
Misschien is diegene zich er nog niet bewust van dat er een probleem is, of heeft hij/zij zich niet gerealiseerd dat 
het zo’n belangrijk punt is. Of….. misschien is er wel sprake van een misverstand. Het is belangrijk dat de klager in 
een eerste toenadering niet beschuldigend te werk gaat, maar rustig uitlegt met voorbeelden wat (voor hem/haar) 
het probleem is. 
 
Wanneer de schoolcontactpersoon of vertrouwenspersoon inschakelen? 
Als het overleg met de betrokkene te weinig oplevert; als de klager geen gehoor vindt en ook geen hulp vindt bij 
een leerkracht/collega/directie om naar de betreffende persoon toe te stappen of als de klacht te maken heeft met 
ongewenst gedrag, dan kan de klager terecht bij de schoolcontactpersonen of de vertrouwenspersoon.  
 
Wat wordt bedoeld met ongewenst gedrag? 
Als er sprake is van ongewenst gedrag, kan het te moeilijk zijn om rechtstreeks contact op te nemen met de 
betrokkene. Bij ongewenst gedrag kan gedacht worden aan: 

- (seksuele) intimidatie; 

- racisme; 

- agressie en geweld (verbaal en/of fysiek); 

- diverse vormen van pesten; 

- andere zaken die leren of werken onaangenaam of onmogelijk maken. 
 
Wat doen de schoolcontactpersonen / vertrouwenspersoon? 

- luisteren naar de klacht; 

- helder krijgen waar het om gaat; 

- nagaan of geprobeerd is de klacht(en) met alle betrokkenen op te lossen; 

- in geval van ongewenst gedrag zal de contactpersoon doorverwijzen naar de vertrouwenspersoon; 

- samen eventueel zoeken naar bevredigende mogelijkheden om de klacht aan te pakken. Dit kan zijn het 
eventueel verwijzen of opvang regelen of het begeleiden bij het indienen van een klacht. 

- tenslotte zal de schoolcontactpersoon/vertrouwenspersoon zich op de hoogte stellen of de aanleiding van 
de klacht daadwerkelijk is weggenomen. 

 
De schoolcontactpersoon en de vertrouwenspersoon kunnen dus beiden als eerste aanspreekpunt dienen. De 
schoolcontactpersonen en/ of vertrouwenspersoon zullen zich hierbij discreet, objectief en onafhankelijk opstellen. 
Zij zijn voor de uitvoering van hun taak verantwoording verschuldigd aan het bevoegd gezag.  
 
Voor de vertrouwenspersoon van de Stichting Uniek geldt dat hij geen aangifte- of meldplicht heeft. 
 
Wie? 
Bij een klacht kan de klager kiezen of hij/zij naar de schoolcontactpersoon van de school wil gaan of naar de 
vertrouwenspersoon van de Stichting Uniek.  
Hiervoor kunt u terecht bij: 

• De schoolcontactpersoon voor klachten op basisschool De Vonder 
o Jolanda Hessels 
o 0162-523933 

• De vertrouwenspersoon van de Stichting Uniek is bereikbaar bij 
o GGD Westbrabant 
o 076-5282241 (Bereikbaar op alle schooldagen van 08.30 uur 17.00 uur) 

 
 

 
De externe vertrouwenspersoon is te bereiken via: 
Het Centraal Afdelingssecretariaat JGZ te Breda 
 076-5282241 
Wilt u liever eerst een en ander vertrouwelijk bespreken dan kunt u dit het beste doen met de externe 
vertrouwenspersoon. De externe vertrouwenspersoon heeft namelijk niet de verplichting te melden bij 
het bestuur of justitie. 
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Mocht een klacht zodanig zijn dat men deze ook niet kan oplossen met bovengenoemde persoon, dan 
kan men een beroep doen op de vertrouwensinspectie onderwijs. Ook deze personen hebben geen 
meld- en aangifteplicht.  0900-1113111 
 
 
Het bestuur van de Stichting Uniek is aangesloten bij de klachtencommissie voor het Katholieke 
Onderwijs. 
Het secretariaat is:Postbus 82324, 2508 EH Den Haag , Tel: 070-3925508 
 
Informatielijn voor ouders. 
 
Als u vragen heeft over onderwijs kunt u terecht op het telefoonnummer 800 5010. Op schooldagen 
tussen tien en drie uur. Het is een informatie- en advieslijn voor ouders over onderwijs. Het is kosteloos, 
maar zeer deskundig. U kunt ook terecht op www.50tien.nl, waar al honderden antwoorden staan. 

 
11.2 Schorsen en verwijderen 
Op alle scholen van de Stichting Uniek is een “protocol schorsen en verwijderen van leerlingen” 
aanwezig.  
Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst gedrag van een leerling, waarbij 
psychisch en / of lichamelijk letsel aan derden is toegebracht.  
Voorbeelden hiervan zijn: 
- Negeren van schoolregels 
- Ernstig verstoren van rust of veiligheid 
- Ernstig wangedrag zoals bedreiging, mishandeling of diefstal 
- Verstoorde relatie tussen leerling en school en / of ouders en school 
 
Het protocol is door ouders / verzorgers in te zien. 

 
11.3 Vervanging bij afwezigheid van de leerkracht  

Op onze school is de vervanging bij afwezigheid of ziekte van een leerkracht als volgt 
geregeld. Bij een ziektemelding moet de directie eerst inschatten hoe lang een vervanging 
noodzakelijk zal zijn. Men benadert als eerste de eventuele eigen vervangers (inclusief 
deeltijders). 
Als dit niet lukt zullen we op een andere manier moeten proberen om tot een goede oplossing 
te komen:  

➢ Daarnaast werken we met de invalpool van “Les-werk” en heeft het bestuur van Uniek een 
eigen Flex-pool met enkele invalkrachten. 

➢ Verschuiven binnen de school. Als er b.v. wel een onderbouwvervanger beschikbaar is gaan 
we intern wisselen. 

➢ Eventueel kunnen we de verantwoordelijke leerkracht van een LIO-stagiaire in de betreffende 
groep plaatsen. 

➢ Het bestuur van de Stichting Uniek is er sterk voorstander van om invalwerkzaamheden door 
directies tot een minimum te beperken. Mocht dit onverhoopt toch moeten plaatsvinden, dan 
dient dit vooraf te worden kortgesloten met de voorzitter van het College van Bestuur.  

➢ Daarnaast kunnen we denken aan een stagiair(e) die we, in incidentele gevallen, onder 
verantwoordelijkheid van de directie, voor een groep kunnen plaatsen. 

➢ De groep verdelen over andere groepen als dit redelijkerwijs mogelijk is.  
➢ Daarnaast kunnen we denken aan een onderwijsassistent die we in incidentele gevallen, 

onder verantwoordelijkheid van de directie en onder toezicht van een andere leerkracht, 
ondersteunende werkzaamheden kunnen laten verrichten in de groep. 

➢ Geeft het voorafgaande geen oplossing, dan zullen we de betreffende groep naar huis moeten 
sturen. Er is geen meldingsplicht meer om afwijkingen van het jaarrooster te melden bij de 
onderwijsinspectie. De inspectie gaat er wel van uit dat we onze uiterste best hebben gedaan 
om de leerlingen zo goed mogelijk op te vangen en de ouders voldoende hebben ingelicht. In 
principe zullen we dit de eerste dag niet kunnen doen omdat we de ouders schriftelijk op de 
hoogte moeten stellen van de ontstane situatie. Voor leerlingen die geen opvang hebben, 
moeten we de opvang op school zelf regelen. 

 

http://www.50tien.nl/
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 11.4 Ziekmelden en verzuim 
Wij vragen u vriendelijk uw kind  tijdig ziek te melden.  
Op school wordt twee keer per dag een presentielijst bijgehouden. Wanneer uw kind ziek is, wilt u dit 
dan  tijdig voor schooltijd melden. Dit kan telefonisch gebeuren. U kunt hiervoor vanaf  8.00 uur en 
vanaf 13.00 uur contact zoeken met de school via telefoonnummer 0162-523933 of door middel van 
een briefje.  
 
Een vriendelijk verzoek: probeer afspraken bij huisarts, tandarts e.d. zoveel mogelijk buiten schooltijd 
te maken. 
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11.5 Leerplicht en verlof 
Ter aanvulling en verduidelijking van de informatie zoals opgenomen in onze schoolgids het volgende. 
1. Indien uw zoon of dochter om één of andere reden vrij van school wenst te hebben (bijv. bezoek arts) 
verzoeken wij U vriendelijk dit tijdig aan de desbetreffende leerkracht of aan de directie van de school 
te melden.  
Bijzonder verlof  voor bijv. familieomstandigheden mag alleen door de directie worden verleend. Deze 
mag in zeer beperkte mate verlof verlenen. Hierbij gelden voor hem de wettelijke kaders die gesteld 
worden door de leerplichtwet.  
 
Bijzonder verlof is mogelijk als de volgende omstandigheden zich voordoen: 
huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad van het kind: maximaal 2 dagen  
- 12½- of 25-jarig huwelijksjubileum van ouders: 1 dag  
- 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van grootouders: maximaal 2 dagen  
- 25-, 40-, of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: 1 dag  
- ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad van het kind: duur in  

overleg met directeur  
- overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de 4e graad van het kind: duur in overleg met 

de directeur  
- verhuizing van gezin: 1 dag  
- sommige religieuze feesten: in overleg met de directeur. 
(bovenstaande dus aanvragen bij de directie en bij voorzienbare omstandigheden ruim van tevoren) 
 
Bij de volgende omstandigheden wordt géén bijzonder verlof gegeven: 
- activiteiten van verenigingen, zoals scouting- of voetbalkamp 
- vakantie buiten de vastgestelde schoolvakanties (ook in geval van speciale aanbiedingen in het 

laagseizoen bijvoorbeeld)  
- eerder vertrekken of later arriveren vanwege (verkeers)drukte  
- familiebezoek in het buitenland  
- het argument ‘mijn kind is nog jong’  
- het argument ‘vlak voor de vakantie wordt er toch (bijna) geen les meer gegeven’  
 
Vakantie:  
Vakanties moet u binnen de schoolvakanties plannen. Als er vanwege specifieke werkzaamheden in de 
zomervakantie geen gezinsvakantie gehouden kan worden dan zijn er zeer beperkt mogelijkheden voor 
vakantieverlof (1x per jaar, maximaal 10 lesdagen en nooit in eerste twee lesweken van een nieuw 
schooljaar en verklaring werkgever vereist). Raadpleeg eerst de directie of de leerplichtambtenaar over 
de precieze mogelijkheden alvorens u een aanvraag indient. 
Aanvragen moeten minimaal 8 weken van te voren worden ingediend bij de directie. 
 
Voor alle vormen van bijzonder verlof moet een aanvraagformulier worden ingevuld. Deze kunt U 
verkrijgen via de directeur van de school. 
 
De leerplichtambtenaar kunt u bereiken op: 
 
www.rblwest-brabant.nl  (Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant  
Stadskantoor Claudius Prinsenlaan 14 
Postbus 90156 
4800 RH Breda 
 
 

javascript:void(0);
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11.6 Verzekeringen 
De school heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en een 
aansprakelijkheidsverzekering.  
 
Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen; 
personeel; vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering als een 
ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk 
meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door 
eigen risico). Materiële schade (kapotte bril, fiets etc.) valt niet onder de dekking. 
 
De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn 
(bestuursleden; personeel; vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig 
handelen. Wij attenderen u in dat verband op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot misverstand. 
 

• Ten eerste is de school of het schoolbestuur niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de 
schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle schade 
die in schoolverband ontstaat door de school moeten worden vergoed. Deze opvatting leeft wel bij veel 
mensen, maar berust op een misverstand. De school is alleen aansprakelijk en daarmee 
schadevergoedingsplichtig wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de 
school optreden) moeten dus te kort zijn geschoten in hun rechtsplicht. Het is dus mogelijk dat er schade 
wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid van de kant van de school. Een 
voorbeeld daarvan is schade aan een bril tijdens de gymnastiekles; die schade valt niet onder de 
aansprakelijkheidsverzekering, en wordt (dan ook) niet door de school vergoed.  
 

• Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. 
Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun 
doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde 
activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de 
ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere 
aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. 

 
11.7 Privacy  
In het kader van het recht op de privacy houden wij op De Vonder de regel aan dat geen enkel 
persoonsgegeven aan derden (buiten de school) wordt verstrekt, zonder dat daarvoor uitdrukkelijk 
toestemming  is gegeven door de ouders/ verzorgers. Intern heeft het personeel van de school een 
plicht tot geheimhouding.  
Binnen onze school hechten we grote waarde aan het waarborgen van de privacy. Met de komst van 
de AVG is dit alleen nog versterkt. 
Stichting Uniek beschikt inmiddels over een bovenschoolse privacy medewerker en een uitgewerkt 
privacybeleid. Alles gericht op het zorgvuldig omgaan met de vertrouwelijke gegevens van onze 
leerlingen, ouders/verzorgers en personeel. Naast het voldoen aan de formele wetgeving richten we 
ons op de scholen vooral de praktische invulling van de wetgeving. 
In het begin van het schooljaar zullen we u hernieuwd om toestemming vragen  voor het gebruik van 
beeldmateriaal. Hierbij zullen we, zoals vereist, toestemming vragen per onderdeel waarin we 
beeldmateriaal gebruiken. 
Daarnaast werken we op alle scholen van Uniek met een jaarlijks terugkerende checklist, waarin we de 
praktische veiligheid van gegevens in onze scholen in beeld brengen en indien nodig passende acties 
ondernemen. 

 
11.8  Film en foto’s , mobiele telefoons  

 
Gedurende het hele schooljaar worden er tijdens activiteiten foto‘s gemaakt van de kinderen. De foto‘s 
zijn te bekijken Klasbord en/of Facebook, mits u daartoe toestemming hebt verleend.  
 
Video-opnamen worden gemaakt met een duidelijk beperkt doel: musical  is daarvan een voorbeeld. 
In verband met de privacy van onze leerlingen hebben wij de afspraak dat ouders en derden op school 
niet mogen filmen. Wij vragen u dan nadrukkelijk deze afspraak in acht te nemen.  
Gezien de vele mogelijkheden van de mobiele telefoon en overige geluidsdragers is het kinderen niet 
toegestaan een mobieltje of andere geluidsdragers te gebruiken. De mobiele telefoon gaat uit bij het 
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betreden van het schoolterrein en pas weer aan buiten de poort.  Onder schooltijd dienen de leerlingen 
eventueel meegebrachte mobieltjes of tablets in te leveren bij hun leerkracht. Bij misbruik worden 
passende maatregelen genomen.  Als kinderen dringend (naar oordeel van leerkrachten of directie) 
moeten telefoneren dan kunnen ze gebruik maken van de telefoon van school.  

 
11.9 Persoonsregistratie 
Sinds schooljaar 2007-2008 is elke school verplicht een officiële persoonsregistratie toe te passen.   
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12. Medicijngebruik 

Het komt regelmatig voor dat kinderen i.v.m. een aankomend griepje of verkoudheid medicijnen 
meekrijgen naar school. U kunt dan denken aan paracetamol, een hoestdrankje o.i.d..  
Voor de betrokken leerkrachten is het vaak onduidelijk wanneer en hoe vaak de kinderen deze tijdelijke 
medicijnen mogen gebruiken. Vandaar dit nadrukkelijke verzoek dat, als uw kind deze middelen 
meekrijgt naar school, u ons dit meedeelt in een brief. Wilt u in deze brief ook aangeven welke 
hoeveelheid en met welke frequentie zij dit medicijn mogen nemen. Op deze wijze voorkomen we dat 
er op een verkeerde wijze met deze middelen wordt omgegaan. Als we van u geen brief hebben 
ontvangen gaan we er op school van uit dat de kinderen deze medicijnen zonder medeweten van u 
hebben meegenomen naar school. Wij zullen gebruik dan ook niet toestaan. 
We gaan er vanuit dat medicatie die kinderen langdurig gebruiken (bijv. een medicatie voor ADHD) bij 
de betrokken leerkrachten op school bekend is. Mochten hierin wijzigingen optreden, dan horen we dit 
ook graag schriftelijk.  
We  In de lovragen u via formulieren uw specifieke wensen t.a.v. medicijngebruik aan ons kenbaar te 
maken, opdat we e.e.a. goed op elkaar kunnen afstemmen. 
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13. Schooltijden / vakanties / vrije dagen 
 
voor de groepen 1 tot en met  4 
 

maandag, dinsdag en donderdag v.m.  8.45 – 12.00 uur 
 n.m. 13.15 – 15.30 uur 
woensdag v.m.  8.30 – 12.15 uur 
groep 1  elke vrijdag hele dag vrij 
groepen 2,3 en 4 elke vrijdagmiddag vrij 

 
voor de groepen 5 tot en met 8 
 

maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag v.m.  8.45 – 12.00 uur 
 n.m. 13.15 – 15.30 uur 
woensdag  v.m.  8.30 – 12.15 uur 

 
De poorten worden om 8.15 uur geopend en worden om 12.15 uur weer gesloten. ’s Middags gaan de 
schoolpoorten weer open om 13.00 uur, ze gaan dicht om 16.00 uur. 
 
’s Ochtends wordt gesurveilleerd vanaf 8.30 uur, ’s middags vanaf 13.00 uur. Vijf minuten voor de 
aanvang van de lessen, om 8.40 uur en om 13. 10 uur gaat de zoemer.  
 
Komen de kinderen later naar school dan zult u bij de voordeur moeten bellen, omdat de buitendeuren 
gesloten zijn. 
 
Iedereen die met de fiets komt is verantwoordelijk voor de eigen fiets. Zet de fiets daarom in de 
fietsenstalling op slot. Op de speelplaats mag niet gefietst worden. 
 
Voor de veiligheid van de kinderen vragen we ouders die kinderen met de auto ophalen en afzetten 
om de auto op de parkeerplaats te zetten op het Bachplein. Zet uw kind niet af bij de stoep voor de 
voordeur of bij de stoep aan de Schubertstraat. Die plekken worden te onoverzichtelijk voor kinderen 
om veilig op school te komen of om naar huis te gaan. 
 
 

Vakantietijden  
 

Herfstvakantie 
15 oktober t/m 19 oktober 
 

2e pinksterdag 
 10 juni  

 
Kerstvakantie 
24 december t/m 4 januari 
 

 

Voorjaarsvakantie 
4 maart t/m 8 maart 
 

 

2e Paasdag 
22 april 
 

 

Meivakantie 
22 april t/m 3 mei  

  

Zomervakantie  
vanaf 12.00 u op 5 juli t/m 16 augustus 
 

  
 
 
Vrije middagen: 21 december 2018 en 5 juli 2019 
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Verder hebben de kinderen nog in de middag vrij op 27 september 2018 en op 18-6-2019 
vanwege studiemomenten  van het onderwijsteam.  
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14. Scholing medewerkers 

De maatschappij verandert, een goede school verandert mee. Leerkrachten moeten dus voortdurend 
aan de eigen professionaliteit blijven werken. Jaarlijks wordt op De Vonder besproken welke 
leerkrachten (individueel) een cursus gaan volgen en welke scholing in teamverband voor ons nuttig is 
om op de hoogte te blijven. De totale scholing wordt in een nascholingsplan vastgelegd.  

 
14.1 Edux 
In het kader van onderwijsbegeleiding en onderwijskundige vernieuwing wordt onze school regelmatig 
begeleid door medewerkers van de onderwijsbegeleidingsdienst “Edux-onderwijspartners” te 
Ulvenhout. Zij zorgen mede voor ondersteuning bij implementatie van nieuwe onderwijsleerprocessen 
en bij implementatie van onderwijskundige vernieuwingen. Tevens zijn medewerkers van de 
onderwijsbegeleidingsdienst betrokken bij het zorgbeleid van de school. Mevr.N.Machielsen-Rops  
orthopedagoge,  is bijvoorbeeld actief in het ondersteuningsteam van de school en zij verricht op ons 
verzoek  
(met medeweten en toestemming van u, ouders/ verzorgers) ook onderzoeken bij zorgleerlingen. 

 
14.2 Externe personen 
Verder zijn een aantal externe personen bij het onderwijs op onze school betrokken: 

➢ Medewerkers van het zwembad de Ganzewiel ( bij de jaarlijkse zwemlessen) 
➢ Medewerkers van het administratiekantoor OSG. 
➢ Medewerkers van de bibliotheek 
➢ Medewerkers van de GGD, b.v. bij het project “van basis- naar voortgezet onderwijs” 
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15.  Planning activiteiten 

 
Kerstmis en Pasen.  
Sfeervolle periodes, waarin we de kinderen het Kerst- of paasverhaal vertellen. Daarnaast werken we 
aan een project dat in overleg met onze identiteitsbegeleidster is gekozen. Deze twee projecten worden 
natuurlijk afgesloten met een kerst- of paasviering, soms centraal voor de gehele school, maar ook wel 
apart per groep.  

 
Sinterklaasfeest. 
De verjaardag van de Sint wordt natuurlijk ook gevierd! De Sint bezoekt de groepen 1 t/m 4 en brengt 
daarna een kort bezoek aan gr 5 t/m 8; de kinderen in deze groepen vieren zijn verjaardag in hun eigen 
klas met surprises. Ook wordt er met Sinterklaas een Pietenshow ten beste gegeven. 

 
Sporttoernooien. 
De groepen van de bovenbouw kunnen in de loop van het schooljaar meedoen aan een aantal 
toernooien. Jaarlijks worden voetbaltoernooien georganiseerd. De kinderen die mee willen doen kunnen 
zich op school opgeven. De samengestelde teams komen voor De Vonder uit, de wedstrijden vinden 
meestal op een woensdagmiddag of vakantiedag plaats.  
De trainingstijden worden in onderling overleg tussen de spelers en hun coach (meestal een 
enthousiaste ouder) vastgesteld.  

 
Carnaval. 
Vanzelfsprekend wordt op onze school Carnaval gevierd. Een aparte commissie organiseert jaarlijks dit 
spetterende feest wat op een school in het zuiden van ons land natuurlijk niet gemist mag worden. 

 
Sportdag/Koningsdag 
Jaarlijks organiseren we in samenwerking met de oudervereniging voor alle kinderen een sport- en 
speldag. Op die dag worden allerlei sportieve en leuke activiteiten op touw gezet voor al onze leerlingen.  

 
Avondvierdaagse. 
De stichting avondvierdaagse Raamsdonksveer organiseert elk jaar de avondvierdaagse. Alle kinderen 
kunnen zich via school opgeven voor de avondvierdaagse. De begeleiding bestaat uit ouders. De 
organisatie is in handen van de stichting avondvierdaagse en een aantal vrijwilligers uit onze 
oudergroep. 

 
Themadag. 
Voorheen vierden we de laatste schooldag als afsluiting van het schooljaar. Wegens de grote drukte in 
die periode hebben we besloten voortaan een themafeest te vieren in de maand juni. De organisatie 
van deze themadag ligt in handen van onze actieve oudervereniging. 

 
Schoolreis. 
We maken op De Vonder ieder jaar een schoolreis met de leerlingen van groep 1 tot en met 7. De 
schoolreis heeft een ontspannend en educatief karakter. De kosten voor de schoolreis worden de 
ouders apart in rekening gebracht. Groep 8 gaat niet mee op schoolreis, maar gaat op schoolkamp. 

 
Verjaardagen. 
Alle kinderen mogen trakteren in de eigen klas als ze jarig zijn. In de groepen 1 en 2 wordt hieraan 
bovendien nog extra aandacht geschonken: de ouders van de jarige job mogen dit feest ook bijwonen. 
Als u wilt trakteren, geeft u dan niet te veel en denkt u ook aan “gezonde “ traktaties. Ook de leerkracht 
vindt het prettig om dezelfde traktatie te krijgen. 
Als de verjaardag van een leerkracht in de klas wordt gevierd, dan is dat natuurlijk ook voor de kinderen 
een bijzondere dag. Het lesrooster wordt dan gelaten voor wat het is en de hele dag is het feest in de 
groep.  
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Afsluiting groep 8. 
Wanneer bekend is naar welke scholen de kinderen zullen uitzwermen, is het de hoogste tijd om het 
schoolverlaterskamp en de traditionele afscheidsavond voor te gaan bereiden.  
Twee evenementen die elk jaar een mooie afsluiting vormen van de basisschooltijd op De Vonder. In 
overleg met de leerkracht van groep 8 worden beide gebeurtenissen terdege voorbereid, zodat 
kinderen, ouders en leerkrachten met volle teugen kunnen genieten van een heus spektakel.  
 
 

Verkeer: Brabants Verkeers Veiligheidslabel 
Basisschool De Vonder speelt op SEEF en gaat daarom  voor het Brabants VerkeersveiligheidsLabel 

(BVL) 

 

Kinderen vormen een zeer kwetsbare groep in het verkeer. Jaarlijks zijn in Nederland honderden 

kinderen betrokken bij verkeersongevallen. Meer dan een hele schoolklas laat daarbij het leven. 

Kinderen moeten daarom leren veilig aan het verkeer deel te nemen.  

 

Om verkeerseducatie op scholen te stimuleren en een hoge kwaliteit te waarborgen, is er een 

keurmerk in het leven geroepen. Het Label met het beeldmerk Seef de Zebra toont aan dat onze 

school zich inzet voor verkeerseducatie en verkeersveiligheid rond de school.  

 

Waarom deelnemen aan het BVL? 

Verkeerseducatie in de klassen krijgen en  houden: dáár is het de provincie Noord-Brabant om te 

doen met het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL). Inmiddels staan er meer dan 800 

basisscholen ingeschreven en hebben er bijna 725 het Label in huis.  

 

Er is een set BVL-criteria ontwikkeld waarmee we kunnen werken om de 

kwaliteit van de verkeersveiligheid op het gewenste niveau te krijgen. De 

essentie van het BVL is dat scholen punten scoren voor zaken die de 

verkeersveiligheid van de (leerlingen van de) school bevorderen. Wij 

kunnen punten scoren op verschillende onderdelen. Onze leerlingen 

krijgen verkeerslessen en doen verkeersprojecten met praktische 

oefeningen. Verder is er aandacht voor de schoolomgeving en 

zijn/worden de routes naar school zo verkeersveilig mogelijk. Daarnaast 

zijn (verkeers)ouders of -verzorgers betrokken bij verkeerseducatie.  

Als er genoeg punten zijn gescoord, ontvangen we het Label als 

tastbaar bewijs van de geleverde kwaliteit.  

 

De Vonder is sinds 2003 in het bezit van het Label: “We dragen 

daarmee bij aan een stukje veiliger Brabant voor onze kinderen.” 

 

Kijk voor meer informatie op www.bvlbrabant.nl. 

 
 
Naast deze schoolgids staat er ook een jaarkalender op onze website. 
 
Ook staat er regelmatig een nieuwsbrief op de website. 
Op deze manier krijgt u, als ouders, de meest recente informatie.  
Op de website staat ook de jaarplanning vermeld. Dit is een voorlopige planning, waarop wijzigingen 
kunnen ontstaan. De wijzigingen worden opgenomen in de nieuwsbrieven van de school. 

 
 

http://www.bvlbrabant.nl/

