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Inleiding
Je mag zijn wie je bent
Om te worden die je bent
Maar nog niet kunt zijn
En je mag het worden
Op jouw manier
En in jouw tijd
Gedicht van Anna Terruwe

Het hart van onze visie op onderwijs en ontwikkeling wordt bepaald door twee uitgangspunten:
“ieder kind is uniek” en “samen leren vanuit talenten”. De missie van De Stuifhoek is dan ook:

“Laat zien hoe jij uniek bent.”
Rondom deze missie hebben wij acht pijlers geformuleerd, die de visie van onze school vormen. Deze
pijlers bevatten de 21e eeuwse vaardigheden, vertaald naar onze school.









Leren keuzes maken
Waarom leer je?
Van en met elkaar leren
Onderzoekende houding
Met kind in gesprek
De driehoek kind – ouders – school
Regels en afspraken
Leren voor de toekomst

In het visiedocument, behorend bij deze schoolgids gaan wij nader in op bovengenoemde pijlers. Via
QR-codes kunt u filmpjes scannen, waarin de verschillende pijlers waarop onze visie is gebaseerd
nader worden uitgelegd.
In dit deel van de schoolgids staan inhoudelijke en praktische zaken over de school. Ook treft u
beleidsstukken aan die niet alleen voor De Stuifhoek van toepassing zijn maar ook gelden voor de
andere basisscholen van Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen. Via de schoolgids geven we
informatie over de school en leggen we verantwoording af over onze manier van werken.
Naast deze schoolgids en het visiedocument is er ook nog een kalender beschikbaar. Op deze
kalender staan alle activiteiten benoemd die voor komend schooljaar gepland staan.
__________________________________________________________________________________
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Met het visiedocument, de kalender en deze schoolgids hopen wij de ouders en verzorgers van onze
huidige leerlingen, ouders en verzorgers van (mogelijk) toekomstige leerlingen en andere
belangstellende een goed en volledig beeld te geven van De Stuifhoek

Wij wensen u veel leesplezier toe!

Namens het team van De Stuifhoek
Nynke Oenema,
directeur

__________________________________________________________________________________
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1

Op weg naar een integraal kindcentrum (IKC)

Basisschool De Stuifhoek is samen met kinderopvangorganisatie Eskadee en ouders op weg om een
integraal kindcentrum (IKC) te worden. Het integraal kindcentrum heeft als voordelen:







Een doorgaande lijn 0 tot 13;
Een rijke speel leeromgeving;
Ontwikkeling in samenhang: de schotten tussen onderwijs, opvang, zorg en opvoeding vallen
weg;
Een rijker aanbod van activiteiten omdat je gebruik maakt van de omgeving en elkaars
kwaliteiten;
Intensievere samenwerking met ouders. Kinderen ontwikkelen zich beter als ouders en
professionals goed met elkaar samenwerken;
Onze missie en visie zijn leidend voor het IKC. In het aanbod wat wij de kinderen (gaan) bieden
hebben de 21e eeuwse vaardigheden en talentontwikkeling een plaats.

In ons gebouw zijn basisschool De Stuifhoek de volgende opvangvoorzieningen gevestigd:
Kinddienst
Kinderdagverblijf
Babbeloes

Openingstijden
52 weken; gesloten in weekenden en feestdagen.

Maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur;
Peuterspeelgroep
gesloten in de schoolvakanties.
‘t Stuifke
Op woensdagochtend is er een 3+ groep.

BSO Mikado

Voor en na schooltijd en tijdens schoolvakanties. Op
woensdagmiddag, vrijdagmiddag en in de
schoolvakanties worden de kinderen van BSO
zeeslag (Den Duin) samengevoegd bij Mikado.

Contact
Rieëtte Voermans
06 82209089
Rieëtte Voermans
06 81066084

Rieëtte Voermans
06 81066084

Voor meer informatie kunt u ook altijd terecht bij www.eskadee.nl
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2

De organisatie van het onderwijs

De Stuifhoek is een reguliere basisschool die volgens het leerstofjaarklassensysteem werkt, waarbij
het kan voorkomen dat jaargroepen gecombineerd worden. De 21e -eeuwse vaardigheden en
talentontwikkeling hebben een belangrijke plaats in ons aanbod. De jaargroepen zijn geclusterd in
units. Zo is er een onderbouwunit (peuters, kleuters, groep 3), een middenbouwunit (groep 3, 4 en
5)1 en een bovenbouwunit (groep 6, 7 en 8). Binnen de unit wordt op verschillende momenten in de
week groepsoverstijgend gewerkt. De kinderen van één unit zitten dan door elkaar en kunnen kiezen
uit verschillende activiteiten die op dat moment aangeboden worden in de leslokalen en de
unitruimte.
In onze aanpak streven we ernaar te voldoen aan de drie psychologische basisbehoeften van ieder
mens:




Relatie: Sociale verbondenheid is enorm belangrijk.
Competentie: Kinderen moeten het gevoel hebben dat ze competent zijn om taken uit te voeren.
Autonomie: Pas wanneer men het gevoel heeft het eigen gedrag te kunnen bepalen zal men ook
taken uit willen voeren omwille van de taak zelf.

Door te voldoen aan deze drie basisbehoeften, ontstaat intrinsieke motivatie.
Ook het welbevinden is een specifieke pijler van onze school, waarover u meer kunt lezen bij
hoofdstuk 3.5 Pedagogisch handelen.
Het schoolgebouw is gebouwd in 1978. De teamkamer en de aula vormen samen het hart van de
school. Om dit hart zijn viermaal 4 klaslokalen geformeerd en per 4 lokalen is er één unit als extra
werkruimte. Kinderdagverblijf Babbeloes maakt gebruik van drie lokalen die zijn omgebouwd als
kinderdagverblijf. In de unit aangrenzend aan het kinderdagverblijf is BSO Mikado gehuisvest. Tussen
de verschillende units vind je de handvaardigheid/ techniekruimte, de aula, de directiekamer met
daarnaast de keuken, conciërgeruimte en IB-ruimte en de kleutergymzaal. De aula wordt gebruikt
voor verschillende onderwijsactiviteiten.
De speelruimtes voor de kinderen liggen helemaal rond het schoolgebouw. De speelplaats en
speeltuin voor de kinderen uit de peuters en de groepen 0/1/2 zijn aan de kant van de
kleutergroepen gesitueerd. De groepen 3 t/m 8 hebben aan de andere kant een grote speelplaats.
We werken dagelijks met gesplitste pauzetijden. De groepen 3 t/m 5 gaan van 9.55 uur tot 10.10 uur
buiten spelen, de groepen 6 t/m 8 gaan van 10.20 tot 10.35 uur naar buiten.

2.1

Het team

Voor het schooljaar 2020-2021 is het onderwijsteam als volgt samengesteld:

1

Naam

Functie / taak

Nynke Oenema

Directeur
Vertrouwenspersoon

Werkdagen

Contact

Ma,di,do,vr

nynkeoenema@skod.org
T school 0162 670145
T 06 33806451 (alleen te
gebruiken in geval van nood)

Groep 3 kan zowel bij de onderbouw- als bij de middenbouwunit horen.
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Naam

Functie / taak

Werkdagen

Charlotte DudokWoudenberg

Managementteamlid
Leerkracht groep 2/3a
ICT-coördinator

Di
Wo, do

Martijn Louwerens

Intern begeleider

Ma, di, do, vr

Monique de Bont

Leerkracht groep 8a

Wo, do, vr

Mary Damen
Jeroen van Dijk
Susan Driessen
Inès Dudok
Corrie Havermans

Bonnie Jacobs

Karen van Klink
Marja Kuijsters
Nikki de Laat

Leerkracht groep 2/3b
Specialist onderbouw
Lio-student groep 2/3a
Flexpooler SKOD voor
vervangingen
Onderwijsassistent
groep 1 t/m 8
Vrijwilliger NT2
onderwijs
Leerkracht groep 2/3a
Beeldbegeleider
Gedragsspecialist
Vertrouwenspersoon
Administratief
medewerkster
Vrijwilliger conciërgetaken
Leerkracht groep 1/2a
Leerkracht groep 2/3b

Ma, di, wo, vr

charlottewoudenberg@skod.org
T school 0162 670145
martijnlouwerens@skod.org
T school 0162 670145
infostuifhoek@skod.org
T school 0162 670145
infostuifhoek@skod.org
T school 0162 670145

Ma, di
Ma, di
Ma, vr

infostuifhoek@skod.org
T school 0162 670145

Di

Ma, di, vr

infostuifhoek@skod.org
T school 0162 670145

Ma
Di-mi
Ma, di, wo, vr
Do
Ma, di, wo,
do

infostuifhoek@skod.org
T school 0162 670145
infostuifhoek@skod.org
T school 0162 670145
infostuifhoek@skod.org
T school 0162 670145

Karin Meeuwesen

Leerkracht groep 1/2b

Patty Mouthaan

Leerkracht groep 8b
Midden-bovenbouwcoördinator

Ma, di, wo,
do

Leerkracht groep 6

Do, vr

Leerkracht groep 4/5b

Ma, di, do, vr

Iniga Pals

Leerkracht groep 1/2a
Leerkracht groep 1/2b

Ad van der Pluijm

Vrijwilliger conciërge

Judith Razenberg

Leerkracht groep 4/5b
Leerkracht groep 8b
Bovenschools coach
Happy coach, SOVA
trainer, Faalangstreductie trainer

Do
Vr
Ma, wo, vr
ochtenden
Wo
Vr
Do

Henny van den
Noort
Karien van
Oosterhout

Contact

infostuifhoek@skod.org
T school 0162 670145
infostuifhoek@skod.org
T school 0162 670145
infostuifhoek@skod.org
T school 0162 670145

infostuifhoek@skod.org
T school 0162 670145
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Naam

Functie / taak

Werkdagen

Eugenie Schets

Onderwijsassistent
groep 1 t/m 8

Di, wo, do

Niels Schrauwen

Conciërge

Ma, di, do

Barbara Smits

Leerkracht groep 4/5a

Ma, di, wo

Ivo Vermunt

Leerkracht groep 7
ICT-coördinator

Ma t/m vr

Perrie Vollebregt

Leerkracht groep 6

Ma, di, wo

Marianne van Vugt

Leerkracht groep 4/5a

Do, vr

Loes van der
Westen

Leerkracht groep 8a

Ma, di, wo

2.2

Contact
infostuifhoek@skod.org
T school 0162 670145
nielsschrauwen@skod.org
T school 0162 670145
infostuifhoek@skod.org
T school 0162 670145
infostuifhoek@skod.org
T school 0162 670145
infostuifhoek@skod.org
T school 0162 670145
infostuifhoek@skod.org
T school 0162 670145
infostuifhoek@skod.org
T school 0162 670145

Leertijd en onderwijstijd

De onderwijstijd bedraagt voor alle groepen minimaal 940 uur op jaarbasis. In 8 jaar tijd krijgt iedere
leerling minimaal 7520 uur lestijd, wat door de wetgeving ook voorgeschreven is. De lestijden zijn
maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 uur tot 12 uur en van 13.15 uur tot 15.30 uur en op
woensdag en vrijdag van 8.30 uur tot 12.15 uur. Jaarlijks zijn er een aantal studiedagen voor het
team. De kinderen zijn dan vrij. Ook met aftrek van de studiedagen komen de kinderen op jaarbasis
in principe nooit onder de 940 uur uit. Jaarlijks wordt het vakantierooster en de studiedagen
besproken met de MR.

2.3

Verantwoording afleggen

Het meerjarenplan (schoolplan), deze schoolgids en de klachtenregeling zijn drie documenten die
wettelijk verplicht zijn voor elke school. Over de klachtenregeling kunt u elders in deze gids lezen. Het
meerjarenplan 2020-2025 is ter inzage op school aanwezig en te downloaden via onze website
www.stuifhoek.nl.
In de schoolgids willen wij de school aan u voorstellen, ons eigen functioneren beschrijven,
rapporteren over de bereikte resultaten en globaal onze onderwijskundige plannen voor volgend
schooljaar aan u presenteren. Daarnaast beschrijven we ook met welke partners we samenwerken.
Ook de schoolgids en het daarbij behorende visiedocument kunt u lezen op onze website.

2.4

Beleidsvoornemens komend schooljaar

Wij werken bij de jaarplannen volgens de PDCA-cyclus. De tweede helft van het schooljaar 2019-2020
is een bijzondere periode geweest. Door de Coronacrisis hebben veel beleidsvoornemens vertraging
opgelopen, of zijn stil komen te liggen. Andere ontwikkelingen die niet in het jaarplan van 2019-2020
waren opgenomen, werden opeens urgent. Denk hierbij aan de digitale ontwikkelingen door het
thuiswerken.

__________________________________________________________________________________
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Het plotselinge overlijden van onze collega Gea Godwaldt op 15 mei 2020 heeft een grote impact
gehad op de kinderen, de ouders en het team. Ook hierdoor hebben we andere keuzes moeten
maken in waar onze prioriteiten lagen in de afronding van het schooljaar.
Door de heftigheid van de laatste maanden van het schooljaar 2019-2020 en omdat door de Corona
vertraging is opgelopen, is er in overleg met het team besloten het jaarplan van 2019-2020
grotendeels door te schuiven naar het schooljaar 2020-2021 en zo min mogelijk nieuwe zaken erbij
op te pakken. Wel zullen we met het oog op de komende nieuwbouw in 2023 starten met een eerste
oriëntatie op hoe wij onderwijs en ontwikkeling willen gaan vormgeven in het nieuwe gebouw.
De beleidsvoornemens zijn gekoppeld aan de vier speerpunten die ook in het meerjarenplan
benoemd staan. Naast deze speerpunten zijn er nog overige activiteiten die komend jaar onze
aandacht zullen krijgen.

Speerpunt IKC-ontwikkeling
De Stuifhoek groeit steeds verder toe naar een integraal kindcentrum. Komend jaar zullen wij ons
verder richten op de teamcultuur. Dit doen we door het gezamenlijk volgen van scholing, maar ook
door het plannen van informele momenten om elkaar en elkaars kwaliteiten steeds beter te leren
kennen.
Op bestuurlijk niveau zijn de organisaties SKOD en Eskadee stappen aan het maken in de
samenwerking. Op het moment dat hierin zaken zijn vastgelegd, kunnen wij de vertaalslag maken
naar de werkvloer.
Op didactisch en pedagogisch gebied bouwen we verder aan de ingezette lijn. Specifiek aandacht
zullen wij komend schooljaar hebben voor de VVE-kinderen. Dit wordt gekoppeld aan het nieuwe
beleid dat de gemeente Drimmelen heeft opgesteld voor kinderen met voor- en vroegschoolse
educatie.
Speerpunt Welbevinden
In het schooljaar 2019-2020 zijn we gestart met het scholingstraject leer- en veerkracht. Leer- en
veerkracht heeft als doel de veerkracht en het welbevinden van de medewerkers en de kinderen van
De Stuifhoek te vergroten. Leer- en veerkracht is gebaseerd op de positieve psychologie. Tijdens
studiedagen krijgen de medewerkers theoretische achtergrond, waarbij we meteen een vertaalslag
zullen gaan maken naar de dagelijkse praktijk. In 2019-2020 hebben wij drie van de vijf
scholingsmomenten gehad en zullen in dit schooljaar de laatste twee scholingsmomenten doen. Wij
doen dit traject samen met de pedagogische medewerkers van ’t Stuifke, BSO Mikado en een
medewerker van KDV Babbeloes.
De Stuifhoek heeft subsidie aangevraagd voor het gezonde school traject op het thema welbevinden.
Op het moment dat wij door middel van leer- en veerkracht dit thema geborgd hebben in ons beleid,
ontvangt de school het vignet “gezonde school” voor het deelthema welbevinden.
Speerpunt Profilering
In 2023 krijgt De Stuifhoek nieuwbouw. In deze nieuwbouw willen wij de visie van De Stuifhoek laten
terugkomen en vormgeven. Hiervoor is het belangrijk om met Eskadee te bepalen wat onze visie is
op onderwijs en ontwikkeling. Onze huidige visie is hierbij uitgangspunt, waarop we verder zullen
bouwen. De uitstraling van het huidige gebouw blijft daarnaast ook een punt van aandacht.
__________________________________________________________________________________
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Wij zullen ons komend schooljaar verder profileren als integraal kindcentrum, waarbij wij juist naar
buiten zullen treden met de specifieke elementen die De Stuifhoek onderscheidend maken van de
andere scholen.
Speerpunt Eigenaarschap
Het kind is medeverantwoordelijk voor zijn of haar eigen ontwikkelproces. Dit stimuleren we onder
anderen door het onderzoekend leren. Hieraan zullen we komend schooljaar verder bouwen. De
leerkrachten van groep 1 t/m 3 hebben de cursus spelend en ontdekkend leren afgerond en zullen
dit verder implementeren in hun onderwijs. In de middenbouw gaan we werken aan een soepelere
overgang tussen dit spelend leren bij het jonge kind naar het onderzoekend leren (passies) in de
bovenbouw. Dit doen we door middel van een geïntegreerde aanpak van
de wereldoriënterende vakken waarbij er met thema’s wordt gewerkt. Om ook een goede
doorgaande lijn te krijgen op wereldoriëntatie zal er voor de groepen 6, 7 en 8 worden bekeken hoe
zij het beste kunnen aansluiten op deze geïntegreerde aanpak.
Daarnaast werken we verder aan het expliciete directe instructiemodel, waar we afgelopen
schooljaar scholing op hebben gehad.
In het schooljaar 2020-2021 werken alle groepen met de nieuwe methode van Pluspunt. Vanaf groep
4 is dit de digitale versie. Bij rekenen willen we steeds meer adaptief gaan werken. Pluspunt biedt
hier wel de mogelijkheden voor. Toch willen we komend schooljaar ons ook weer oriënteren op de
mogelijkheden die Snappet biedt om te kijken of deze nog beter aansluiten bij onze wensen.
Ook gaan we dit schooljaar kijken hoe we de werkbrief anders kunnen inrichten zodat kinderen ook
hierbij meer eigenaarschap gaan ervaren.
Overige beleidsvoornemens
Naast deze speerpunten zijn er nog andere zaken waar we komend schooljaar mee aan de slag gaan:







Het leesonderwijs zowel het technisch lezen als het begrijpend lezen (en luisteren) blijft ook
komend schooljaar aandachtspunt. Voor het bevorderen van de leesbeleving en het leesplezier
gaan we ons komend schooljaar oriënteren op het opzetten van een schoolbibliotheek. Voor het
begrijpend lezen gaan we werken met het stappenplan van nieuwsbegrip en zullen we ons
oriënteren op een nieuwe methode voor het begrijpend lezen.
Voor de jaarkalender voor ouders stappen we af van de kalender in papiervorm. We gaan deze
kalender weergeven in de agenda op Parro.
De methode voor identiteit Kleur op school die afgelopen schooljaar is uitgeprobeerd is niet
bevallen. We gaan in dit schooljaar de methode Hemel en Aarde invoeren om zo een doorgaande
lijn te hebben op het gebied van identiteit.
Jubileumjaar: In het schooljaar 2019-2020 bestond De Stuifhoek 40 jaar. Door de Coronacrisis is
de feestweek komen te vervallen. Komend schooljaar zullen wij alsnog een feestweek
organiseren in de maand april. Tijdens deze week staan er tal van activiteiten voor de kinderen
gepland zoals een schoolreis, een sportdag, het zomerfeest en een creatieve dag.
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3

Ons onderwijsaanbod nader bekeken

Vanaf groep 3 volgen wij voor de meeste vakgebieden de leerlijnen van moderne lesmethodes. Deze
methodes worden digitaal en /of schriftelijk ingezet. In de kleutergroepen worden er ook
lesmethodes gebruikt, maar vindt het onderwijs over het algemeen spelenderwijs en op een
ervaringsgerichte manier plaats.

3.1

Het jonge kind

Onder het jonge kind verstaan wij de leeftijdsgroep van 0 tot 7 jaar. Deze leeftijdsgroep ontwikkelt
zich vooral door het opdoen van nieuwe ervaringen en zelf te ontdekken. De rol van de pedagogisch
medewerker en leerkracht is erop gericht om het kind uit te dagen steeds dat volgende stapje te
maken.
Met de medewerkers van Eskadee hebben de leerkrachten van de onderbouw de scholing ‘ieder kind
een uitvinder; spelend en ontdekkend leren bij het jonge kind” gevolgd. Spelenderwijs bieden wij de
kinderen materiaal en / of situaties aan die passen bij hun leeftijd. De jongste kinderen zijn vooral
ontdekkend en explorerend bezig. Naarmate de kinderen ouder worden, worden er passend bij de
leeftijd gerichte onderzoeksvragen gesteld en uiteindelijk gaan kinderen hun eigen onderzoeksvragen
stellen. Dit sluit aan bij onze pijler “onderzoekend leren”.
Dit spelend leren is de basis voor de manier van werken bij de kleuters. Daarnaast wordt er gewerkt
met de methode Schatkist, waarin gericht gewerkt wordt aan taal- reken en motorische
vaardigheden. Ook geven we vanaf groep 1 het vak Engels via de methode Groove me.
In de kleutergroepen werken we met een digitaal keuzebord. Tijdens het werken staan er diverse
activiteiten op het keuzebord gepland waar kinderen uit kunnen kiezen. Dit sluit aan bij onze pijler
“leren keuzes maken”.
In groep 3 worden er voor de meeste vakgebieden lesmethodes ingezet. Maar daarbinnen blijft
ruimte en aandacht voor het spelend en ontdekkend leren. Ook het digitaal keuzebord wordt bij
groep 3 gebruikt.

3.2

Onderzoekend en ontdekkend leren

Het onderzoekend en ontdekkend leren krijgt in groep 4 en 5 een vervolg via onder andere de
wereldoriënterende vakken. Wij gebruiken hiervoor de geïntegreerde versie van de methode Blink.
Aan de hand van een thema krijgen de kinderen onderzoeksvragen die een link hebben met de
vakken aardrijkskunde, geschiedenis natuur en techniek.

3.2.1 Passie / ik plan
Vanaf groep 6 maken de kinderen jaarlijks 3 zogenaamde “Passies”. Voor een Passie kiest een kind
een onderwerp waarover het meer te weten wil komen. Het kind stelt een aantal onderzoeksvragen
op en gaat aan de hand van onderzoek antwoord op de vragen vinden. Naast boeken en internet
stimuleren wij kinderen ook op andere manieren onderzoek te doen, bijvoorbeeld door het houden
van een interview, enquête, excursie, proefjes etc.

__________________________________________________________________________________
Schoolgids De Stuifhoek 2020-2021
12

De bevindingen van het onderzoek worden genoteerd in een werkstuk. Daarnaast presenteert het
kind zijn of haar Passie in de klas op een manier die bij hem of haar past. Aan het einde van het
schooljaar mag er ook één Passie tijdens een speciale avond gepresenteerd worden aan de ouders.
Onderdeel van de Passie is het Ik-plan. In het Ik-plan stelt de leerling zichzelf een doel op het gebied
van taal, rekenen of wereldoriëntatie dat terug moet komen in de Passie. Bijvoorbeeld het gebruik
van een grafiek in het werkstuk, of letten op goede interpunctie in het werkstuk. Waar kinderen ook
samen aan een Passie kunnen werken, is het Ik-plan altijd individueel.

3.3

Groepsoverstijgend werken (leren van en met elkaar)

Op bepaalde momenten in de week wordt er binnen de unit groepsoverstijgend gewerkt. Bij de
kleutergroepen is dit tijdens het werken met het planbord. In de groepen 3, 4 en 5 is dit bij de
wereldoriënterende vakken en de creatieve en expressieve vakken. Bij de unit 6,7 en 8 is dit bij de
creatieve, expressieve vakken en techniek.
Naast het groepsoverstijgend werken, vindt er ook maatjeslezen plaats. Kinderen uit een hogere
groep gaan dan voorlezen aan of lezen met een kind uit een lagere groep.
Zowel aan het groepsoverstijgend werken met de kleuters als het maatjeslezen nemen op bepaalde
momenten de peuters van ’t Stuifke en Babbeloes ook deel.

3.4

ICT

ICT is geen vak op zich, maar is geïntegreerd in de vakken. Veel vakken worden digitaal via
het Chromebook gegeven. Daarnaast biedt ICT ook veel (didactische) werkvormen die ingezet
worden tijdens de lessen. Vanaf groep 4 heeft ieder kind een eigen Chromebook, waarop hij of zij de
lessen doet. Bepaalde computervaardigheden zoals het werken met Word komen aan bod,
bijvoorbeeld tijdens het maken van de Passie.
Naast vaardigheden en het inzetten van ICT als middel is het veel belangrijker kinderen mediawijs te
maken en hen de kracht, maar ook de risico’s van internet en sociale media te laten ontdekken.

3.5

Pedagogisch handelen

Wij gaan uit van een positief schoolklimaat, waarbij onze missie “laat zien hoe jij uniek bent” het
uitgangspunt is. Respect en acceptatie van elkaar zijn dan ook heel belangrijke uitgangspunten. Hier
wordt volop aandacht aan besteed.
Aan het begin van ieder schooljaar werken wij actief aan de groepsvorming door middel van de
gouden weken. Tijdens deze gouden weken worden de leefregels voor de groep opgesteld samen
met de kinderen. Deze regels worden ondertekend door ieder kind, zijn of haar ouder(s) en de
leerkrachten. Gedurende het gehele schooljaar wordt er geleefd volgens deze regels. Na de
Kerstvakantie, tijdens de zilveren weken wordt er nog eens extra aandacht besteed aan de
groepsvorming en de leefregels.
In ons hele pedagogisch handelen zijn wij erop gericht voor ieder kind de volgende doelen na te
streven:
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Eigenwaarde en zelfvertrouwen ontwikkelen;
Respectvol naar zichzelf en naar anderen;
Autonomie en zelfstandigheid;
Creëren van kansen om eigen verantwoordelijkheid en initiatieven te tonen.
Ontwikkelen van zelfreflectie;
Werken aan de executieve functies.

De medewerkers van De Stuifhoek zijn geschoold op het gebied van pedagogisch tact en passen dit
toe in hun handelen.
De stuifhoek beschikt binnen het team over diverse specialisten met expertise op dit gebied. Te
denken valt hierbij aan SOVA-trainers, gedragsspecialist, happy coach. Zij kunnen hun kennis en
expertise delen met de teamleden, zodat deze handvaten krijgen om het pedagogisch handelen te
vergroten. Ook kunnen deze specialisten ingezet worden om met groepen en / of individuele
kinderen aan de slag te gaan. Daarnaast kent de school ook een rijk extern netwerk dat geraadpleegd
en ingezet kan worden.

3.5.1 leer en veerkracht
Veerkracht en welbevinden nemen een centrale plaats in op onze school. Zo stimuleren wij het
welbevinden en veerkracht bij iedereen op school.
Met het leer en veerkracht traject leren wij onszelf en de kinderen strategieën, vaardigheden en
eigenschappen te gebruiken die leiden tot veerkracht en verweven deze met de lesstof en de
dagelijkse praktijk. Op deze manier kost het weinig tot geen extra tijd om met de leerlingen te
werken aan leerkracht en het vergroten van het welbevinden.
Een hogere mate van welbevinden zorgt voor een toename in hoop, doorzettingsvermogen en
eigenwaarde én staat in positief verband met leerprestaties. Leerlingen die goed in hun vel zitten:






Nemen meer initiatief tot leren;
Zijn gemotiveerder om te leren;
Zijn effectiever in hun leerproces;
Voelen meer plezier en betrokkenheid;
Vallen minder snel uit.

Maar niet alleen voor kinderen, ook voor teamleden is het goed om aan welbevinden te werken.
Hierdoor ervaren ze meer rust en werkplezier.

3.6

Didactisch handelen

Een goed pedagogisch klimaat een voorwaarde om goed tot ontwikkeling te kunnen komen. Het
didactisch handelen en pedagogisch handelen zijn in die zin altijd met elkaar verweven. In het
groepsoverzicht beschrijven wij de onderwijsbehoeften van het kind en de stimulerende en
belemmerende factoren. Wij proberen ons aanbod zoveel mogelijk af te stemmen op de
onderwijsbehoefte van het kind.
Bij ons didactisch handelen is de instructie een apart aandachtpunt. Wij volgen hierbij de richtlijnen
van de expliciete directe instructie (EDI).
__________________________________________________________________________________
Schoolgids De Stuifhoek 2020-2021
14

Voor de ontwikkeling van het brein zijn het opdoen van nieuwe ervaringen en uitdaging van
essentieel belang. Het gebied in de hersenen dat zorgt voor impulscontrole en persoonlijke
ontwikkeling neemt toe in kwaliteit bij beweging. Bewegend leren neemt een steeds belangrijkere rol
in ons didactisch handelen. Ook creativiteit in de breedste zin van het woord (spelend en
onderzoekend leren vallen hier ook onder) draagt bij aan de ontwikkeling van het brein.
De werking van het brein zal in de toekomst een steeds belangrijker uitgangspunt worden bij ons
didactisch handelen, maar ook bij het pedagogisch handelen.

3.6.1 betekenisvol leren en vak integratie
In ons lesgeven leggen we verbinding met de dagelijkse praktijk. Zo krijgt het leerstof context en
wordt het betekenisvol voor kinderen. Ook laten we geboden lesstof en geleerde vaardigheden
terugkomen in andere vakken als dit van toepassing is. Op deze manier leren kinderen de samenhang
tot de verschillende vakgebieden zien en zal de aangeboden lesstof beter beklijven.

3.7

De rol van de leerkracht

De rol van de leerkracht verschuift steeds meer naar een begeleidende rol. De leerkracht als coach,
waarbij de centrale vraag is “wat heeft dit kind van mij nodig”. Op deze manier geven wij het kind
autonomie en eigenaarschap over zijn eigen leerproces. Met de leerkracht aan de zijlijn die
stimuleert, motiveert kaders geeft en indien nodig bijstuurt is dit leerproces nooit iets vrijblijvends,
maar altijd doelgericht. En dat ultieme doel is uiteindelijk voor ieder kind: “Laten zien hoe jij uniek
bent.”
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4

De organisatie SKOD

De Stuifhoek valt onder Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen (SKOD). SKOD heeft zes scholen
ieder met zijn eigen directeur. Bij onze stichting werken ongeveer 150 medewerkers. De zes
aangesloten scholen worden bezocht door ongeveer 1500 leerlingen.
De Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen kunt u vinden op het navolgende adres:
Romboutsstraat 72,
4921 EJ Made
T: 0162 684990
E: info@skod.org
Website: www.skod.org
Als u het bestuur wilt aanspreken, kunt u contact zoeken met dhr. Reint Bos (directeur-bestuurder).

4.1

Identiteit

De scholen van SKOD geven op eigentijdse wijze invulling aan modern onderwijs vanuit de christelijke
identiteit van de stichting. Allereerst door een verbindende factor te zijn met de directe omgeving
(de wijk of de kern), maar ook door kinderen te begeleiden bij de ontwikkeling van hun eigen
mogelijkheden. Respect voor culturele diversiteit en voor de individuele kwaliteiten van ieder kind,
vormen hierbij de uitgangspunten.

4.2

Missie & Visie

Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen stelt zich ten doel inhoudelijk en kwalitatief goed primair
onderwijs op de scholen onder haar bestuur te waarborgen. De stichting ziet het tot haar specifieke
taak om in de verschillende kernen van de gemeente Drimmelen het katholieke primaire onderwijs in
stand te houden en te bevorderen. Dit alles op een bestuurlijk open en financieel gezonde manier.
Iedere school binnen SKOD heeft een grote eigen verantwoordelijkheid en een hoge mate van
autonomie. Elke directeur geniet de vrijheid om zelf inhoudelijke en onderwijskundige keuzes te
maken. Kenmerkend is dat iedere school inzet op het creëren van een prettige sfeer. Dit leidt tot een
goed leerklimaat waarin kinderen worden gestimuleerd en gemotiveerd om het beste uit zichzelf te
halen.

4.3

Kernwaarden

Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen zet in op een viertal kernwaarden:
•

•

Verbindend: De stichting hecht veel waarde aan de school als verbindende factor met de
omgeving. Ouders worden daarnaast actief betrokken bij de groei en de ontwikkeling die hun
kinderen op onze scholen doormaken.
Verantwoordelijk Vakmanschap: De stichting hecht veel waarde aan de school als verbindende
factor met de omgeving. Ouders worden daarnaast actief betrokken bij de groei en de
ontwikkeling die hun kinderen op onze scholen doormaken.
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•

•

4.4

Lerend Ondernemen: SKOD probeert organisatie breed antwoorden te vinden op
maatschappelijke ontwikkelingen en trends. Leren gebeurt voorts binnen alle aspecten van het
menselijk bestaan.
Vertrouwen: De directeuren van de verschillende scholen hebben veel beleidsruimte.
Vertrouwen speelt hierin een sleutelrol; vertrouwen in de ontwikkeling en de mogelijkheden van
kinderen, vertrouwen in de professionaliteit van leerkrachten.

Het onderwijs op de scholen

Het onderwijs op de onder ons bestuur staande scholen voldoet qua inhoud aan hetgeen de Wet
Primair Onderwijs daarin voorschrijft. De school heeft een grote eigen verantwoordelijkheid en
autonomie om eigen inhoudelijke onderwijskundige keuzes te maken. De kwaliteit van het primair
proces bepaalt in hoge mate de kwaliteit van het onderwijs op de school. De inspanning van alle
medewerkers van het bestuur zal zich vooral moeten richten op dat proces aan de basis, in de groep.
Drie elementen zijn daarbij van groot belang.
1. De wijze waarop de leerkracht invulling geeft aan zijn of haar instructie.
2. De manier waarop de leerkracht zijn of haar klas organiseert.
3. De wijze waarop hij of zij de interactie naar de leerlingen, ouders en collegae gestalte geeft.
Het welbevinden van kinderen, ouders en medewerkers staat hoog in het vaandel van SKOD. De
school dient zelf zijn kwaliteit aan te geven, te bewaken en zo nodig te verbeteren. Het bestuur
toetst op basis van legitimiteit en behaalde resultaten. Het bestuur gaat ervan uit dat al haar
onderwijskundige medewerkers bovenstaande uitgangspunten onderschrijven.

4.5

Passend onderwijs

Ons schoolbestuur maakt deel uit van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Breda (SWV
Breda e.o.). 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 Wet Passend
Onderwijs schrijft enerzijds een aantal zaken voor die het samenwerkingsverband moet regelen,
anderzijds geeft de wet vrijheden om zelf beleid te maken. Om dit beleid vorm te geven hebben de
scholen gezamenlijk een ondersteuningsplan opgesteld dat moet garanderen dat iedere leerling een
passend onderwijsaanbod krijgt. Dit ondersteuningsplan kunt u inzien op www.rsvbreda.nl

4.5.1 Zorgplicht
Scholen zorgen ervoor dat iedere leerling die bij de school staat ingeschreven of is aangemeld en die
extra ondersteuning nodig heeft een passend onderwijsaanbod krijgt. 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.
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4.5.2 Schoolondersteuningsprofiel (SOP)
Iedere school heeft een ondersteuningsprofiel opgesteld, waarin de school beschrijft welke
ondersteuning zij kan bieden en hoe deze ondersteuning is georganiseerd. Het schoolondersteuningsprofiel speelt een rol in het toelatingsbeleid van de school en is voor ouders een
informatiebron die geraadpleegd kan worden, als zij op zoek zijn naar een school voor hun kind.

4.5.3 Verwijzingscommissies
Binnen het nieuwe samenwerkingsverband is er een commissie voor toelaatbaarheidsverklaringen.
Deze commissie bepaalt de toelaatbaarheid voor plaatsing in het speciaal (basis) onderwijs. Meer
informatie nodig? Over de Wet Passend Onderwijs vindt u meer informatie via deze bronnen:
www.rsvbreda.nl (website van het eigen samenwerkingsverband)
www.steunpuntpassendonderwijs.nl
www.passendonderwijs.nl
Uiteraard kunt u hierover contact opnemen met de directie of de IB-er van de school.

4.6

Leerplicht en verlof

Ouders, scholen en gemeenten zijn samen verantwoordelijk voor de handhaving van de
leerplichtwet. Met elkaar moeten wij er voor zorgen dat uw kind zoveel mogelijk doorlopend
onderwijs krijgt. Het recht op onderwijs geeft ook plichten. Deze zijn geregeld in de leerplichtwet. Zo
moet u als ouders of verzorgers er voor zorgen dat uw kind, van zijn vijfde jaar tot en met het jaar
waarin het zestien wordt, naar school gaat. U bent er ook verantwoordelijk voor als uw kind, om
welke reden dan ook, niet naar school gaat. Dit moet u melden aan de school. De school is
verantwoordelijk voor het registreren van de afwezigheid van uw kind. Ongeoorloofd verzuim wordt
bij de gemeente gemeld. De gemeente is verantwoordelijk voor de aanpak van het schoolverzuim.

4.6.1 Ongeoorloofd verzuim
De school is verplicht elk ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar van de
gemeente. Ook verzuim dat vermoedelijk ongeoorloofd is, moet gemeld worden. Dat is bijvoorbeeld
het geval als een leerling onterecht ziek wordt gemeld. In sommige gevallen is dat ter beoordeling
aan de school. Wanneer een leerling voortdurend te laat komt of weigert deel te nemen aan lessen,
is er duidelijk sprake van ongeoorloofd verzuim. In ieder geval meldt de school het verzuim bij de
leerplichtambtenaar als een leerplichtige leerling op drie dagen achtereen verzuimt.

4.6.2 Vrijstellinsgronden
De leerplichtwet kent een aantal omstandigheden waaronder een leerling geoorloofd afwezig mag
zijn. De school kan (eventueel na overleg met de leerplichtambtenaar) vrijstelling van onderwijs
geven in de volgende gevallen:
•
•
•

De school is gesloten. Vanzelfsprekend kan er dan voorlopig geen onderwijs worden gegeven;
Ook kan het gebeuren dat niemand de school in mag, bijvoorbeeld na een brand;
De leerling is geschorst;

__________________________________________________________________________________
Schoolgids De Stuifhoek 2020-2021
18

•
•
•
•

De leerling moet in schooltijd voldoen aan verplichtingen vanwege godsdienst of
levensovertuiging;
De leerling kan door het beroep van beide ouders slechts op vakantie buiten de schoolperiode.
Als er andere gewichtige omstandigheden zijn;
De leerling is ziek.

4.6.3 Extra verlof
De volgende omstandigheden komen in aanmerking voor extra verlof:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verhuizing: maximaal 1 dag.
Huwelijk van bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad binnen de woonplaats:
maximaal een dag.
Huwelijk van bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad buiten de woonplaats:
maximaal twee dagen.
12½-, 25-, 40-, 50- en 60-jarige huwelijksdatum van ouders of grootouders: maximaal een dag.
Ernstige ziekte van ouders of bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad: periode in
overleg met directie.
Overlijden van bloed- en aanverwanten in de eerste graad: maximaal vier dagen.
Overlijden van bloed- en aanverwanten in de tweede graad: maximaal twee dagen.
Overlijden van bloed- en aanverwanten in de derde en vierde graad: maximaal een dag.
Naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen in overleg met de leerplichtambtenaar
van de gemeente.

4.6.4 Verlof voor vakantie
Verlof voor vakantie buiten de schoolvakanties wordt zelden gegeven. Slechts één keer per
schooljaar kan in bepaalde gevallen hiervoor verlof worden gegeven. Deze regeling is alleen voor
kinderen van ouders met een beroep dat het onmogelijk maakt om binnen de vastgestelde
schoolvakanties met vakantie te gaan. De werkgever moet dit kunnen aantonen met een
werkgeversverklaring. Ouders moeten het verzoek hiertoe acht weken van tevoren indienen bij de
schooldirectie. Verlof voor extra vakantie voor een bezoek aan het geboorteland van allochtone
ouders wordt niet meer gegeven. De eerste twee weken van een schooljaar wordt in ieder geval
geen verlof gegeven. Hiermee wordt voorkomen dat een leerling bij de start de aansluiting met de
andere leerlingen mist. Een aanvraagformulier voor extra verlof kunt u op school halen of van de
website downloaden. U kunt dit formulier inleveren bij de schooldirectie. Binnen een week ontvangt
u antwoord.

4.7

Leerkrachten en verlof

Alle leerkrachten werken volgens een (les)urenrooster. Daarnaast zijn er nog veel voorschoolse en
naschoolse activiteiten die alle leerkrachten uit moeten voeren. Ook moeten alle leerkrachten
voldoen aan een vast aantal nascholingsuren.
Het personeel heeft verlof tijdens het grootste gedeelte van de schoolvakanties. We streven naar zo
min mogelijk lesuitval. In bepaalde gevallen kan het personeel aanspraak maken op extra verlof
onder schooltijd. Dat extra verlof heeft meestal te maken met persoonlijke omstandigheden zoals
een bruiloft of zorgverlof voor een familielid.
__________________________________________________________________________________
Schoolgids De Stuifhoek 2020-2021
19

Leerkrachten kunnen ook uitvallen door ziekte. In alle gevallen zal de school proberen voor
deskundige vervanging te zorgen, bij voorkeur door eigen parttimers of vaste vervangers. In
uitzonderlijke gevallen zou het voor kunnen komen dat groepen worden samengevoegd of naar huis
worden gestuurd.

4.8

Opvoeden doen we samen

School en ouders hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid als het gaat over de opvoeding van
kinderen. U hanteert daarbij bepaalde opvoedingsidealen net als de school. Die zullen niet altijd op
elkaar aansluiten. Wij verwachten van u dat u het pedagogisch klimaat dat de school voorstaat mee
draagt en ondersteunt.
Een voorwaarde voor kinderen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen tijdens schooltijd is dat zij
uitgerust zijn en voldoende energie hebben. Als ouders heeft u hierin een belangrijke rol door te
zorgen voor voldoende (nacht) rust en een regelmatig en gezond voedingspatroon.
Kinderen hebben de verantwoordelijkheid om de sfeer op school goed te houden en positief te
beïnvloeden. Wij verwachten van u en uw kind dat ieder zich aan de regels houdt die op onze school
zijn afgesproken. Dat betekent dat wij ervan uit gaan dat verschillen worden gerespecteerd; dat
onenigheden niet met verbale en/ of fysieke bedreigingen of geweld worden opgelost. Leerkrachten
treden op tegen pestgedrag in welke vorm dan ook.
Doet gedrag wat wij niet toestaan zich voor, dan zullen wij u en uw kind daar altijd op aanspreken.
Wij maken het liefst gebruik van een positieve benadering, maar ontkomen er in bepaalde gevallen
ook niet aan om kinderen te corrigeren. Wij verwachten daarbij van kind en ouder dat er wordt
meegewerkt om eventuele problemen goed op te lossen
Een goed contact tussen ouders en school vinden we erg belangrijk. Ten slotte zijn wij, u als ouders
en wij als leerkrachten van de school, partners in de opvoeding van de kinderen. Wij proberen daar
waar mogelijk aan te sluiten bij uw opvoedingsidealen en wij waarderen het als u meedenkt en
meewerkt aan de wijze van de opvoeding op onze school.

4.9

Schorsing en verwijdering

Schorsing en/ of verwijdering van school komt gelukkig bijna nooit voor. We hopen dan ook dat we
nooit een leerling hoeven te schorsen.
Als een leerling zich niet gedraagt, kan hij of zij in aanmerking komen voor een time out. De leerling
wordt dan voor een korte periode, die kan variëren van enkele uren tot maximaal een dag, niet
toegelaten tot de groep waar hij/ zij zit. Dat besluit neemt de directeur van de school. Hij/ zij laat dit
aan de ouders weten. De betreffende leerling wordt opgevangen binnen de school. De school zorgt
in dat geval voor opdrachten die op school in afzondering moeten worden uitgevoerd. Het lesproces
blijft daarbij zo goed mogelijk doorlopen.
Als er sprake is van ernstig wangedrag en / of herhaling daarvan kan een leerling worden geschorst.
Een schorsing kan één dag tot maximaal drie weken duren en maximaal met 2x3 weken worden
verlengd.
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Het besluit tot schorsen wordt door de directeur-bestuurder gegeven na de ouders gesproken te
hebben. Het besluit tot schorsing wordt ook doorgegeven aan de ambtenaar leerplichtzaken. Ook bij
schorsing draagt de school zorg voor werk dat thuis wordt uitgevoerd door de leerling.
Indien het wangedrag niet stopt en er geen zicht is op verbetering kan het bevoegd gezag overgaan
tot verwijdering. Het besluit tot verwijderen kan alleen door het bevoegd gezag worden genomen na
de ouders gesproken te hebben. Het bevoegd gezag gaat dan met de ambtenaar leerplichtzaken en
met de ouders op zoek naar een andere school waar de betreffende leerling geplaatst kan worden.
Bij verwijdering wordt ook altijd de inspectie van het primair onderwijs geïnformeerd.
Bij gevallen van ernstige bedreiging, fysiek gewelddadige of ongewenste handtastelijkheid,
ontvreemding of vernieling van andermans eigendom zullen wij bovendien aangifte doen bij politie.
Op alle SKOD-scholen is het protocol inzake schorsing en verwijdering aanwezig en kan, als u dat wilt,
door u worden ingezien.

4.10 Klachtenregeling
Vanaf 1994 zijn scholen verplicht maatregelen te treffen ter bescherming van personeel en leerlingen
tegen elke vorm van seksuele intimidatie, agressie en geweld. Sinds 1998 moet een schoolbestuur
over een klachtenregeling beschikken en de behandeling van een klacht bij een klachtencommissie
mogelijk maken. De klachtenregeling van SKOD is bedoeld voor klachten van en over alle personen
die bij de school betrokken zijn en uiteraard worden daar klachten mee bedoeld die samenhangen
met de schoolsituatie. De meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken zullen in onderling
overleg tussen leerlingen, ouders, personeel en schoolleiding op een juiste wijze kunnen worden
afgehandeld. Als dit vanwege de aard van de klacht niet mogelijk is, of als u niet tevreden bent over
de afhandeling van de klacht, kunt u een beroep doen op de klachtenregeling.
U kunt zich in dit geval met een klacht contact zoeken met:

4.10.1 De schoolvertrouwenspersonen
Iedere school heeft contactpersonen bij wie u terecht kunt met een klacht. Zij zorgen voor de eerste
opvang en verwijzen u door naar de vertrouwenspersoon van het bestuur. Voor klachten of
vermoedens van machtsmisbruik, ongewenst seksueel gedrag, agressie en geweld zijn de
contactpersonen voor De Stuifhoek: Bonnie Jacobs en Nynke Oenema. Voor alle overige klachten is
een lid van de directie de contactpersoon.
Het bestuur van SKOD kan na overleg met de klager de klacht zelf afhandelen of zij kan de indiener
van de klacht doorsturen naar een externe vertrouwenspersoon of de klachtencommissie. Het
secretariaatsadres is:
Postbus 23
4920 AA Made
T: 0162 68 49 90.
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4.10.2 De externe vertrouwenspersoon
Deze onderzoekt de klacht en bekijkt of er door bemiddeling een oplossing kan worden gevonden.
Indien nodig of gewenst verwijst de vertrouwenspersoon u door naar de klachtencommissie en naar
hulpverlenende instanties. De vertrouwenspersoon zorgt desgewenst ook voor de begeleiding bij de
verdere procedure.
De externe vertrouwenspersoon van SKOD is:
GGD west brabant
T: 076 5282241
E: externe.vertrouwenspersoon@ggdwestbrabant.nl

4.10.3 De klachtencommissie
SKOD is aangesloten bij de Klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs. Het secretariaatsadres
is:
Postbus 82324,
2508 EH Den Haag
T:070 3925508.
De volledige klachtenregeling is op iedere school aanwezig ter inzage.
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5

Ouders en kinderen

5.1

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit 6 personen: drie gekozen teamleden en drie gekozen
ouders/verzorgers van basisschool de Stuifhoek. Deze zes MR-leden vergaren informatie,
discussiëren en overleggen over diverse onderwerpen die van belang zijn voor het beleid op de
Stuifhoek. De MR vertegenwoordigt het team, de leerlingen en hun ouders in het overleg met de
directeur-bestuurder, de directie, de ouderraad en het team. Daarnaast geeft de MR advies of
instemming over zaken zoals het schoolplan, formatieplan, het vakantierooster, begroting,
overblijfregeling, pestprotocol, meerbegaafdheidsprotocol, dyslexieprotocol, passend onderwijs,
integraal kindcentrum, en vele andere zaken die uw kind en u aangaan.
De MR vergadert zes keer per schooljaar en deze vergaderingen zijn openbaar. U bent altijd van
harte welkom op onze vergaderingen, waarvan de data in de schoolkalender te vinden zijn. Ook de
notulen zijn na goedkeuring openbaar. De MR streeft ernaar om de belangen van het team, de
leerlingen en hun ouders op een zorgvuldige manier te behartigen, waarbij het welzijn en het
welbevinden van de leerlingen bij de MR hoog in het vaandel staan.
De MR informeert de ouders via Parro. Ook horen zij graag de ideeën, meningen, en suggesties van
de ouders.
Eén collega en een ouder hebben namens de MR zitting in de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad (GMR) van SKOD. Zij vertegenwoordigen de school in het gezamenlijke
overleg met de directeur-bestuurder van SKOD en de 5 andere basisscholen aangesloten bij SKOD.
De MR kan haar taak alleen goed uitvoeren, indien zij voldoende contact houdt met haar achterban.
Voor de ouders in de MR zijn alle ouders die achterban. Daarom horen wij graag van u. Schroom niet
om met uw suggesties, vragen en opmerkingen bij de MR aan te kloppen.

Samenstelling MR schooljaar 2020-2021
Namens het personeel

Namens de ouders

Perrie Vollebregt
Judith Razenberg
Eugenie Schets

Peter van der Werf
Guido van Gool
Lucy van Kuijk

De MR is bereikbaar via het emailadres mr.stuifhoek@skod.org

5.2

De ouderraad

Alle ouders/verzorgers van kinderen die op de Stuifhoek zitten, zijn lid van de vereniging ouderraad
De Stuifhoek. De ouderraad zelf is samengesteld uit vertegenwoordigers namens de ouders uit elke
groep.
Het doel van de ouderraad is een regelmatig overleg tussen de ouders van de leerlingen onderling en
overleg met de andere geledingen op school (medezeggenschapsraad en teamleiding). Dit om de
gang van zaken op school te bespreken en afspraken te maken met school over zaken waar de
ouders zich bij betrokken voelen of (willen) worden en activiteiten op school te ondersteunen.
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De vergaderingen van de ouderraad zijn openbaar en staan vermeld op de kalender. De ouderraad
vraagt aan de ouders om een vrijwillige geldelijke bijdrage per kind per jaar te betalen. Met dat geld
wordt bijvoorbeeld elk kind verzekerd m.b.t. ongevallen, invaliditeit en overlijden. Er worden ook
allerlei evenementen van dat geld georganiseerd zoals culturele activiteiten, vieringen als Sinterklaas,
Kerst, schoolfeesten als carnaval en zomerfeest en voorts de ondersteuning van de sportdag en
schoolexcursies. Deze ouderbijdrage bedraagt 25,00 euro per leerling. Hiervoor kunt u de ouderraad
machtigen zodat het bedrag per automatisch incasso afgeschreven wordt. Ouders die de ouderraad
niet willen machtigen kunnen de ouderbijdrage overmaken op rekeningnummer NL 40 RABO 0131
5153 30 t.n.v. Ouderraad bs. “De Stuifhoek”.
Indien het voor u financieel moeilijk haalbaar is om de ouderbijdrage te voldoen, kan Stichting
Leergeld mogelijk een oplossing bieden. Zie hoofdstuk 6.5. Ook kunt u meer informatie vinden op
hun website www.leergeldwbo.nl.
Daarnaast beheert de ouderraad ook de inkomsten en uitgaven voor de schoolreizen in de groepen
5, 6 en 7 en het schoolkamp van de groepen 8. Voor het schoolreisje en het schoolkamp wordt een
aparte bijdrage gevraagd van 20 euro voor het schoolreisje en 40 euro voor het schoolkamp. Ook
hiervoor kunt u indien van toepassing een beroep doen op Stichting Leergeld.

Samenstelling ouderraad schooljaar 2020-2021
Groep 1/2a
Groep 1/2b
Groep 2/3a
Groep 2/3b
Groep 4/5a
Groep 4/5b
Groep 6
Groep 7
Groep 8a
Groep 8b
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

5.3

vacature
Kim Brouws en Danica van Es
Marcha van Balen
vacature
Joyce de looze en Armanda Weterings
vacature
Wendy Semerak en Nicole Sins
Sabine Franken
Sandy Norbart
vacature
vacature
Daphne Achterbeg
Cindy Peele

Kindraad

De Stuifhoek heeft een kindraad. In de kindraad zitten in totaal 5 kinderen uit de groepen 6 t/m 8.
Eén leerling vertegenwoordigt BSO Mikado. De kinderen van de Kindraad vertegenwoordigen alle
leerlingen van school en de kinderen van BSO Mikado. De kindraad komt vijf keer per jaar onder
schooltijd bij elkaar. Bij de vergaderingen is het locatiehoofd van BSO Mikado aanwezig en het
managementteamlid, of directeur. In principe hebben de leerlingen 3 jaar lang zitting in de Kindraad.
Aan het einde van ieder schooljaar kiezen de kinderen van leerjaar 5 een nieuw lid voor de Kindraad.
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5.4

Contacten met ouders

Het team streeft naar eenzelfde klimaat en omgang met ouders, zoals we dat met de kinderen
gewend zijn. We zien de ouders als zelfstandige denkers met een eigen visie, met eigen waarden en
normen. We zoeken met de ouders op allerlei niveaus de dialoog. Ook hen willen we de mogelijkheid
en de ruimte geven voor eigen inbreng. Ouders moeten, net als hun kinderen, het gevoel hebben dat
er rekening met hen wordt gehouden, dat ze iets in te brengen hebben, dat ze waardevol zijn voor de
school, de leerkrachten en de kinderen. Wij verwachten van ouders, dat zij op gelijke wijze omgaan
met de teamleden en de kinderen van de school.

5.4.1 Ondertekenen leefregels
We starten ieder schooljaar met “De gouden weken” (zie ook hoofdstuk3.5 Pedagogisch en
didactisch handelen). Samen met de kinderen worden er afspraken gemaakt met betrekking op de
omgang met elkaar, de zogenaamde “leefregels”. Ouders worden uitgenodigd om ter afsluiting van
de gouden weken deze leefregels mede te ondertekenen.

5.4.2 Oudergesprekken
Indien u vragen hebt of één van de leerkrachten graag zou willen spreken, zijn zij buiten schooltijd
bereid u te woord te staan. Tijdens de lesuren worden zij liever niet gestoord. Het best kunt u van
tevoren een afspraak maken, zodat er voldoende tijd is voor een gesprek. In het geval u de directie
wenst te spreken, vragen wij u, zo mogelijk, ook een afspraak te maken.
Een aantal momenten in het schooljaar hebben gespreksmomenten ingepland. Hieronder een
overzicht:
Informatiemoment
Algemene
informatieavond
Informatieavond
nieuwe ouders
Individuele
ouderavond

Individuele
ouderavond

Individuele
ouderavond
(facultatief)

Doel

Tijd

Voor wie

Leerkracht informeert over
de gang van zaken van het
betreffende leerjaar
Leerkrachten en directeur
informeren ouders over
gang van zaken op De
Stuifhoek en bij de kleuters
Ouders geven informatie
over het kind en de
leerkrachten vragen door
Leerkracht informeert de
ouders over de ontwikkeling
van hun kind. Ouders
kunnen ook zelf gespreksonderwerpen doorgeven
Leerkracht informeert de
ouders over de ontwikkeling
van hun kind. Ouders
kunnen ook zelf gespreksonderwerpen doorgeven

Rond de
vierde
Alle ouders
schoolweek
Ouders van
Begin
nieuwe
schooljaar
instromers
schooljaar

Duur
Ong. 1 uur

Ong. 1 uur

Oktober /
november

Ouders groep
1 t/m 8

10 minuten
voor iedere
leerling

Februari /
maart

Ouders groep
3 t/m 7

10 minuten
voor iedere
leerling

Juni / juli

Ouders groep
1 t/m 7 indien
gewenst

10 minuten
voor iedere
leerling

__________________________________________________________________________________
Schoolgids De Stuifhoek 2020-2021
25

Informatiemoment

Individuele
ouderavond kleuters

Adviesgesprekken
voortgezet onderwijs

Doel
Leerkracht informeert de
ouders over de ontwikkeling
van hun kind. Ouders
kunnen ook zelf gespreksonderwerpen doorgeven
Leerkracht informeert
ouders en kind over het
definitieve schooladvies

Tijd

Mei

Februari

Voor wie
Ouders groep
1/2 (mits kind
langer dan 4
maanden op
school zit
Ouders en
leerling groep
8

Duur
10 minuten
voor iedere
leerling
10 minuten
voor iedere
leerling

Het inplannen van de individuele ouderavonden en de adviesgesprekken gebeurt via ons
ouderportaal Parro.
Twee keer per jaar krijgen de kinderen van groep 3 t/m 8 een rapport mee naar huis. In dit rapport is
de persoonlijke ontwikkeling van het kind beschreven en wordt u geïnformeerd over het niveau van
het kind. Minimaal één keer per jaar nemen wij in groep 3 t/m 7voor verschillende vakgebieden niet methode-gebonden toetsen af (BOOM, AVI, DMT). De uitslag hiervan krijgen de kinderen mee naar
huis. De kinderen van groep 1/2 krijgen twee keer per jaar een uitdraai van het KIJK
observatiesysteem mee naar huis. Tijdens de oudergesprekken is het natuurlijk mogelijk
bovenstaande gegevens te bespreken.

5.4.3 Ouderportaal Parro
De Stuifhoek maakt gebruik van het ouderportaal Parro. Parro gebruiken we voor:
•
•
•
•
•
•

Het informeren over (leuke) activiteiten die de leerkracht met de groep doet;
Het delen van huiswerk (groep 6, 7 en 8), oefenstof of uitleg van instructies;
Het vragen van (ouder)hulp voor bepaalde activiteiten;
Het delen van algemene berichten van de directie;.
Het plannen van de ouderavonden. De leerkrachten zetten een rooster klaar waar u op kunt
inschrijven;
Het voeren van één op één berichten tussen ouders en de leerkracht.

Hiervoor gelden wel enkele afspraken:
•
•
•
•

U kunt aangeven dat u een afspraak wilt maken met de leerkracht om te praten over de
ontwikkeling van uw kind of aangeboden lesstof;
Vraag en aanbod voor ouderhulp;
U kunt afspreken wanneer uw kind kan trakteren als het jarig is;
U kunt voorvallen melden die thuis gebeurd zijn en van invloed kunnen zijn tijdens schooluren.
Denk hierbij aan ziekte en overlijden van dierbaren (dit kunnen ook huisdieren zijn), medische
zaken over uw kind, korte terugkoppeling van specialisten/therapeuten/logopedist etc.

De leerkrachten zijn niet altijd in de gelegenheid direct te reageren op zaken die via Parro gemeld
worden. Buiten werktijd kunnen zij Parro ook uitgeschakeld hebben. Bij echte urgente zaken (zoals
bijvoorbeeld het overlijden van een dierbaren) kunt u buiten schooltijden om contact opnemen met
de directeur via het mobiele nummer: 06 33806451.
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Parro is niet bedoeld om uw kind inhoudelijk te bespreken. U kunt hiervoor een afspraak maken voor
een persoonlijk gesprek. Parro is ook niet bedoeld om uw ontevredenheid te uiten. Ook hiervoor
kunt u een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek.

5.4.4 Overige communicatiemiddelen
Veel informatie over de school kunt u ook terugvinden op onze website www.stuifhoek.nl. Deze
website is bedoeld voor ouders en andere belangstellenden van de school. Post en flyers van derden
(verenigingen, clubs etc.) plaatsen wij altijd op onze website, mits zij geen commercieel belang
dienen en een raakvlak met het basisschoolkind hebben. U kunt deze terugvinden bij het tabblad
flyers.
Daarnaast beschikt De Stuifhoek over een facebookpagina.

5.4.5 Ouderhulp
De ouders hebben in allerlei groepen en bij heel veel activiteiten een actieve inbreng, zoals de
medezeggenschapsraad, de IKC-werkgroep en de ouderraad en activiteiten zoals het schoolkamp,
begeleiding van een excursie, hulp bij de ateliers bij de kleuters en hulp bij andere
onderwijsactiviteiten.
Bij de begeleidingsactiviteiten zijn alle ouders via de school verzekerd. Ook worden er met de ouders
afspraken gemaakt over de omgang met kinderen. Er worden instructies gegeven en regels opgesteld
hoe zij bij bepaalde activiteiten de kinderen het beste kunnen begeleiden. Uiteraard wordt er ook
altijd aan de ouders verteld dat de opgedane informatie binnen de school moeten blijven. Er wordt
buiten de school niet gepraat over de andere kinderen.
We willen ook dit schooljaar een beroep doen op een groot aantal ouders, die ons zouden willen
assisteren bij diverse onderwijsvakken en activiteiten. We denken aan hulp bij handvaardigheid,
lezen, rekenen, passie, ateliers bij een kleutergroep enz. Dit jaar zal er tijdens de feestweek van 22
t/m 30 april regelmatig ouderhulp gevraagd worden.
Als u wilt assisteren bij één of meerdere activiteiten kunt u dit aangeven bij de leerkracht.

5.4

Informatie voor gescheiden ouders

Als er sprake is van een mogelijke echtscheiding, is dat voor de kinderen meestal een moeilijke
periode. De emoties die ermee gepaard gaan, vinden vaak zijn weerslag in het gedrag en/of de
leerprestaties van kinderen. Daarom is het belangrijk dat ouders de betreffende leerkracht tijdig op
de hoogte stellen van een en ander. De leerkracht kan dan rekening houden met de thuissituatie.
Komt het uiteindelijk tot een scheiding, dan is het belangrijk dat beide ouders ook daarna goed
worden geïnformeerd over de ontwikkeling van hun kind(eren). Als ouders gaan scheiden zijn zij
sinds 1 maart 2009 wettelijk verplicht om afspraken over hun kind vast te leggen in een
ouderschapsplan. In dit plan kan bijvoorbeeld worden opgenomen hoe ouders elkaar informeren en
raadplegen over belangrijke onderwerpen. Bij gezamenlijk ouderlijk gezag zijn beide
verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van het kind en moeten ze samen alle belangrijke
beslissingen nemen. De school gaat er vanuit dat de ouder waar het kind op dat moment verblijft, de
andere ouder op de hoogte houdt van zaken die met de school te maken hebben.
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Is er sprake van één ouder gezag, dan heeft deze ouder zelf beslissingsbevoegdheid bijvoorbeeld
over de schoolkeuze. De ouder die geen gezag (meer) uitoefent, behoudt wel het recht op omgang,
informatie en consultatie. Dat laatste houdt in dat de ouder die is belast met het ouderlijk gezag, de
verplichting heeft om de andere ouder op de hoogte te houden van belangrijke aangelegenheden die
het kind betreffen (Burgerlijk Wetboek, boek 1, art. 377c). Met andere woorden: het is de bedoeling
dat de ouder die niet met het gezag is belast, de informatie krijgt van de andere ouder.
Gegevens over schoolresultaten, zoals rapporten en dergelijke moeten via de met het gezag belaste
ouder verstrekt worden. In het belang van het kind vindt de school een actieve houding belangrijk
van de met het ouderlijk gezag belaste ouder ten aanzien van de informatieverstrekking aan de
andere ouder. Mocht dat om wat voor redenen dan ook niet lukken, dan kan de ouder die niet met
het gezag is belast de school vragen om de informatie rechtstreeks door te geven, Voorwaarde is
natuurlijk wel, dat van beide ouders de adressen bekend zijn bij de school.
Beide ouders worden uitgenodigd voor de ouderavond voor één gezamenlijk gesprek. Alleen in
bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken. Op verzoek wordt informatie ook aan de ouder
verstrekt die niet met het ouderlijk gezag is belast. Veel informatie wordt verstrekt via ons
ouderportaal Parro of is op de website van de school te vinden. Hierbij verwachten we van beide
ouders een actieve houding. Een verzoek aan de school om gegevens over het kind aan derden te
mogen verstrekken, wordt altijd aan beide ouders gedaan.
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6

Onze ondersteuningsstructuur

Wij willen ons onderwijs zoveel mogelijk afstemmen op de individuele behoeften van de leerlingen.
Wij gaan er vanuit dat die verschillen er zijn reeds bij aanvang van de schoolse periode. Dat kinderen
behoefte hebben aan meer/minder instructie, leertijd, belangstelling etc. Dat betekent een
preventieve benadering gericht op afstemmingsgericht onderwijzen. Vanaf het begin bent u een
belangrijke betrokkene als ouder. De gouden driehoek ‘kind-ouder-school’ zien we als
uitgangspunten van onze gesprekken met elkaar.
We houden de ontwikkelingen van leerlingen door de leerkracht periodiek bij naast de dagelijkse
observaties, de methode gebonden toetsen e.d.:
•
•
•

sociaal-emotioneel door observaties die we vast leggen in het observatiesysteem KIJK (gr. 1-2) en
KOSC (gr. 3-8);
cognitief voor de groepen 1-2 v.w.b. de KIJK-ontwikkellijnen o.a. taalontwikkeling, beginnende
geletterdheid en rekenen;
cognitief voor de groepen 3 t/m 8 d.m.v. periodieke toetsen op de basisvaardigheden: o.a. lezen,
begrijpend lezen, spelling, rekenen.

De gehanteerde toetsen zijn ontwikkeld door BOOM en Cito en zijn landelijk genormeerd.
Voor alle leerlingen worden de observaties en onderwijsbehoeften vastgelegd in een
groepsoverzicht. Elke leerkracht houdt van de leerling een dossier bij van relevante ontwikkelingen.
Op deze manier proberen we risicokinderen al zo vroeg mogelijk te onderkennen en te volgen. Deze
leerlingen worden in de leerlingbespreking met de intern begeleiding van de school besproken zodat
de uitwerking van de belemmerde en beschermende factoren, de onderwijsbehoeften in het
groepsoverzicht in het plan van aanpak zover mogelijk wordt vastgelegd. Om de plannen concreet
gestalte te geven is een uitgebreide orthotheek voorhanden. De leerkracht wordt daarbij
ondersteund door een ondersteuningsteam op schoolniveau. Daarin is de intern begeleiding van de
school vertegenwoordigd en is ook externe expertise opgenomen t.w. de onderwijsadviseur van Edux
Diddy Bakker (GZ-psycholoog / orthopedagoog) , de collegiale consultatiegever van de SBOvoorziening Yura Ansems uit het samenwerkingsverband (RSV Breda e.o.). En eventuele andere
expertise - zoals bijv. de CJG-coach, gedragsdeskundige, fysiotherapeut - indien daaraan behoefte
bestaat. Het ondersteuningsteam komt ong. 10-15 keer per jaar bij elkaar en bespreekt leerlingen.
Als de problemen structureler van aard zijn of dreigen te worden, kan gebruik gemaakt worden van
o.a. pedagogisch-didactisch onderzoek, beeldbegeleiding, interne collegiale ondersteuning, externe
collegiale ondersteuning, preventieve ambulante begeleiding. Het groeidocument (het opzetten van
een ontwikkelingsperspectief) van het kind kan gestart worden of is reeds gestart.
De communicatie naar de ouders verloopt via de leerkracht en de intern begeleider. Kinderen die
structureel achterop dreigen te raken of ernstig(er) belemmerd worden in hun voorsprong, worden
daar waar nodig een alternatieve leerweg of SEO-aanbod aangeboden. Afspraken en verslagen die
betrekking hebben op het bovenstaande slaan wij op in het groeidocument en in het leerling dossier
van het kind. Verwijzingen gebeuren alleen wanneer wij er van overtuigd zijn dat deze
onderwijsvorm beter aansluit bij de behoefte en mogelijkheden van het kind en-of wij
handelingsverlegen zijn. Daar waar het kind in zijn ontwikkeling, en/of de groep waarin het kind
schade oploopt achten wij een speciale setting noodzakelijk. Van belang is dat de ondersteuning die
aan een bepaalde leerling wordt gegeven een continu proces is. Aan het eind van ieder schooljaar
worden daarom alle leerlingen van de groep besproken met de ontvangende leerkracht en
schriftelijk overgedragen.
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Onze school wil elk kind alle mogelijke kansen bieden voor een goede ontwikkeling. Het éne kind
heeft meer begeleiding en ondersteuning nodig dan het andere. Daarom is de ondersteuning in onze
basisschool georganiseerd in een stappenplan. Vanaf de start trekken we samen op: ouders en
school. U blijft (en uw kind blijven) de belangrijkste bron voor informatie aan ons.

6.1

Werkwijze

Bij het organiseren van adequate en passende ondersteuning hanteren we in onze basisschool een
stappenplan:
Stap 1: De leerkracht gaat aan de slag
De leerkracht gaat onderzoeken wat er aan de hand is. Dat gebeurt door te observeren en
beschermende factoren / belemmeringen in de ontwikkeling te signaleren. Er vindt overleg met u
plaats om tot een aanpak te komen die voor verbetering zorgt.
Stap 2: De intern begeleider en collega’s helpen mee
Als de aanpak niet tot verbetering leidt, bespreekt de leerkracht de ontwikkeling van uw kind met u
met de interne begeleiding (IB-er) van de school. Zij hebben hierin een coachende rol. Andere
collega’s werken mee waar mogelijk. Er komt een aanpak uit voort voor een afgesproken periode. De
leerkracht en uw kind gaan daarmee aan de slag.
Stap 3: Het zorgteam van de school of o.a. CJG kan ingeschakeld worden
Soms is meer hulp nodig. De leerkracht en de interne begeleider bespreken de ontwikkeling voor uw
kind met specialismen die deel uitmaken van het ondersteuningsteam van de school. Dit overleg is
erop gericht om tot een bijstelling te komen. Het gaat daarbij vooral om een werkwijze in de klas die
tot betere resultaten kan leiden. Om de hulpvraag goed in kaart te brengen kan het groeidocument
een goed middel zijn. We noemen dat handelingsgerichte proces diagnostiek (HGPD-gedeelte binnen
het groeidocument). Soms is onderzoek nodig om de zaken die van belang zijn voor het kind, de
leerkracht en de school goed in kaart te brengen. Er komt een duidelijk advies voor de ouders en
eventueel aanvullende zorg door specialisten binnen de school. Soms zal hulp gevraagd worden van
bijvoorbeeld het centrum voor jeugd en gezin (CJG).
Stap 4: Externe specialisten in het ondersteuningsteam (OT) adviseren
Als de ondersteuning die de school kan bieden onvoldoende is voor uw kind, vindt overleg met
externe specialisten plaats in het extern ondersteuningsteam. Daarvoor sluiten met u o.a.
vertegenwoordigers van het speciaal onderwijs, maatschappelijk werk, jeugdzorg en GGD aan bij het
OT van de school. In dit team wordt besproken wat voor behoeften uw kind heeft, in welke mate, en
hoe die nodige zorg geboden kan worden. Dit kan leiden tot nader onderzoek, een aanvraag voor
extra gelden boven op de basisondersteuning van de school (bij de commissie van
toelaatbaarheidsverklaring (CTLV) binnen het samenwerkingsverband (RSV Breda) voor het
aanbieden van extra voorzieningen in de eigen basisschool. Ook is mogelijk dat overplaatsing wordt
geadviseerd naar een andere school voor basisonderwijs, naar speciaal basisonderwijs (SBO) of naar
een school voor speciaal onderwijs. Dit gebeurt uiteraard allemaal in overleg met u.
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Stap 5: Nazorg en evaluatie
De zorg voor de kinderen is een voortdurend proces. Na elke stap in de ondersteuningsprocedure
wordt bekeken of de voorgestelde aanpak tot succes heeft geleid. Is de ondersteuning geboden? Met
het juiste resultaat? Wat kan er verbeterd worden? Wie zijn daarbij betrokken? En hoe gaan we dat
organiseren? Door deze nazorg en evaluatie kan de begeleiding voor onze kinderen steeds beter
worden.

6.2

Voor en vroegschoolse educatie (VVE)

Voor- en vroegschoolse educatie (vve) is een onderdeel van het onderwijsachterstandenbeleid
(OAB). Het doel van voor- en vroegschoolse educatie is kinderen met een risico op
onderwijsachterstand (vanwege kenmerken in hun omgeving) een betere start te geven in groep 3
van de basisschool.
Voorschoolse educatie (ve) is gericht op kinderen tussen 2,5 en 4 jaar oud met (risico op)
onderwijsachterstand en wordt verzorgd op een voorschoolse voorziening, zoals een voorschool of
kinderdagverblijf. Vroegschoolse educatie is voor het bevorderen van onderwijskansen van
doelgroepkinderen in groep 1 en 2 van de basisschool.
Peutergroep ’t Stuifke is één van de vier VVE-locaties in de gemeente Drimmelen. Als toekomstig IKC
is er een afgestemd aanbod en doorgaande lijn tussen de peuters en de kleutergroepen. Bij kinderen
met een VVE-indicatie vindt er een zogenaamde warme overdracht plaats tussen de pedagogisch
medewerker en de leerkracht van groep 1. De intern begeleider kan ook betrokken worden bij dit
overleg. Dit kan in speciale gevallen al gebeuren in een zo vroeg mogelijk stadium

6.3

Regeling diagnose en behandeling dyslexie

Leerlingen kunnen in aanmerking komen voor door de zorgverzekeraar vergoede diagnostiek en
behandeling van dyslexie. Daarvoor moeten op schoolniveau een aantal stappen ondernomen
worden om vast te kunnen stellen dat het om dyslexie gaat.
Stap 1: constateren dat een leerling problemen heeft met lezen/spellen;
Stap 2: de leerling wordt gesignaleerd tijdens een consultatiecheck dyslexie door de leerkracht en de
intern begeleider;
Stap 3: er wordt minstens gedurende een half jaar extra hulp gegeven;
Stap 4: na deze periode wordt de begeleiding geëvalueerd. Wanneer een kind 3 meetmomenten
heeft dan kan de intern begeleider met de leerkracht bekijken of het kind voldoet aan de scores met
betrekking tot een aanvraag voor een dyslexie onderzoek bij het samenwerkingsverband. Er moet
vastgesteld worden dat er voldoende compensatie is op de andere vakgebieden o.a. rekenen,
woordenschat, begrijpend lezen;
Stap 5: met de gegevens vanuit stap 1 tot en met 4 kan de intern begeleider adviseren om de
leerling verder een diagnostisch onderzoek af te nemen of de formulieren van Masterplan Dyslexie in
te vullen voor een aanvraag van een dyslexieonderzoek bij het samenwerkingsverband.
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Wanneer voorgaande stappen gedegen genomen zijn kan de aanvraag worden opgestuurd naar het
samenwerkingsverband (zie www.rsvbreda.nl). Als de aanvraag goedgekeurd is, gaat deze door naar
het CJG. Daar kan dan een beschikking worden afgegeven. Dan kunnen ouders kiezen naar welk
onderzoeksbureau zij met hun kind willen gaan voor een dyslexie onderzoek. Na het onderzoek
wordt bekend of het kind een dyslexieverklaring krijgt en of het kind in aanmerking komt voor een
behandeling die vergoed wordt.
Wanneer de behandeling onder schooltijd gebeurt, moeten de ouders aan de school vooraf
toestemming vragen. De school is niet verplicht hieraan medewerking te verlenen. De school zal hier
alleen toestemming voor kunnen geven wanneer de behandeling het leren op school kan
ondersteunen en de behandeling het doorlopende leerproces op school niet schaadt.
Wij stellen het op prijs dat er eerst overleg met de school plaatsvindt, voordat wordt overgegaan tot
aanvraag van diagnose en/of behandeling. Bij aanmelding moeten zowel de ouders als de school
vragenlijsten invullen. Dit houdt in dat ouders zonder ondersteuning door de school niet zelfstandig
een traject in kunnen gaan. In een aantal gevallen kan het zijn dat de school al een Checklist
Onderkenning Dyslexie Edux (‘CODE’) heeft afgegeven. Er is dan officieel een vermoeden van dyslexie
afgegeven. De CODE wordt op school afgegeven in samenwerking met de onderwijsadviseur van
onderwijsadviesbureau Edux. Indien er bij een leerling reeds op school een CODE is afgegeven kan er
bij de aanmelding gebruik gemaakt worden van een verkorte vragenlijst. Indien u informatie wenst
over deze regeling en over de manier waarop de school u in dit proces kan helpen, kunt u het beste
contact opnemen met de intern begeleider (IB-er) van onze school. Op de school is ook een protocol
ter inzage dat de relatie regelt naar de externe aanbieder van deze ondersteuning.

6.4

“Overgaan”

Daarmee bedoelen we de overgang naar een volgend leerjaar. In de meeste gevallen gaat dit als
vanzelf, maar soms is het een moeizaam proces en in sommige gevallen niet haalbaar. De school
heeft afspraken gemaakt hoe we daar mee omgaan. Afgesproken is in welke gevallen een kind een
leerjaar zal overdoen. Ook is vastgelegd welke stappen achtereenvolgens dienen te worden
genomen, waarbij zorgvuldigheid naar kinderen en ouders is geboden. Uiteraard wordt de gang van
zaken tijdig met de betrokken ouders doorgesproken en zijn de protocollen in te zien voor ouders.
Nadat het hele traject is doorlopen, met of zonder adviezen van externe deskundigen, ligt de
beslissing uiteindelijk bij de school.

6.5

Stichting Leergeld

Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die
voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Stichting Leergeld
wil deze kinderen mee laten doen! Wij bieden ze kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en
buitenschoolse activiteiten en geven hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en
vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.
Stichting Leergeld helpt kinderen van vier tot achttien jaar die door armoede thuis buiten de boot
dreigen te vallen. Leergeld betaalt voor hen de kosten van allerlei buitenschoolse activiteiten.
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Contact:
Stichting Leergeld West-Brabant Oost
Postbus 4093
4900 CB Oosterhout
T: 0162 45 84 87 (di t/m do 9.00 - 12.30 uur)
E-mailadres: info@leergeldwbo.nl
Bankrekening nummer : NL45RABO0139593594 t.n.v. Stichting Leergeld West-Brabant Oost.

6.6

Jeugdgezondheidszorg (bron GGD West-Brabant)

De GGD West-Brabant is in de gemeente Drimmelen verantwoordelijk voor de jeugdgezondheidszorg
van kinderen van 4 t/m 19 jaar. Wij doen dat onder het motto: ‘ieder kind in beeld’. Wij zetten ons
dagelijks in om eventuele gezondheidsproblemen en –risico’s zo snel mogelijk op te sporen en zo
veel mogelijk te beperken. Onder meer via deze gezondheidsonderzoeken houden wij, in nauwe
samenwerking met school, zicht op de lichamelijke, geestelijke en emotionele ontwikkeling van
kinderen in West-Brabant.
Gezondheidsonderzoeken
De GGD West-Brabant onderzoekt jaarlijks op de basisschool alle kinderen van 5-6 jaar en van 10-11
jaar. U en uw kind ontvangen automatisch een uitnodiging. De uitkomsten van ieder onderzoek
sturen wij u steeds per post toe. Daarnaast noteren wij ze in het Digitaal Dossier
Jeugdgezondheidszorg van uw zoon of dochter. Het kan zijn dat wij u en uw kind uitnodigen voor een
vervolgafspraak op de GGD. Soms overleggen wij graag met school of een andere partij naar
aanleiding van de uitkomsten van het gezondheidsonderzoek. Dat gebeurt uiteraard altijd in overleg
met u.
Wat doen wij tijdens het onderzoek?
Het onderzoek vindt plaats op school. U hoeft hierbij niet aanwezig te zijn. De medewerker Jeugd en
Gezin controleert bij uw kind de lengte en het gewicht. Op 5/6-jarige leeftijd controleert zij ook het
gehoor en de ogen. Dat gebeurt ook bij kinderen van 10/11 jaar als er aanleiding toe is. Voordat de
onderzoeken beginnen, legt de medewerker Jeugd en Gezin in de klas uit wat zij gaat doen. Uw
vragen en zorgen over de gezondheid en ontwikkeling van uw kind, die u eventueel heeft
aangegeven op de vragenlijst, bekijkt zij uiteraard ook. Indien nodig nemen we daarover contact met
u op.
Wilt u toch graag aanwezig zijn bij het gezondheidsonderzoek? Neemt u dan contact op met het
afsprakenbureau Jeugd en Gezin op telefoonnummer 076 528 2486.
Jeugdgezondheidszorg op school:
Op basisscholen zijn wij onder andere op de volgende manieren actief:
•
•
•

Spreekuren voor leerlingen en hun ouders / verzorgers;;
Deelname aan Zorg- en adviesteams waarin de leerlingen besproken worden die extra zorg nodig
hebben;
Voorlichting en advies over en periodieke controle van hygiëne, veiligheid en een goede
ventilatie op school;
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•
•

Verschillende activiteiten gericht op onder andere gezonde voeding, beweging, weerbaarheid en
seksualiteit;
Advies en ondersteuning bij een ingrijpende gebeurtenis.

Contact
U kunt een afspraak maken via het afsprakenbureau Jeugd en Gezin op telefoonnummer 076
5282486. Of stuur uw vraag per e-mail naar jeugdengezin@ggdwestbrabant.nl. Of neem een kijkje op
onze website: www.ggdwestbrabant.nl thema ‘Mijn Kind’.

6.7

Externe remedial teaching

Het uitgangspunt voor alle SKOD-scholen is dat remedial teaching door externe personen onder
schooltijd niet is toegestaan. Uiteraard staat het ouders vrij om buiten de reguliere schooltijden
externe remedial teaching in te schakelen. Het is in dat geval in het belang van het kind dat het
aangeboden programma nauw aansluit bij het onderwijsprogramma dat op school wordt
gehanteerd. Een uitzondering voor externe remedial teaching maakt de minister van OC&W voor
kinderen met zware dyslexie. Deze kinderen kunnen onder schooltijd extra hulp krijgen van een
medewerker van de Regionale Instelling Dyslexie, kortweg RID genaamd. Zie de betreffende tekst bij
het hoofdstuk ‘Regeling diagnose en behandeling dyslexie.

6.8

Werken met HB-leerlingen

Statistisch gezien is 2% van alle leerlingen die de basisscholen in Nederland bevolken hoog- of
meerbegaafd. Soms zijn deze leerlingen al in een vroegtijdig stadium ‘in beeld’, maar het komt ook
voor dat ouders en/of leerkrachten daar wat later achter komen. Als er twijfel is omtrent de
diagnose, zijn er diverse mogelijkheden om daarover meer zekerheid te krijgen. Hoe dat precies in
zijn werk gaat en welke stappen er dan gezet moeten worden door de school, de ouders en
eventueel andere instanties, staat te lezen in het protocol Hoogbegaafdheid. Dit protocol ligt op
school ter inzage.
Sinds enkele jaren organiseert SKOD een Plusklas voor hoogbegaafde leerlingen. De huidige Plusklas
is toegankelijk voor de betreffende leerlingen uit de groepen 4 en 5 en 6 en 7. Zij krijgen gedurende 3
perioden van 7 weken op woensdagochtend uitdagende leerstof aangeboden op basisschool
Elsenhof in Wagenberg. De leerlingen uit leerjaar 8 kunnen op aangeven van de school deelnemen
aan de BoVo 8+ klas op het Dongemond College te Made. De BoVo 8+ klas is een gezamenlijk
initiatief van de schoolbesturen in de regio en het Dongemond College. Ook deze kinderen krijgen
gedurende een dagdeel per week gezamenlijk les. Gedurende het hele schooljaar wordt er in de
eigen groep verrijkende en verdiepende leerstof aangeboden met name op het gebied van
Nederlandse taal en rekenen.

6.9

Zorg voor jeugd

Als basisschool zijn wij aangesloten op het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd. Zorg voor Jeugd is
bedoeld om problemen bij kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 – 23 jaar in een vroegtijdig
stadium te ontdekken en vervolgens de coördinatie van zorg te organiseren. Op deze manier moeten
risico’s met kinderen en jongeren worden voorkomen en kan in het belang van het kind en zijn
ouders/verzorgers, hulp beter op elkaar worden afgestemd. Binnen onze organisatie kunnen de
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intern begeleiders, de directeur en de interne contactpersonen een zorgsignaal afgeven in Zorg voor
Jeugd. Zo’n signaal geven zij alleen af, nadat zij het kind en/of zijn/haar ouders/verzorgers hierover
hebben geïnformeerd. Bij het afgeven van een signaal wordt geen inhoudelijke informatie
geregistreerd. In het systeem komt alleen te staan dat er zorgen zijn over een kind. Als er twee of
meer signalen in het systeem staan over hetzelfde kind, dan wordt automatisch een
ketencoördinator aangewezen. Deze ketencoördinator is een professional van een
hulpverleningsorganisatie. Hij/zij kijkt wat er aan de hand is met het kind en of het nodig is om in
overleg met betrokken partijen een hulpverleningsplan op te stellen. Op
http://www.zorgvoorjeugd.nu vindt u meer informatie over Zorg voor Jeugd.

6.10 De meldcode
Helaas krijgen kinderen soms te maken met huiselijke geweld of kindermishandeling. Het hoort
volgens SKOD tot de verantwoordelijkheid van de medewerkers dat zij in contacten met kinderen en
hun ouders/verzorgers alert zijn op signalen die kunnen duiden op huiselijk geweld of
kindermishandeling en dat zij effectief reageren op deze signalen. Deze meldcode is bedoeld ter
ondersteuning van alle medewerkers van SKOD, zodat vastgelegd wordt welke stappen van hen
worden verwacht bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling en welke ondersteuning
daarbij voorhanden is. Het volledige protocol “Meldcode” kunt u, als u dat wenst, opvragen bij de
directie van de school.
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7

Onderwijsresultaten en voortgezet onderwijs

7.1

Traject keuze voortgezet onderwijs

Dit traject start in groep 7. Daar wordt in mei de Drempeltest afgenomen. Aan de hand van de uitslag
van de test en de gegevens van de voorgaande jaren krijgen de ouders aan het eind van groep 7 een
eerste advies van een type voortgezet onderwijs. De beslissing over de schoolkeuze na groep 8 wordt
in de loop van het laatste schooljaar genomen. In de maanden december en januari organiseert het
voortgezet onderwijs in de regio centrale voorlichtingsavonden. In februari krijgt uw kind het
definitieve schooladvies. Voor dit advies gaan we uit van het totale kind. Er wordt dus rekening
gehouden met kindkenmerken, aanleg en schoolvorderingen. In de maand februari zijn er een aantal
open dagen, zodat u zich kunt oriënteren op de diverse scholen.
U beslist zelf, samen met uw kind, bij welke school hij/zij wordt aangemeld. De
aanmeldingsformulieren worden door de ouders zelf op de door hen gekozen school voor voortgezet
onderwijs ingeleverd in de derde week van maart (centrale inschrijving voor Breda en Made). De
formulieren komen bij een toelatingscommissie. Deze commissie houdt niet alleen rekening met uw
wensen, maar vooral ook met het advies van de leerkracht(en) van groep 8.
Nadat het kind is aangemeld bij het voortgezet onderwijs wordt de centrale eindtoets gemaakt. Op
De Stuifhoek is dat Route 8. Die uitslag dient het advies te bevestigen. Bij een beduidend hogere
score kan de plaatsing eventueel naar boven worden bijgesteld, een beduidend lager resultaat op de
eindtoets leidt niet tot een andere plaatsing.

7.2

De resultaten van ons onderwijs

Op school gebruiken we toetsen om de resultaten van onze leerlingen goed in de gaten te houden.
We kunnen de resultaten die wij behalen ook vergelijken met de gemiddelde resultaten van andere
basisscholen in ons land. Daarmee zien we of ons onderwijs de kwaliteit heeft die wij willen bieden.
Zo gebruiken we voor het technische lezen van zinnen de AVI-toetsen, voor het technisch lezen van
woorden de Drie-Minuten-Toets en voor de vakgebieden begrijpend lezen, spelling, en rekenen de
bijbehorende toetsen van BOOM. Dit zijn allemaal methode-onafhankelijke, objectieve toetsen.
Het niveau dat een kind hierop kan halen loopt uiteen van: niveau I: goed tot zeer goed (20% hoogst
scorende leerlingen); niveau II: ruim voldoende tot goed (20% net boven het landelijk gemiddelde
scorende leerlingen); niveau III: matig tot ruim voldoende (20% net onder het landelijk gemiddelde
scorende leerlingen); niveau IV: zwak tot matig (20% ruim onder het landelijk gemiddelde scorende
leerlingen); niveau V: zeer zwak tot zwak (20% laagst scorende leerlingen).
Toets gegevens geven, naast observaties en andere bronnen, informatie over de onderwijsbehoeften
van een leerling. De onderwijsbehoeften van alle leerlingen worden in een groepsoverzicht gezet. Dit
hele systeem van toetsingen, scores interpreteren, aanvullende onderzoeken doen en hulp verlenen
noemen we het LVS (Leerling Volg Systeem).
Kinderen met gedragsproblemen worden ondersteund en begeleid. In overleg met ouders wordt een
plan opgesteld om kinderen te helpen bij het beantwoorden van hulpvragen. In de meeste gevallen
kunnen we vaststellen dat de geboden hulp voldoende resultaten oplevert, tot tevredenheid van
ouders, de school, maar vooral van het kind zelf.
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7.3

Eindtoetsen

7.3.1 Route 8
De eindtoets ROUTE 8 is een digitale, adaptieve toets die het taal- en rekenniveau van het kind meet.
De ROUTE 8 eindtoets geeft een advies voor een schoolniveau en daarnaast wordt weergegeven of
de referentieniveaus behaald zijn. De toets wordt via internet afgenomen en de afname neemt
ongeveer één dagdeel in beslag. Adaptief betekent dat de toets zich aanpast aan het niveau van het
kind. Ieder kind doorloopt op deze manier een eigen route door de toets en maakt dus een unieke
toets. Zo krijgt het kind nooit teveel te moeilijke of juist te makkelijke vragen, maar wordt hij/zij wel
altijd uitgedaagd tot de bovengrens van zijn of haar kunnen. Dit werkt prettig voor het kind en zo min
mogelijk belastend.
Doordat iedere leerling een eigen toets maakt, kan de toets verspreid worden afgenomen. ROUTE 8
moet worden gemaakt in de wettelijk vastgestelde periode, deze loopt van 15 april tot en met 15
mei. De school bepaalt zelf op welke dag(en) de toets wordt afgenomen. Voor kinderen met dyslexie
zijn er ondersteuningsmogelijkheden.
De scores van de afzonderlijke deeltoetsen bepalen de standaardscore van ROUTE 8. Deze score
wordt weergegeven met een schaal van 100-300. Het bereik van de verschillende brugklastypen
wordt ook vermeld. Bij het advies voor een brugklastype wordt de volgende schaalverdeling
gehanteerd.
Advies Voortgezet Onderwijs ROUTE 8 2019
Toetsadvies

Standaardscore

Praktijkonderwijs / VMBO Basis beroepsgerichte leerweg
VMBO Basis beroepsgerichte leerweg / VMBO Kader beroepsgerichte leerweg
VMBO Kader beroepsgerichte leerweg/ VMBO Gemengde leerweg / VMBO
theoretische leerweg
VMBO gemengde leerweg / VMBO theoretische leerweg / HAVO
HAVO / VWO
VWO

100-118
119-171
172-196
197-223
224-246
247-300

Gebruikte afkortingen:
VMBO:
Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs
HAVO:
Hoger Algemeen Vormend Onderwijs
VWO:
Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (omvat zowel gymnasium als atheneum)

7.3.2 Resultaten van de eindtoetsen afgelopen 4 jaar
jaartal 2017
Ondergrens inspectie
195,8
Scores De Stuifhoek
212,4
2

2

2018
200,6
219,3

2019
220,6
221,5

2020
I.v.m. Corona is de eindtoets
komen te vervallen

Bij schoolgewicht van 12%
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7.3.3 Uitstroom naar voortgezet onderwijs
De afgelopen jaren zijn de leerlingen uit groep 8 naar de volgende brugklassen van de verschillende
vormen van voortgezet onderwijs gegaan:
schooljaar
schooltype
Praktijkonderwijs
VMBO basis beroepsgerichte
leerweg
VMBO basisberoepsgerichte /
kaderberoepsgerichte leerweg
VMBO kaderberoepsgerichte
leerweg
VMBO kaderberoepsgerichte /
Theoretische leerweg
VMBO theoretische leerweg
VMBO theoretische leerweg /
HAVO
HAVO
HAVO /
VWO
VWO

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Gem.
%

aantal

%

aantal

%

aantal

%

0

0%

1

4,5%

0

0%

1,5%

1

3,2%

1

3,1%

2,1%

1

3,2%

1

4,5%

2

6,3%

5,7%

2

6,5%

1

4,5%

2

6,3%

5,8%

0

0%

3

13,6%

5

15,6%

9,7%

4

12,9%

1

4,5%

5

15,6%

15,3%

4

12,9%

3

13,6%

3

9,4%

12,0%

7

22,6%

4

18,1%

7

21,9%

20,9%

5

16,1%

2

9,1%

1

3,1%

9,4%

7

22,6%

6

27,3%

6

18,8%

22,9%

100%
Totalen
31
100%
22
100%
32
100%
Percentages zijn rekenkundig afgerond. Hierdoor kan het totaal hiervan net boven / onder 100 %
uitkomen.
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8

Praktische zaken

8.1

Aanmelden leerlingen

Aanmelden kan uiteraard het hele jaar door. U kunt uw kind aanmelden vanaf de leeftijd van 3 jaar
De ouders kunnen zelf contact opnemen met de school van hun keuze om na te vragen hoe de
aanmeldingsprocedure verloopt. Op onze website is alle informatie over onze visie en onze
organisatie te vinden. Natuurlijk hebben de ouders de mogelijkheid om vrijblijvend geïnformeerd te
worden voordat zij een keuze maken.
Het kind mag naar school op de dag dat het vier jaar wordt. Dan is het kind echter nog niet
leerplichtig. In de 5 schooltijden voorafgaande aan de verjaardag van het kind, mag het als gast de
school bezoeken. Deze vijf schooltijden om te wennen, zijn zoveel mogelijk aaneengesloten en de
ouders worden uitgenodigd om hun kind de eerste ochtend te vergezellen. Voor de kinderen die in
de zomervakantie of net daarna vier jaar worden, wordt voor de zomervakantie een wenmoment
georganiseerd.
U kunt de gehele procedure vinden op de website van SKOD: www.skod.org.

8.2

Schooltijden

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

8.30 uur tot 12.00 uur
8.30 uur tot 12.15 uur
8.30 uur tot 12.00 uur
8.30 uur tot 12.00 uur
8.30 uur tot 12.15 uur

13.15 uur tot 15.30 uur
13.15 uur tot 15.30 uur
13.15 uur tot 15.30 uur

Voor de kinderen van groep 1, 2 en 3 gaat de deur open om 8.30 uur en 13.15 uur en kunnen dan
met de leerkracht naar binnen. De kinderen van groep 4 t/m 8 gaan zelfstandig naar binnen als de bel
gaat. In principe gaan er geen ouders naar binnen om hun kind te brengen of te halen.
In het schooljaar 2020-2021 bedraagt het aantal onderwijsuren 948 uur.

8.5

Vakantierooster en vrije dagen

Vakantierooster 2020-2021
Herfstvakantie
Ma 19-10-2020 t/m vr 23-10-2020
Kerstvakantie
Ma 21-12-2020 t/m vr 01-01-2021
Voorjaarsvakantie
Ma 15-02-2021 t/m vr 19-02-2021
2e Paasdag
Ma 05-04-2021
Koningsdag
Di 27-04-2021
Meivakantie
Ma 03-05-2021 t/m vr 14-05-2021
2e Pinksterdag
Ma 24-05-2021
Zomervakantie
Ma 26-07-2021 t/m vr 03-09-2021
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Studiedag 2020-2021 (op deze dagen zijn de kinderen vrij)
Donderdag
26-11-2020
maandag
22-02-2021
Vrijdag
02-04-2021
Maandag
26-04-2021
Dinsdag
25-05-2021
Woensdag
23-06-2021

8.4

Ziekmelding

Wilt u bij ziekte of afwezigheid uw kind voor 8.30 uur telefonisch afmelden bij school. Dit kan via het
telefoonnummer 0162-670145.

8.5

Bijzondere evenementen

We hebben ieder jaar een aantal bijzondere evenementen. Alle groepen gaan in ieder geval ieder
jaar eenmaal op excursie. Daarnaast gaan de groepen 6 en 7 op schoolreis. Voor de groepen 5 is er
een overgangssituatie gecreëerd. Zij hebben een combinatie van een excursie en een schoolreis. Dit
betekent dat de ouderraad en de ouders beiden een deel betalen om deze reis te bekostigen. De
groepen 8 gaan op schoolkamp. Iedere groep wordt ieder jaar in ieder geval eenmaal getrakteerd op
een culturele activiteit. De groepen 8 voeren aan het einde van het schooljaar een musical op.
Tussendoor vieren we met zijn allen het sinterklaasfeest, het Kerstfeest en het Paasfeest. We hebben
elk jaar een spetterende carnavalsviering, een sportdag voor de groepen 5 t/m 8 en een zomerfeest.
De Stuifhoek viert dit schooljaar haar 40 jarig jubileum. Daarom is er van 22 april t/m 30 april 2021
een feestweek ingepland, waarin we dit jubileum uitgebreid gaan vieren. Een aantal van de
hierboven genoemde activiteiten zullen plaatsvinden in deze feestweek, zoals het zomerfeest. Ook
gaan in verband met dit jubileum komend jaar alle groepen op schoolreis. Ook dit schoolreisje wordt
in de feestweek gepland.
Soms worden er nog andere bijzondere activiteiten georganiseerd, zoals een markt en / of een actie
voor een bepaald goed doel, activiteiten omtrent boomfeestdag enz.
Jaarlijks wordt er ook een marktpresentatie georganiseerd. De kinderen van de groepen 6 t/m 8 een
van hun passie/ik-plannen mogen presenteren.

8.6

Fruitpauze / traktaties

Voor in de ochtendpauze kunnen de kinderen fruit mee naar school nemen. Wilt u voor de kleuters
dit fruit in een bakje, voorzien van naam, meegeven. Tassen nemen namelijk te veel ruimte in.
De kinderen kunnen dagelijks een beker of flesje water mee naar school nemen. Tijdens de pauzes
kunnen de kinderen hun water opdrinken. Wanneer het warm weer is kunnen de kinderen uiteraard
vaker water drinken.
Het is reuze gezellig wanneer de kinderen op hun verjaardag aan de klasgenoten een traktatie
kunnen geven. Laten we met z’n allen proberen om de traktaties eenvoudig en gezond te houden.
Zeker in deze tijd. Veel kinderen kampen met overgewicht en een te grote toevoer aan vetten. Laten
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we samen de verantwoordelijkheid nemen voor de gezondheid van ieder kind zonder voorbij te gaan
aan het grote verjaardagsfeest zoals ieder kind dat mag beleven.

8.7

Gymnastiekonderwijs

De kleutergroepen hebben dagelijks bewegingsonderwijs door middel van buiten spelen en / of
spelen in het speellokaal op school. Spel in het speellokaal kan een activiteit zijn op het keuzebord
tijdens het groepsgebonden en groepsoverstijgend werken. Voor het gymmen in het speellokaal
hoeft geen aparte gymkleding meegegeven worden. De kleuters gymmen op blote voeten.
Vanaf groep 3 gymmen de kinderen 1 x per week in de Amergymzaal. De groepen 3, 4 en 5 gymmen
een uur en spelen minimaal 2 keer per week in de middag een kwartier buiten. De groepen 6, 7 en 8
gymmen 1 x per week anderhalf uur in de Amergymzaal.
Gymrooster groep 3 t/m 8 schooljaar 2020-2021
Maandag
08.30 uur – 10.00 uur
10.30 uur – 12.00 uur
13.15 uur – 14.15 uur
14.30 uur – 15.30 uur
Dinsdag
08.30 uur – 10.00 uur
10.30 uur – 12.00 uur
14.30 uur – 15.30 uur

Groep 7
Groep 8b
Groep 4/5a
Groep 4/5b
Groep 8a
Groep 6
Groep 3a + groep 3b

Voor de gymlessen van groep 3 t/m 8 geldt:





Tijdens de gymlessen dragen de kinderen gymkleding bestaande uit: blauw shirt met logo, rode
broek en gymschoenen (geen schoenen die ook buiten gedragen worden) naar keuze;
Gymkleding kan aangeschaft worden via www.gymshirt.nl. Als voor vrijdag 17 uur bestelt, wordt
de kleding de daaropvolgende maandag op school afgeleverd.
Gymkleding mag pas aangetrokken worden in de kleedruimte van de gymzaal;
Kinderen moeten hun gymkleding op de dag dat ze gymles hebben gehad mee naar huis nemen
en niet aan de kapstok laten hangen.

Merk de gymkleding, gymschoenen en eventueel handdoek en geef ze in een gemerkte tas mee.
Belangrijk: laat ons weten wanneer er rekening gehouden moet worden met lichamelijke klachten bij
uw kind tijdens de gymlessen.

8.8

Mobiele telefoons

In principe nemen kinderen geen telefoon mee naar school. Als ze deze wel bij zich hebben is het niet
toegestaan deze te gebruiken onder schooltijd en ook niet tijdens het overblijven.
Aan het begin van de dag leggen de kinderen hun telefoon in een daarvoor bestemde opbergplek bij
de leerkracht. Aan het einde van de dag halen ze hem daar ook weer op. Het bewaren van een
mobieltje in een tas, of jaszak is niet toegestaan.
Als een groep begint bij de gym, leveren ze hun telefoon in bij de leerkracht voordat ze zich
omkleden. De leerkracht neemt de telefoons vanuit de gym mee naar school. Als een groep eindigt
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met de gym, neemt de leerkracht de telefoons mee naar de gymzaal en kinderen kunnen deze na het
omkleden afhalen bij de leerkracht.
Kinderen blijven te allen tijde zelf verantwoordelijk voor hun telefoon.

8.9

Tussenschoolse opvang; regeling van het overblijven

Veel kinderen op de basisschool blijven tussen de middag over. Dat maakt overblijven een belangrijk
onderdeel van de schooldag voor kinderen. In de gemeente Drimmelen verzorgt ESKADEE het
“overblijven” bij de SKOD-scholen.
Het overblijven
Wij vinden het belangrijk dat overblijven in een ontspannen sfeer gebeurt, zodat uw kind in alle rust
kan eten. Het overblijven gebeurt in de ruimte van de school en wordt door het overblijfteam
begeleid.
De kinderen nemen zelf hun eigen lunch mee in een broodtrommel (graag voorzien van naam). Na
het eten kunnen ze nog even spelen, buiten of binnen, dit alles onder begeleiding uiteraard. Kortom:
een goede opvang, zodat de kinderen weer goed aan de middaglessen beginnen.
Op welke dagen overblijven?
Uw kind kan op maandag, dinsdag en donderdag overblijven.
Gezonde lunch meegeven
Als de kinderen overblijven, nemen ze zelf van thuis hun lunch mee. Iedere ouder maakt natuurlijk
een eigen keuze wat er in de lunchtrommel gaat. De scholen en ESKADEE willen wel aangeven dat
een gezonde en verantwoorde lunch erg belangrijk is.
Aanspreekpunt per school
Elke basisschool heeft een eigen overblijfteam en aanspreekpunt. Het overblijfteam bestaat uit een
gediplomeerde beroepskracht en een aantal overblijfkrachten op vrijwillige basis. Het aanspreekpunt
is bereikbaar via het telefoonnummer van de school, tussen 11.45 – 13.15 uur.
Aanmelden en administratie
Uw kind kan op een vaste dag overblijven, maar uw kind kan ook, als dat nodig is, een enkele keer
overblijven. Wij vragen uw kind in te schrijven. Voor de werkwijze van aan- en afmelden en/of
incidentele aanmeldingen verwijzen wij u naar Murlen Dienstverlening, waarmee ESKADEE
samenwerkt m.b.t. administratie en inschrijving.
telefoon:
website:
e-mail:

085 273 4910
www.murlendienstverlening.com
murlen@murlendienstverlening.com

8.10 Voor- en naschoolse opvang en vakantieopvang
Het bestuur van Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen heeft met de Stichting Kinderopvang
Drimmelen (ESKADEE) een overeenkomst gesloten om de buitenschoolse opvang voor de kinderen
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van hun scholen te regelen. Voor De Stuifhoek heeft Kinderopvang ESKADEE heeft de volgende BSOvestigingen beschikbaar: BSO Mikado
Kinderopvang ESKADEE verzorgt naast naschoolse opvang, ook vakantieopvang en voorschoolse
opvang met ontbijtservice. Als u gebruik wilt maken van buitenschoolse opvang kunt u contact
opnemen met Kinderopvang ESKADEE. Ook kunt u surfen naar de website: http://www.eskadee.nl
voor aanvullende informatie.

8.11 Kleding
Niet alle mode is geschikt om op school te dragen. Op school wordt in allerlei werkvormen gewerkt.
Daarbij hoort dus kleding die praktisch is en past bij de werksfeer zoals die op school heerst. Wij
vragen ouders erop toe te zien dat onze leerlingen correct gekleed op school komen.

8.12 Veiligheid
We willen zorgen voor een veilige omgeving voor ieder kind. Daarvoor maken we goede afspraken
met de kinderen over de omgangsnormen en wat we van elkaar mogen verwachten. Daarnaast
werken we in de groepen continu met afspraken omtrent ruimte, tijd en criteria. Kinderen moeten
voor iedere les weten wat er van hen verwacht wordt. We geven aan welke ruimte of ruimtes het
kind mag gebruiken tijdens de activiteit. We geven aan hoeveel tijd we met een bepaalde activiteit
bezig zijn en we geven aan wat de afspraken (regels) tijdens die activiteit zijn. Daar moeten alle
kinderen zich aan houden, zodat de duidelijkheid en de veiligheid voor ieder kind gewaarborgd
wordt. We starten het schooljaar met de gouden weken.Tijdens deze weken worden er samen met
de kinderen regels vastgesteld waar de kinderen en leerkrachten zich een heel jaar aan zullen
houden. Deze regels worden door het kind, de ouder(s) en de leerkracht(en) ondertekend.

8.12.1 Veiligheidsplan
Om de fysieke en sociaal-emotionele veiligheid van de kinderen en het team te waarborgen heeft De
Stuifhoek een veiligheidsplan. In dit plan zijn alle regels en afspraken terug te vinden rondom de
fysieke en sociaal-emotionele veiligheid. Dit plan ligt ter inzage op school.
Onderdeel van het veiligheidsplan zijn onder andere:
8.12.1.1
Pestprotocol
Pesten is een hele serieuze en erg vervelende zaak. Het komt helaas op iedere school voor, ook bij
ons. We moeten dit onder ogen zien en daar handelen waar dit noodzakelijk is. We doen dit aan de
hand van het pestprotocol wat door alle collega’s gehanteerd wordt. We gaan heel serieus om met
dit pestprotocol en we gaan ervan uit dat de ouders zich scharen achter onze maatregelen. Het
pestprotocol is voor u ter inzage op school.
8.12.1.2
Calamiteitenplan (bedrijfsnoodplan)
Het bedrijfsnoodplan omvat alle afspraken en protocollen die we volgen bij een calamiteit of
incident.
Drie keer per jaar oefenen we een ontruiming. De eerste keer zijn zowel de kinderen als de
leerkrachten hiervan op de hoogte, de tweede keer worden alleen de leerkrachten geïnformeerd en
de laatste keer wordt de ontruiming geheel onverwachts uitgevoerd.
__________________________________________________________________________________
Schoolgids De Stuifhoek 2020-2021
43

Als er zich een calamiteit op school voordoet (bijv.: brand, ontploffing), dan gaan alle leerlingen van
de groepen 1/2 naar de speelplaats van de kleuters. De kinderen van de groepen 3 t/m 5 verzamelen
buiten op de speelplaats bij de goaltjes en de kinderen van de groepen 6 t/m 8 verzamelen buiten op
de speelplaats bij de tafeltennistafels.
Alle leerlingen blijven bij de leerkrachten totdat de calamiteit is opgelost. Tussentijds mogen de
ouders hun kind niet meenemen. Aan de de ouders wordt meegedeeld, wanneer de situatie weer
veilig is en de kinderen opgehaald kunnen worden.
Het volledige plan ligt ter inzage op school.

8.12.2 Veiligheid om de school
Aan de veiligheid rondom de school wordt continu aandacht besteed. De gemeente heeft in
samenwerking met SOAB een plan uitgevoerd om de schoolomgeving zo veilig mogelijk te maken.
Het doel is dat de zone veel beter opvalt, dat er minder hard gereden wordt, dat gevaarlijke punten
duidelijker worden aangegeven, dat er minder ongevallen zullen zijn en dat de bestuurders alerter
zijn in het verkeer. Bij onze school is een duidelijke en overzichtelijke oversteekplaats. Er is ook een
parkeerverbod aan de Norbartstraat. De speelplaatsen zijn voor een heel groot gedeelte omheind.
Dit bakent de speelplaats goed af.

8.12.3 Surveilleren
Tijdens het surveilleren zijn we heel alert. Bij de grote pauzes en voor schooltijd surveilleren de
leerkrachten op vaste plaatsen zodat ze een totaaloverzicht hebben over de speelplaats.
We hebben dagelijks gesplitste ochtendpauzes. We streven hiermee 2 doelen na. Op de eerste plaats
hebben de kinderen dan veel meer spelmogelijkheden en speelruimte en op de tweede plaats
kunnen de leerkrachten de speelplaats beter overzien.

8.12.4 Vervoer van kinderen
Bij vervoer met auto’s hanteren wij de volgende afspraken: Kinderen onder de 1,35 worden op de
achterbank vervoerd en moeten vastgezet kunnen worden in een autogordel. Hierbij moet worden
opgemerkt dat ieder kind een eigen autogordel moet gebruiken. Twee kinderen in één gordel is
wettelijk niet toegestaan. Kinderen van 1,35m en groter mogen op de voorstoel geplaatst worden.
Ook hiervoor geldt dat zij de autogordel moeten gebruiken. Ieder kind moet over een eigen zitplaats
beschikken. Er mogen niet meer personen vervoerd worden dan er (goedwerkende) autogordels
aanwezig zijn. We maken geen uitzonderingen op deze regels, ook niet als een ouder zijn eigen kind
op een andere (niet toegestane) manier wil vervoeren. Als een ouder geen inzittende verzekering
heeft mag hij of zij geen kinderen vervoeren.
Als ouders willen dat hun kind op een stoeltje, of stoelverhoger wordt vervoerd, mogen zij dit
aangeven. Ze dienen dan wel zelf het betreffende stoeltje, of verhoger aan te leveren.
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8.13 Gezondheid en hygiëne
Hoofdluis
Iedere week na een schoolvakantie vindt de hoofdluiscontrole plaats. De leerkracht stelt de ouders
op de hoogte als er hoofdluis is geconstateerd. Indien er structureel hoofdluis wordt geconstateerd
bij een kind wordt er in overleg met de ouders contact opgenomen met de GGD.
Besmettelijke ziektes
Geef een melding van een besmettelijke ziekte altijd door aan de leerkracht of directeur. Bij
besmettelijke ziekten volgen we de richtlijnen van het RIVM. In de meeste gevallen betekent dit, dat
het kind (mits het daartoe in staat is) naar school mag komen. De conciërge draagt er zorg voor dat
bij de ingangen een briefje op de deur komt wat er heerst. Ouders worden ook via Parro
geïnformeerd. Bij drie gevallen of meer maakt de directeur melding bij de GGD.
Medisch handelen
Voor medicijngebruik op school of het verrichten van medische handelingen moeten ouders een
toestemmingsformulier invullen en inleveren bij de leerkracht.

8.14 Gebruik schoolmaterialen
Alle kinderen op onze school gebruiken alleen de materialen die ze op school krijgen. De kinderen
krijgen in groep 3 en in groep 6 een nieuwe etui. Pennen, (kleur)potloden, gum, vulpen, stiften en
dergelijke worden aangevuld indien nodig. Kinderen mogen geen etuis, pennen, stiften en dergelijke
van thuis meebrengen. Hierop maken we in een zeer zeldzame situatie een uitzondering. Dit gaat
altijd in overleg met de leerkracht.
Bij moedwillige vernieling / beschadiging of bij onzorgvuldige behandeling van materialen, zal de
leerling de onkosten moeten vergoeden. Uw kind ontvangt hiervoor van de leerkracht een rekening.

8.14.1 Chromebook en koptelefoon
Vanaf groep 4 krijgt elke leerling een eigen Chromebook. Dit Chromebook wordt gedurende het
schooljaar gebruikt door die specifieke leerling. Ook krijgt iedere leerling eenmalig een hoofdtelefoon
van school. Voor het gebruik van het Chromebook en koptelefoon hanteren wij de volgende
afspraken:






Leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik van het Chromebook. Aan het eind van de
dag worden ze netjes opgeborgen in de oplaadkasten;
Printen vanaf de Chromebooks mag pas na toestemming van de leerkracht;
De koptelefoon is leerlinggebonden en gaat na de zomervakantie mee met de nieuwe groep;
Wanneer de koptelefoon stuk gaat kan er een nieuwe aangeschaft worden voor €5,00;
In plaats van koptelefoons mogen kinderen vanaf groep 6 “oortjes” van thuis meebrengen.

8.15 Verzekeringen
Het schoolbestuur heeft voor de zes basisscholen hetzelfde verzekeringspakket afgesloten. Het
bestaat uit:
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een bestuursaansprakelijkheidsverzekering (specifiek voor bestuursleden);
een algemene aansprakelijkheidsverzekering, ingeval medewerkers worden aangesproken voor
schade die door hun nalatigheid is ontstaan;
een aanvullende inboedelverzekering voor alle inventaris die niet bij de “1e Inrichting” hoort;
een inzittendenverzekering, ingeval leerlingen op excursie gaan en vervoerd worden met
particuliere auto’s van ouders en/of leerkrachten

Daarnaast heeft de gemeente Drimmelen verzekeringen afgesloten voor de opstallen en de inboedel
(de zogenoemde 1e inrichting). Wilt u uw kind(eren) tegen ongevallen verzekeren, dan kunt u dat
doen op individuele basis bij een verzekeringsagent, een bank of een andere tussenpersoon. Laat u
tevoren wel goed inlichten over het nut van een dergelijke verzekering.
De school is slechts dan aansprakelijk voor schade indien er sprake is van een verwijtbare fout. De
school kan bijv. niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan een bril als er tijdens de
gymnastiekles een bal tegenaan vliegt. De school is evenmin aansprakelijk voor schade die is
ontstaan door onrechtmatig gedrag van leerlingen. Het gaat dan bijv. om kapotte kleding die het
gevolg is van een vechtpartij tussen leerlingen.

8.16 Beleid in het kader van sponsoring
Bij sponsoring gaat het om geld, goederen of diensten die een sponsor verstrekt aan het bevoegd
gezag, directie, leraren, niet-onderwijzend personeel of leerlingen, waarvoor de sponsor een
tegenprestatie verlangt in school of bestuursverband.
Als incidentele vormen van sponsoring zich voordoen op schoolniveau zal de directeur van de school
het bestuur daarover direct informeren. Het bestuur zal bij beoordeling van het voorstel de volgende
richtlijnen gebruiken:








De sponsoring moet in overeenstemming zijn met de goede smaak en het fatsoen.
Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling
van de school
Sponsoring mag niet in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die een
school aan het onderwijs stelt.
Sponsoring mag de onderwijsinhoud en/of de doorgang van het onderwijs niet beïnvloeden.
Sponsoring mag geen aantasting betekenen van de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de
betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs, de scholen en de daarbij
betrokkenen.
Sponsoring mag geen schade veroorzaken aan de geestelijke en/ of lichamelijke gesteldheid van
leerlingen.

Een incidenteel voorstel tot sponsoring zal op schoolniveau worden besproken in de MR van de
school en op bestuursniveau in de GMR van de SKOD. Zowel de oudergeleding als de
personeelsgeleding moeten daaraan hun goedkeuring geven.
Als ouders het niet eens zijn met beslissingen van de school over sponsoring, kunnen zij daarover een
klacht indienen bij de klachtencommissie van de school.
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Instemmingsformulier

Handtekening directeur,
Mevrouw Nynke Oenema

Instemming MR d.d.

Handtekening voorzitter MR,

Instemming bestuur d.d

Handtekening directeur-bestuurder,
Dhr. Reint Bos
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