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Woord vooraf 

Voor u ligt de schoolgids van Daltonschool De Vindplaats voor het schooljaar 2020-2021.  
De schoolgids is bedoeld voor de ouders en verzorgers van onze (toekomstige) leerlingen en 

andere belangstellenden. Dit naslagwerk is geschreven om u over allerlei zaken te informeren. 
Na het lezen van deze schoolgids krijgt u een beeld van onze visie op onderwijs, de zorg voor 

onze leerlingen, wat wij van de kinderen en van u verwachten en allerlei praktische zaken die 

relevant zijn om te weten. Uiteraard komt u door middel van deze gids meer te weten over ons 

Daltononderwijs. Wilt u hier nog meer informatie over, dan ligt op school ons Daltonwerkboek 

met al onze doorgaande leerlijnen voor wat betreft het Daltononderwijs ter inzage. 
 
Onze school is onderdeel van de Borgesiusstichting, een stichting voor katholiek primair 

onderwijs uit Oudenbosch. Naast deze schoolgids kunt u op hun website 

(www.borgesiusstichting.nl) een informatiegids raadplegen, waarin bovenschoolse afspraken en 

uitgangspunten staan vermeld.  
 
Daarnaast geven wij jaarlijks een schoolkalender uit. Samen geven de schoolgids en de 

schoolkalender een compleet beeld van de organisatie van onze school. Op onze website 

vindt u altijd de meest actuele kalender. Tussentijds kunnen er immers wel eens zaken wijzigen. 

Verder ontvangen ouders van onze leerlingen wekelijks een nieuwsbrief. 
 
Natuurlijk leest u in deze schoolgids een heleboel zaken die u wellicht al weet, toch staan er 

voor het schooljaar 2020-2021 enkele nieuwe dingen te gebeuren.  
 
In deze schoolgids spreken we steeds over ouders. Met ouders bedoelen wij alle volwassenen 

die de zorg over onze leerlingen hebben. 

Deze gids is door het bevoegd gezag, na het verkrijgen van de instemming van de 

medezeggenschapsraad, vastgesteld, op de website geplaatst en tevens indien gewenst 

uitgereikt aan ouders/verzorgers bij inschrijving van nieuwe leerlingen.  

 
Mocht u na het lezen nog vragen, opmerkingen of suggesties hebben, dan horen wij dat graag. 
 
Namens het team van Daltonschool De Vindplaats, 
 
Benita Hereijgers, directeur  
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1. Onze school 

Visie en missie 

In 2013 zijn we als team begonnen met het invoeren van onderdelen uit het Daltonconcept, 

omdat dit perfect bij onze kijk op onderwijs past. Het is ons doel om kinderen zo goed 

mogelijk voor te bereiden op de maatschappij waarvan zij deel uit maken. De vaardigheden 

die ze daarbij nodig hebben, proberen wij hen bij te brengen: zelfstandigheid, 

verantwoordelijkheid en kunnen samenwerken. Wij stimuleren kinderen om zelf hun 

ontwikkelproces te sturen (eigenaarschap) en helpen/coachen waar dat nog niet zo goed 

lukt.   
De basiskennis wordt aangereikt door de leerkracht en van daaruit kunnen de leerlingen 

zich verder ontwikkelen. Het ontwikkelaanbod moet zo breed mogelijk zijn en rekening 

houden met de manier waarop leerlingen het beste leren (Meervoudige Intelligentie). We 

helpen de leerlingen metacognitieve vaardigheden te ontwikkelen (nadenken over wat je 

geleerd hebt en het kunnen toepassen) en streven naar effectiviteit (doelmatigheid). 
Goed kunnen omgaan met je eigen gevoelens en die van anderen nemen een belangrijke 

plaats in. 

 

Onze slogan: Op onze school spelen, leren en werken wij samen aan onze eigen ontwikkeling ! 

Wij onderschrijven het gedachtegoed van Helen Parkhurst : “Zij wil van kinderen kleine 

ondernemers maken en wil dat deze jonge mensen vooral onbevreesd in het leven staan, 

vol zelfvertrouwen, creatief, initiatiefrijk, sociaal en hun maatschappelijke verantwoording 

nemen. Wat de maatschappij volgens Parkhurst nodig heeft zijn sterke mannen en vrouwen. 

Mensen die hun leven zelfstandig kunnen plannen, zelfbewust zijn en met zelfvertrouwen in 

de wereld staan. Die vooruit kunnen kijken, maar die daarbij gericht zijn op samenwerking en 

voor elkaar opkomen.” (1922)  

  

Onze Kernwaarden ( afgeleid van het Daltonconcept)  

  

1. vrijheid in gebondenheid : verantwoordelijkheid nemen, geven, afleggen  
2. samenwerking  
3. zelfstandigheid  
4. effectiviteit  
5. reflectie  
 

We willen hieraan toevoegen dat we aansluiten bij de visie van de Borgesiusstichting. Wij streven 

naar beter onderwijs door een hoge betrokkenheid van zowel leerlingen als personeel te 

stimuleren. Wij geven leerkrachten en leerlingen vertrouwen en ruimte om hun eigen 

ontwikkelproces vorm te geven. Dit noemen we eigenaarschap. Door middel van onze 

kernwaarden geven we dit optimaal vorm. 

 

Organisatiestructuur 

Bestuur  

Daltonschool De Vindplaats maakt deel uit van de Borgesiusstichting.   
Deze Stichting is op 01-02-2012 tot stand gekomen door een fusie van de Professor 

Gielenstichting en Stichting Het Barlake. In totaal behoren tot deze Stichting 14 basisscholen. 

Daarnaast is de Stichting Spelen=Leren opgericht, die 6 peuterspeelzalen aanstuurt, 

waaronder tot januari 2021 peuteropvang Pinokkio in Schijf. Alle scholen hebben hun eigen 

directie.  
De Borgesiusstichting heeft een College van Bestuur, gevormd door dhr. L. Polman en dhr. J. 

Krebbekx. Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor het voorbereiden en uitvoeren 

van het bestuursbeleid en draagt zorg voor de dagelijkse gang van zaken binnen de 

stichting.  
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Het bestuurskantoor is gevestigd op het volgende adres: 
Markt 32, 4731 HP Oudenbosch. 
Het telefoonnummer van de Borgesiusstichting is 0165-330894. 

  

De organisatiestructuur van de Borgesiusstichting omvat ook een Raad van Toezicht.   
Binnen de stichting wordt de samenwerking van de scholen bevorderd. Elke maand hebben 

alle directeuren een gezamenlijk overleg met het College van Bestuur. Ook zijn er diverse 

bovenschoolse werkgroepen waar directeuren aan deelnemen.   

Om scholen zowel organisatorisch als onderwijsinhoudelijk nog meer samen te laten werken, zijn 

scholen aan elkaar gekoppeld en vormen zij een cluster. Onze school vormt samen met de St. 

Martinusschool in Rucphen en Basisschool Vinkenbos in Sprundel een cluster. De directies 

overleggen structureel samen en ook de teams hebben samen regelmatig contact. Het betreft 

dan bijvoorbeeld gezamenlijke studiemomenten en het uitwisselen van kennis en ervaring. 

Uit deze samenwerking is in het schooljaar 2017-2018 de Plusklas ontstaan.  

Informatie daarover vindt u op blz. 24 t/m 26. 

Ook komende schooljaren wordt verder gewerkt aan de invulling van de samenwerking binnen 

ons cluster.  

  

Medezeggenschapsraad  

De MR (Medezeggenschapsraad) is een zelfstandige, onafhankelijke geleding die 

meedenkt en meebeslist over allerlei schoolse zaken.  Ze wordt gevormd door 2 

leerkrachten (personeelsgeleding) en door 2 ouders van Daltonschool De Vindplaats 

(oudergeleding).  

De MR vertegenwoordigt het team en de ouders en geeft toestemming en/of advies aan 

het bestuur en de directie. De directeur wordt daarom iedere vergadering uitgenodigd om 

toelichting te geven op de agendapunten. Bij verkiezingen heeft men per gezin één stem, 

ongeacht het aantal kinderen dat op de school ingeschreven staat.   

   

Elk schooljaar komen bepaalde onderwerpen terug waarmee de MR zich bezighoudt.  

Deze onderwerpen zijn vermeld in het activiteitenplan van het jaarplan van de MR. 

Enkele voorbeelden zijn: formatieplan, schoolplan, jaarverslag en de kwaliteit van het 

onderwijs.  

Ook houdt de MR toezicht op de manier waarop de school Tussenschoolse Opvang en 

Buitenschoolse Opvang organiseert.  

Er zijn ongeveer 6 vergaderingen per schooljaar. De notulen gaan naar de directie en alle 

MR-leden.  

Indien nodig wordt er tussentijds extra vergaderd.   

De MR kan ook mensen buiten de MR benaderen voor informatie en/of uitleg.  

De gehele MR streeft naar een goede, zinvolle samenwerking met alle geledingen.  

  

Samenstelling MR voor het schooljaar 2020 - 2021:  

Personeel: Sander van Daalen  

                     José van den Bergh-Dekkers  

Ouders:        Carla van Kalmthout  

                     Sabine Eichhorn 

De MR is per mail bereikbaar via: mr@daltonschooldevindplaats.nl  

Ook kunt u een van de leden van de MR aanspreken. 

 

Gemeenschappelijke  Medezeggenschapsraad  

Van de scholen onder de Borgesiusstichting vertegenwoordigen  6 leerkrachten en 6 ouders 

alle scholen in de GMR. De GMR heeft bevoegdheden op bovenschools niveau. Ze is 

gesprekspartner van het bestuur  van de Borgesiusstichting over algemene zaken en geeft 

mailto:mr@daltonschooldevindplaats.nl
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instemming en/of advies. Enkele onderwerpen die aan de orde komen zijn: vakantierooster, 

zorgplan en personeelsbeleidsplan.  

Ook de GMR kan personen buiten de GMR benaderen voor informatie. (b.v. directie, 

bestuursleden)  

Adviesorgaan Daltonschool De Vindplaats   

Het adviesorgaan fungeert als klankbordgroep voor de directie en geeft adviezen. Hun 

voornaamste doel is de kwaliteit van de school te bewaken. Zij vertegenwoordigen de 

ouders hierbij. Nieuws vanuit het bestuur van de Borgesiusstichting vindt via de directie zijn 

weg naar het Adviesorgaan. Notulen van bijeenkomsten van het adviesorgaan worden 

gedeeld met de MR van de school.  

De samenstelling van het Adviesorgaan is:  

Kristel Snepvangers  

Jasmijn Boden  

Sabine Eichhorn  

Ellis Naenen  

Monique van Overveld  

Directrice Benita Hereijgers neemt deel aan alle bijeenkomsten van het Adviesorgaan.  

  

Oudervereniging  

Alle ouders/verzorgers van onze leerlingen, zijn automatisch lid van de oudervereniging. 

Hiervoor hoeft men geen contributie te betalen. Per gezin heeft men één stem, ongeacht 

het aantal kinderen dat op de school ingeschreven staat.   

Indien men geen lid wenst te zijn van de oudervereniging kan dit schriftelijk gemeld worden 

bij de secretaris van de oudervereniging.  

In het algemeen bestuur van de oudervereniging zitten van elke groep meestal twee 

ouders (maximaal 16). De samenstelling van het algemeen bestuur van de oudervereniging 

in het schooljaar 2020-2021 is als volgt:  

Voorzitter:   Dianne van Nijnatten 

Secretaris:   vacature 

Penningmeester: Jolanda de Bakker 

Groep 2:  Renske van de Sande, Linda Martens 

Groep 3:  Astrid van Dijk, Jamaica Dictus 

Groep 4:  Sonja de Jongste 

Groep 5:   Rachel van Trijp  

Groep 6:  Jolanda de Bakker  

Groep 7:  vacature  

Groep 8:   Dianne van Nijnatten  
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De Oudervereniging int en beheert de vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage wordt door 

de school gebruikt om de kosten van activiteiten te dekken, die niet door het Rijk worden 

betaald.   

De ouderbijdrage bedraagt € 35,00 per kind per schooljaar.   

Het bestuur streeft ernaar ook dit schooljaar de ouderbijdragen per incasso te innen. 

Nieuwe leerlingen ontvangen bij aanmelding een opgave/machtigingsformulier.  

Het rekeningnr. voor de ouderbijdrage is: NL 91 RABO 014 49 16 320  t.n.v. Oudervereniging 

Basisschool Schijf, onder vermelding van de naam van uw kind(eren).  

Een overzicht van de besteding van de Ouderbijdrage treft u in  bijlage 4 aan.  

Alle ouders/verzorgers zijn te allen tijde van harte welkom te laten horen wat hun wensen 

zijn of wat er in hun ogen veranderd zou moeten worden. Ook complimenten zijn natuurlijk 

welkom! U kunt contact opnemen met één van de bestuursleden van de oudervereniging 

wanneer u vragen/ideeën heeft. 
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2. Personeel en groepsindeling 

 

Op 1 oktober 2019 telde de school 109 leerlingen. Per 1 oktober 2020 zullen dat er 106 zijn. 

De volgende personeelsleden werken op onze school: 

Directeur 

Benita Hereijgers   maandag, dinsdag, donderdag 

Intern Begeleider 

José van den Bergh-Dekkers dinsdag, woensdag 

Hannie van de Sande  om de woensdag 

Leerkrachten 

Wendy Manniën  maandag t/m donderdag, groep 1-2 

José van den Bergh  maandag, donderdag en vrijdag, groep (2)-3 

Héleen Lauwerijssen-Peeters dinsdag, woensdag groep (2)-3 

Mirian Endepoel  maandag t/m vrijdag, groep 4-5 

Rick Waalwijk   donderdag, vrijdag, om de woensdag, groep 5-6 

Sander van Daalen maandag, dinsdag, om de woensdag, groep 5-6 

Hannie van de Sande  maandag, dinsdag, om de woensdag, groep 7-8 

Ans van den Maagdenberg om de woensdag, donderdag, vrijdag, groep 7-8 

Onderwijsassistente 

Iris de Rooij   maandag tot en met vrijdag 

Gedragsspecialist 

Anneke de Bruijn  om de dinsdag 

Conciërge, administratie en coördinator TSO 

Carla Godrie   maandag, dinsdag, donderdagmiddag en vrijdagochtend 

Schoonmaak en klein onderhoud 

Felix Stornebrink  maandag t/m vrijdag 

Vrijwilligers 

Christianne Krebbekx   

Riet Buijs    

 

Vervanging bij ziekte/afwezigheid van de leerkracht:   

Door de Wet op Werk en Zekerheid, die op 1 juli 2016 is ingegaan, zijn er strenge regels 

verbonden aan de inzet van leerkrachten voor vervanging.  

Het bestuur heeft voor haar 14 scholen de beschikking over invallers in:  

- de A-pool: leerkrachten, die als eerste ingezet worden bij vervanging  

- de Flexpool: leerkrachten die ingezet worden voor korte vervangingen ( max. 3 weken). Als 

zij een uitbreiding van hun contract krijgen, kan dit maximaal voor 3 maanden.  

- de B-pool: losse invallers, die maximaal  6 keer in mogen vallen bij ons bestuur in geval van 

bijzonder verlof van leerkrachten. Bij ziekteverlof kan onbeperkt worden ingevallen.  
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3. Wanneer gaat uw kind naar school? 

 

Aanmeldingsprocedure:  

Ieder kind in Nederland mag naar school als het vier jaar wordt.   

Als ouders hun kind als leerling op onze school aan willen melden, kunnen ze enkele 

maanden voordat hun kind 4 jaar wordt, contact opnemen met de directeur. Samen 

maken zij een afspraak voor een intakegesprek op school.  

Tijdens dit intakegesprek wordt mondelinge en schriftelijke informatie uitgewisseld. 

De ouders vullen een aanmeldformulier in, als ze besluiten om hun kind definitief aan te 

melden.   

De school beslist vervolgens binnen 10 weken of het kind ingeschreven kan worden. Criteria 

zijn vooral dat de school het aangemelde kind een passende begeleiding kan bieden. Is de 

school van mening, dat zij dit niet kan, dan zullen zij de ouders helpen een andere 

(passende) school voor hun kind te vinden.  

Op onze school wordt de gelegenheid geboden om een kind kort voor zijn/haar vierde 

verjaardag gedurende één dag(deel) kennis te laten maken met de groep en de 

leerkracht.  

In overleg met de peuterspeelzaal is besloten dat kinderen, zodra ze 4 jaar zijn, naar de 

basisschool mogen.   

Een uitzondering wordt meestal gemaakt voor de maanden december en juni, dan 

stromen ze in ná de vakantie.  

Leerplicht  

De leerplicht gaat in op de eerste schooldag van de maand ná de vijfde verjaardag.  

Ouders moeten zich houden aan de vastgestelde vakanties.  

In bijzondere gevallen mag de directeur een leerling vrij geven. De verlofregeling vindt 

u in bijlage 3. Dit verlof dient te worden aangevraagd middels een 

"verlofaanvraagformulier", verkrijgbaar bij de conciërge of digitaal in te vullen via onze 

website.  

Verlof, wat zonder toestemming wordt genomen en eventuele twijfelachtige ziekmeldingen 

moeten door de directeur worden gemeld bij het regionaal bureau Leerplicht West-

Brabant, waarbij de Gemeente  Rucphen is aangesloten.   

Urentotaal  

De overheid heeft bepaald hoeveel uren de leerlingen per schoolloopbaan tenminste naar 

school moeten. De school is vrij om de verdeling van deze uren te bepalen. Er mogen 

echter niet meer dan 7 schoolweken zijn, waarin de leerlingen slechts 4 dagen naar school 

gaan.(m.u.v. de vakanties en verplichte vrije dagen)  

In de eerste vier leerjaren gaan onze leerlingen in totaal 3520 uren naar school.  

In groep 5 t/m 8 moeten de kinderen tenminste 3760 uren naar school, maar het totaal 

aantal uren in 8 jaar moet op 7520 uitkomen. Daarom maken de leerlingen in de 

bovenbouw meer dan 880 uren per jaar.   

Voor de precieze urenberekening van dit schooljaar kunt u bijlage 13 raadplegen. 
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4. School en ouders 

 

Betrokkenheid  

Ouders zijn altijd welkom op school. Het gaat immers om hun kind. Zij kunnen ná schooltijd 

bij de leerkracht terecht voor een gesprek of ze maken hiervoor een afspraak. Steeds vaker 

vindt het contact ook via e-mail of per telefoon plaats.  

Wij vinden het prettig om een goed contact te hebben met ouders. Ouders moeten bij de 

school kunnen aankloppen als ze nadere informatie wensen. Omgekeerd zal de 

groepsleerkracht, of eventueel de directeur, met de ouders contact opnemen als dat 

nodig wordt geacht.  

De betrokkenheid en de hulp van ouders zijn voor ons heel erg belangrijk. Ouders 

vertrouwen ons een belangrijk deel van de opvoeding en vorming van hun kinderen toe. 

Daarom moeten we goed met elkaar samenwerken.  

                                                                                         

Werkgroepen  

Omdat we het fijn vinden om samen met ouders activiteiten te organiseren, heeft het team 

met de Oudervereniging afgesproken, dat zij de regie gaan nemen over meerdere 

activiteiten.  

De oudervereniging heeft in overleg met het team een aantal werkgroepen ingesteld.  

Er zijn werkgroepen voor onder andere de sportdag, verkeersbrigade, musical,  kerstviering, 

carnaval enz.  

Regelmatig wordt er een beroep op ouders gedaan om voor vervoer te zorgen.  

Ook begeleiden ouders de leerlingen bij het wekelijks bezoek aan de bibliotheek in ons 

stiltelokaal. 

 

Oudercontacten en informatie 

We informeren onze ouders via diverse kanalen over de school en de vorderingen van hun 

kind(eren): 

• De informatiekalender; met alle activiteiten en korte informatie voor het huidige 

schooljaar 

• De nieuwsbrief; verschijnt wekelijks met informatie over het dagelijkse reilen en zeilen 

op school 

• Social Schools; ons ouderportaal, waarop we nieuwsbrieven en foto’s plaatsen en 

waar het mogelijk is om oudergesprekken in te plannen 

• Informatie-avonden voor alle groepen aan het begin van het schooljaar 

• Extra informatie-avond voor groep 8 in verband met de overgang naar het 

voortgezet onderwijs 

• Algemene ouderavond aan het einde van het schooljaar; terugblik op activiteiten 

van het huidige schooljaar en een toelichting op de organisatie en plannen van het 

komende schooljaar 

• 10-minuten-gesprekken kleuters; in november, maart en juni naar aanleiding van het 

DORR observatiesysteem 

• 10-minuten-gesprekken groep 3 tot en met 7; startgesprek aan het begin van het 

schooljaar en een rapportgesprek in februari en juni 

• 10-minuten-gesprekken groep 8; startgesprek aan het begin van het schooljaar, 

voorlopig-advies-gesprekken in november, eindadviesgesprek in februari, indien 

gewenst een gesprek in juni 

• Kijkochtenden; ochtenden in de eerste week van november waarop ouders welkom 

zijn om in de klassen mee te kijken hoe ons Daltononderwijs vorm krijgt 

• Inloopmiddagen; 3 keer per jaar zijn ouders en andere belangstellenden van harte 

welkom om op school te komen kijken naar de schriften en creaties van onze 

leerlingen (oktober, januari, mei) 

• Persoonlijk contact; als een kind problemen heeft op school, worden de ouders door 

de leerkracht ingelicht en wordt er niet gewacht tot de vastgestelde ouderavonden 
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• Vrij binnenlopen bij of een telefonische afspraak met de leerkracht is mogelijk 

dagelijks na schooltijd 

• Website; hierop staat meer informatie over onze school, ons onderwijs, de 

geledingen enzovoorts 

 

Daltonambassadeurs 

Omdat wij steeds op zoek zijn naar manieren om ouders zo goed mogelijk te informeren 

over ons Dalton-concept, zijn er een tweetal ouders die onze Daltonambassadeurs zijn.  

Dit zijn: Lotte Goorden en Esther Nouws. 

Deze ouders zijn door de leerkrachten geïnstrueerd over de inhoud van het Daltonconcept .  

Bovenstaande ouders kunt u aanspreken als u vragen over Daltononderwijs heeft.  

Natuurlijk kunt u hiervoor ook altijd bij de leerkrachten en de directie terecht, maar deze 

ouders bieden misschien een net iets andere ingang.  

 

Ouders & Onderwijs 

Als ouder of verzorger van een kind op school heeft u 

ongetwijfeld wel eens vragen over het onderwijs. Soms zijn 

die vragen eenvoudig te beantwoorden door een 

leerkracht of de schoolleiding. En soms ook niet. Daarom is er 

Ouders & Onderwijs, waar u terecht kunt met al uw vragen.  

U krijgt alle informatie die u hebben wilt en een eerlijk, 

onafhankelijk advies.   

Ouders & Onderwijs handelt uitsluitend in het belang van 

ouders en leerlingen. En u kunt er voor elke vraag terecht. U 

kunt uw vragen stellen op twee manieren:  

  

1. telefonisch, via het gratis nummer 0800-5010  

2. via de internetsite https://www.oudersonderwijs.nl/  

 

Informatieverstrekking gescheiden ouders  

Indien de ouders van een leerling gescheiden zijn of 

gaan scheiden, is het belangrijk dat de school hiervan 

op de hoogte is.   

Het is hierbij voor de school met name van belang om 

op de hoogte te zijn van een eventuele 

omgangsregeling: bijvoorbeeld om te weten wie een 

kind verzorgt, wie een kind ziek meldt, wie verlof 

aanvraagt of met wie de school in bijzondere gevallen 

(bijvoorbeeld plotselinge ziekte of een ongeval) 

contact moet opnemen.   

Tevens is het van belang om goede afspraken te 

maken over de informatieverstrekking.  

Bij een scheiding is het tegenwoordig regel, dat beide 

ouders met het ouderlijk gezag belast blijven; het kan 

echter ook zo zijn, dat slechts één ouder met het 

ouderlijk gezag wordt belast. Volgens  wettelijke regelgeving is dit van invloed op het recht 

van het verkrijgen van informatie.  

 

a. Beide ouders zijn belast met het ouderlijk gezag.  

Volgens de wet hebben beide ouders recht op het verkrijgen van informatie vanuit de 

school.  

Het beleid van de Borgesiusstichting is om de contacten te onderhouden met de ouder die 

de feitelijke verzorging van het kind heeft.   

https://www.oudersonderwijs.nl/
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Wij gaan er daarbij van uit dat deze ouder de andere ouder informeert.   

Wanneer dit door omstandigheden niet mogelijk is kan de andere ouder de school 

verzoeken om informatie te geven.   

Er wordt dan een afspraak gemaakt welke informatie de school verstrekt: de schoolgids, 

kopie van het rapport, uitnodiging voor gezamenlijke ouderavonden, uitnodiging voor de 

individuele ouderavonden, verdere uitgaande brieven van de school.  

Bij individuele oudergesprekken zijn beide ouders welkom. In verband met de belasting voor 

de schoolorganisatie, worden beide ouders op hetzelfde tijdstip uitgenodigd. Indien dit niet 

mogelijk is, kunnen de ouders om afzonderlijke gesprekken vragen.   

  

b. Eén ouder is belast met het ouderlijk gezag.  

De ouder met het ouderlijk gezag heeft de wettelijke plicht om de ouder, die niet met 

ouderlijk gezag belast is, te informeren over het kind (artikel 1:377b BW).  Indien dit niet 

gebeurt, kan de niet met het ouderlijk gezag belaste ouder de school om informatie vragen 

over het kind (artikel 1:377c BW).   

De school verstrekt in deze situatie desgevraagd informatie aan de niet met het ouderlijk 

gezag belaste ouder voor zover het gaat over de leervorderingen en het welbevinden van 

het kind op de school. De school geeft de informatie niet indien zwaarwegende belangen 

van het kind deze in de weg staan. Het ontbreken van een omgangsregeling is een 

indicatie om informatie niet te geven.   

Niet van belang is overigens of de ouder die met het gezag belast is, het met deze 

informatieverstrekking eens is. De school heeft op grond van de wet een eigen afweging te 

maken ten aanzien van het op verzoek van de niet met ouderlijk gezag belaste ouder tot 

het verstrekken van informatie.  
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5. Wat u verder moet weten… 

  

Klachtenregeling  

Overal waar mensen samenwerken, kan er iets mis gaan. Dat is ook het geval op school. 

Het is belangrijk dat uw vragen, opmerkingen of klachten de school zo snel mogelijk 

bereiken. Wellicht is het voor ouders geen gemakkelijke stap om zich met bovenvermelde 

onderwerpen tot de school te richten. Wij nodigen u echter uit om dat toch te doen. U staat 

immers volledig in uw recht om met de school in gesprek te gaan als daar naar uw mening 

aanleiding voor is. U mag van de school verwachten dat er op een adequate manier 

gereageerd wordt op de door u aangedragen reactie. In bijlage 5 informeren we u over 

wat u kunt doen als u een klacht heeft over de school of iemand die op de school werkt.  

De achtergrond van onze school 

Daltonschool De Vindplaats is een Rooms katholieke school. Leerkrachten proberen een 

goed voorbeeld voor de leerlingen te zijn.  

Het katholieke karakter van de school blijkt uit het feit dat godsdienst / 

levensbeschouwing in bepaalde periodes als onderdeel voor komt op het lesrooster en er 

aandacht wordt besteed aan Katholieke feestdagen. Onze school onderschrijft 

uitdrukkelijk de visie van de Borgesiusstichting, waarin het begrip ‘naastenliefde’  als 

kernwaarde naar voren komt.  

Het onderwijs is erop gericht kinderen een leer- en ontwikkelingsklimaat aan te bieden, 

waarbinnen hun individuele talenten de kans krijgen zich te ontplooien.  

Veiligheid, respect en verdraagzaamheid zijn daarbij belangrijke waarden.  

 

De kwaliteit van onze school  
Wij streven naar kwalitatief goed onderwijs op onze school door: 

a. Les te geven met goede actuele 

lesmethoden (zie hoofdstuk 7) 

b. Goed opgeleide leerkrachten en 

onderwijsassistenten les te laten geven 

c. De resultaten van de leerlingen door 

toetsen en observaties nauwlettend in de 

gaten te houden. Bij het in kaart brengen 

van de vorderingen van de leerlingen wordt 

gebruik gemaakt van 2 soorten toetsen: 

methodegebonden en methode-

onafhankelijke. Alle resultaten worden per 

leerling bewaard in een leerlingvolgsysteem, 

zodat men een goed overzicht krijgt van de prestaties van een leerling gedurende 

zijn/haar hele schoolloopbaan. Leerlingen die extra zorg nodig hebben, krijgen die in 

de klas door de eigen leerkracht of door de onderwijsassistente. 
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d. Nascholing van leerkrachten; door individueel en gezamenlijk cursussen en 

opleidingen te volgen, werken leerkrachten continu aan vergroting van hun 

deskundigheid. Alle vaste leerkrachten zijn Dalton-gecertificeerd of worden 

daarvoor opgeleid. 

e. Opbrengstgericht werken; in het jaarplan worden de doelstellingen geformuleerd 

waaraan de school zal gaan werken om de kwaliteit van het onderwijs steeds te 

verbeteren. Tussentijds wordt gekeken in hoeverre de doelstellingen behaald zijn. De 

directeur zal tijdens de algemene informatieavond aan het einde van het schooljaar 

aangeven welke specifieke onderwerpen het komende schooljaar aan bod komen. 

Middels een jaarverslag legt de directie verantwoording af over de behaalde 

resultaten. In het schoolplan staan alle doelstellingen voor een periode van 4 jaar 

opgetekend.  

  



 
16 

6. Welke vakken worden er op school gegeven? 

 

Verplichte vakgebieden:  

In de wet is beschreven wat de leerlingen in ieder geval moeten kunnen leren. Dit staat 

beschreven in de zogeheten Kerndoelen van het basisonderwijs. Deze doelen geven aan 

wat de school de leerlingen moet aanbieden aan leerinhouden.  

Om te bepalen welk niveau de leerlingen aan het einde van groep 8 bereikt hebben, zijn 

de zogenaamde ‘referentieniveaus taal en rekenen’ per 1 augustus 2010 ingevoerd: 

minimumniveaus en streefniveaus zijn door de onderwijsinspectie bepaald. Voor meer 

informatie verwijzen we u naar: https://slo.nl/sectoren/po/kerndoelen/ . 

Meer en meer gaan we ook de leerlingen betrekken bij het stellen van doelen. De leerling 

vertoont eigenaarschap als hij/zij zelf aan de door hem/haar gestelde doelen kan en wil 

werken. Vandaar ook onze slogan:  

  

 ‘Op onze school spelen, leren en werken wij samen aan onze eigen ontwikkeling’  

 

Zoals op elke andere basisschool in Nederland wordt lesgegeven in: 

• Zintuigelijke en lichamelijke oefening (onder andere gym/spel) 

• Nederlandse taal 

• Rekenen en wiskunde 

• Engelse taal in de groepen 5 tot en met 8 

• Expressie, met in ieder geval aandacht voor bevordering van het taalgebruik, 

muziek, tekenen, handvaardigheid, spel en beweging 

• Bevordering sociale redzaamheid, waaronder gedrag in het verkeer 

• Bevordering gezond gedrag 

• Actief burgerschap 

• Kennisgebieden, met in ieder geval aandacht voor aardrijkskunde, geschiedenis, 

natuur en milieu, maatschappelijke verhoudingen (waaronder staatsinrichting), 

geestelijke stromingen, techniek en wetenschap 

Vanaf 1 september 2006 zijn alle scholen verplicht aan de slag gegaan met burgerschap en 

sociale cohesie. Maar wat is burgerschap nu eigenlijk? In de wettekst staat aangegeven 

dat het onderwijs ervoor moet zorgen dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken 

met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten. Op onze school zal dat 

onder andere aan bod komen bij de thema’s van Topondernemers. Daarnaast zal er in de 

praktijk aandacht aan besteed worden als de situatie daarnaar is. Dat is logisch, want bij 

burgerschap gaat het ook om omgangsvormen die de samenleving prettig maken en 

houden. We noemen bijvoorbeeld de momenten dat leerlingen in zorgcomplex 

‘Antoniushof’ samen met de bewoners activiteiten ontplooien. Ook zijn bezoekers van het 

steunpunt af en toe te gast bij ons op school.  

‘Actief burgerschap’ is geen apart vak, het gaat om het ontwikkelen van de bereidheid en 

het vermogen om onderdeel uit te maken van een gemeenschap en daar een actieve 

bijdrage aan te leveren.   

Daar heb je kennis voor nodig én vaardigheden én de juiste houding.   

Binnen ons Dalton-concept zijn wij dagelijks met deze vaardigheden bezig.  

Ook het feit dat Schijf sinds 2009 meedoet met het Zunderts Bloemencorso zorgt voor 

vergroting van de sociale cohesie in het dorp. We stimuleren de kinderen om hier op jonge 

leeftijd al aan deel te nemen en bezoeken jaarlijks met alle leerlingen de bouwplaats. 

Schijf kent veel verenigingen, waar de school ook actieve contacten mee heeft. Wij 

ervaren een grote mate van betrokkenheid van dorpsgenoten met onze school.  

 

 

https://slo.nl/sectoren/po/kerndoelen/
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Leerstofaanbod en lesgeven in de verschillende groepen 

In ons Daltonwerkboek staat beschreven hoe we ons Daltononderwijs vormgeven in de 

diverse groepen en wat hierin de doorgaande leerlijnen zijn. Dit ligt op school ter inzage en 

is te vinden op onze website. Onze lessen worden gegeven volgens het model van 

Effectieve Directe Instructie. 

 

Hoe ziet een basisles eruit? 

Aan het begin van de les worden de doelen van de les bekend gemaakt. Per dag staan op 

het dagrooster alle doelen waaraan gewerkt gaat worden op de planning. 

Nadat het doel besproken is met de leerlingen, wordt voorkennis geactiveerd, zodat de 

leerlingen worden opgewarmd voor de nieuw te verwerven kennis.  

Daarna krijgen de leerlingen de basisinstructie, waarbij de leerkracht precies laat zien hoe 

de leerlingen aan de slag moeten gaan (het zogenaamde ‘modellen’). Als de leerlingen dit 

hebben gezien, gaan we over naar de fase van begeleide inoefening. Onder begeleiding 

van de leerkracht gaan de leerlingen aan de slag. Wie dat nodig heeft, krijgt hierbij extra 

ondersteuning. Hierna wordt door middel van het evalueren van het lesdoel bekeken wie 

van de leerlingen al zelfstandig met het doel aan de slag kan, zodat zij over kunnen gaan 

op de zelfstandige verwerking. Wie nog niet zo ver is, krijgt nog extra instructie van de 

leerkracht. Dit beoordeelt de leerkracht nogmaals tijdens diverse controlerondes. 

In ons onderwijs vinden we het belangrijk dat leerlingen leren samenwerken en besteden 

we daar dan ook veel aandacht aan. De leerkracht stimuleert en controleert. Hij coacht 

de leerlingen om het beste uit zichzelf te kunnen halen. De leerlingen plannen in veel 

gevallen zelf op welk moment ze hun taken uitvoeren aan de hand van hun taakbrief. Als 

leerlingen hun eigen werk nakijken, zien ze wat ze fout gedaan hebben. Ook daar leren 

ze weer van. 

 

Digitalisering 

In alle groepen wordt een gedeelte van de lesstof digitaal aangeboden via het digibord.  

Wij zien dit als een verrijking van de onderwijsomgeving. Ook de verwerking van de lesstof 

door de leerlingen geschiedt steeds meer digitaal. Voor bepaalde onderdelen van taal en 

rekenen werken we in alle bovenbouwgroepen met Snappet. De leerlingen hebben een 

eigen tablet en werken aan hun eigen doelen. De leerkracht heeft via de laptop een direct 

overzicht van waar de leerlingen mee bezig zijn. Zowel de leerkracht als de leerlingen 

vinden het werken met Snappet heel prettig.  

 

Wij vinden het van groot belang dat kinderen goed met elkaar omgaan 

en dat ze weten hoe ze conflicten op moeten lossen. Aan de sociale 

ontwikkeling besteden we daarom ruimschoots aandacht. Door middel 

van een volgsysteem brengen we de sociale ontwikkeling van de 

kinderen in kaart. Rapportage hiervan wordt besproken bij de  

10-minutengesprekken.  

 

Op school is tevens een protocol gedragscode aanwezig ( zie de 

website: www.daltonschooldevindplaats.nl onder het kopje KIVA) Hierin staat beschreven 

hoe we omgaan met het sociale verkeer op school. Aan het begin van het schooljaar  

wordt extra aandacht  besteed aan het goed met elkaar omgaan. Er worden samen  

regels opgesteld en afspraken gemaakt. Er is een ‘pestbrievenbus’ waar kinderen 

ongemerkt vragen in kunnen deponeren.  

Sinds het schooljaar 2016-2017 werken we met de KIVA methode. KIVA is een Fins anti-

pestprogramma dat uitgaat van de kracht van de groep. Wekelijks worden in alle groepen 

lessen uit deze methode gebruikt om het groepsklimaat positief te beïnvloeden  en op deze 

manier het ‘pesten’ onacceptabel te maken.  

http://www.daltonschooldevindplaats.nl/
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Naast KIVA, besteden we ook met het lespakket: “kriebels in je buik” aandacht aan de 

sociale ontwikkeling. Kriebels in je buik is een lesmethode voor de relationele en seksuele 

vorming. Wij vinden het op onze school belangrijk om ook aan deze gebieden aandacht te 

schenken. Het geven van deze lessen draagt bij aan de persoonlijke groei van de kinderen 

en een positieve seksualiteitsbeleving. Het bevordert het welzijn, de seksuele gezondheid en 

weerbaarheid van de kinderen. Ze leren zich bewust te zijn van hun eigen en andermans 

gevoelens, wensen en grenzen, opvattingen en mogelijkheden. Hiernaast leren ze steeds 

betere beslissingen te nemen op het gebied van relaties en seksualiteit. 

Kriebels in je buik, wordt jaarlijks aangeboden in de projectweek lentekriebels. Het lespakket 

is opgebouwd aan de hand van vier deelthema’s: 

• lichamelijke ontwikkeling en zelfbeeld 

• voortplanting en gezinsvorming 

• sociale en emotionele ontwikkeling 

• seksuele weerbaarheid 

Ieder jaar komen alle vier de thema’s minimaal 1x aan bod in de groepen 1 t/m 8. Hierbij 

wordt in elke groep rekening gehouden met de seksuele ontwikkelingsfase van de kinderen, 

hun leerstijl en leervermogen. 

Binnen ons thematisch onderwijs besteden we natuurlijk ook aandacht aan Wetenschap en 

Techniek. Onze school beschikt hiervoor over een goed ingericht technieklokaal, waarin 

leerlingen kennis kunnen maken met verschillende facetten van het techniekonderwijs.  

Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn o.a.: energie, transport, stroomkringen, 

hefbomen, tandwielen, magnetisme, drijven/zinken, chemie.  

Daarnaast kunnen de kinderen kennismaken met ambachtelijke technieken. Ze werken met 

hout, kunststof en metaal.  

 

Huiswerk 

Een aantal kernwaarden binnen het Daltononderwijs zijn plannen en verantwoordelijkheid 

dragen. Om leerlingen te leren dat dit ook na schooltijd verder gaat, geven we huiswerk 

mee. 

Kinderen die extra oefening nodig hebben, krijgen ook in beperkte mate werk mee naar 

huis.  

Daarnaast kunt u als ouder uw kind stimuleren tot lezen, tafels oefenen en spelenderwijs 

rekenen, bijvoorbeeld: met maten en gewichten bezig zijn tijdens het koken.  

  

Welk huiswerk wordt er in de diverse groepen meegegeven?  

Groep 4:   

- tafels leren    

Groep 5: 

- leren van de tafels  

- één boekbespreking per schooljaar  

Groep 6:  

- leren van de tafels  

- leren van Engelse woordjes 

- elke week 1 taak van taal/spelling of rekenen  

- leren proefwerk Topo  

- 1 boekbespreking per schooljaar  

Groep 7/8:  

- elke week 1 taal/spelling- en rekentaak  

- 1 boekbespreking per schooljaar  (na de Kerstvakantie) 

- leren proefwerk topografie  

- Engelse woordjes leren 
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- Proefwerk Topondernemers leren 

 

De kleutergroep 

Hier krijgen de kinderen de kans zich te ontwikkelen in een omgeving waarin zij zich veilig en 

geborgen voelen.  

Dit gebeurt spelenderwijs met uitnodigende materialen en leermiddelen.  

• De methode ‘Schatkist’, waarin diverse thema’s behandeld zullen worden. Deze 

methode is een vervolg op ‘Uk en Puk’, waar op de peuteropvang mee gewerkt 

wordt. Zo bewerkstelligen we de doorgaande lijn van peuters naar kleuters. Deze 

methode heeft veel oefeningen voor ‘beginnende geletterdheid’ en 

‘voorbereidend  rekenen’ verweven in de thema’s. We streven ernaar dat de 

kinderen zich eind groep 2  zover hebben ontwikkeld dat zij met succes aan het 

leerproces in groep 3 kunnen beginnen.  

• map fonemisch bewustzijn: kleuters leren spelenderwijs over klanken, zinnen, 

woorden enz.  

• map gecijferd bewustzijn: getalbegrip, meten, meetkunde etc. 

• Het DORR registratiesysteem stelt ons in staat de ontwikkeling van de kleuters goed 

te monitoren en het juiste ontwikkelingsmateriaal aan te bieden.  

• De methode ‘Rondje Verkeer’ en de ‘Verkeerskalender’. Hiermee maken we de 

kinderen vertrouwd met allerlei aspecten van het verkeer  

• Diverse educatieve computerprogramma’s worden gebruikt.  

• Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling gebruiken we de methode Kiva 

 

Groep 3 

We werken in groep 3 met de volgende methoden: 

• ‘Veilig leren lezen’; deze methode biedt het lezen op een gevarieerde en speelse 

manier aan in verschillende niveaus en met veel additionele materialen. 

• ‘Pennenstreken’ is onze methode om te leren schrijven. 

• Voor rekenen en wiskunde wordt de methode ‘Wereld in getallen’ gebruikt. 

• Voor verkeer gebruiken we de methode ‘Wijzer! Verkeer’ in groep 3 en 4 

• Middels themaprojecten werken we met natuur en techniek. 

• In het kader van een impuls voor het muziekonderwijs, wordt in groep 3 door Edwin 

Verhoeven van KNA iedere week een muziekles gegeven. 

• Via het programma ‘Sjors Sportief’ worden leerlingen van diverse leerjaren in de 

gelegenheid gesteld om een kijkje bij diverse sportverenigingen te nemen in het 

kader van de zogenaamde ‘sportsnuffel’. Dit betreft leerlingen van de groepen 3 tot 

en met 8. 

• In het voorjaar van 2021 worden leerlingen van de groepen 3 en 4 in de 

gelegenheid gesteld om zich op school voor te bereiden op hun Eerste Heilige 

Communie.  

 

Groep 4 

Als de leerlingen in groep 4 komen, hebben ze een aanvang gemaakt met technisch lezen.  

• Met de methode ‘Estafette’ starten we het voortgezet technisch lezen, waarbij de 

leerlingen op hun eigen niveau het technisch lezen kunnen oefenen. 

• Als het leesniveau voldoende is, dan kan ook begrijpend lezen worden aangeboden 

door middel van de methode ‘Nieuwsbegrip’ in de periode na de Kerstvakantie.  

• Voor taal, spelling en woordenschat gebruiken we de nieuwste versie van ‘Taal 

Actief’. Hierbij is oefensoftware en digibordsoftware beschikbaar. 

 

 

Groep 5 tot en met 8 

• Naast Estafette en Nieuwsbegrip (zie groep 4) komen er in groep 5 de zogenaamde 

zaakvakken bij. We werken hiervoor met de methode ‘Topondernemers’. Hiermee 
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laten we de leerlingen op veel verschillende manieren werken aan geschiedenis, 

aardrijkskunde, natuur en techniek. Leerlingen ontdekken de wereld en zichzelf via 

thematisch onderwijs. In vijf periodes van 6 tot 8 weken werken we aan de hand van 

een thema aan de wereldoriënterende vakken, waarbij we extra aandacht geven 

aan de 21e-eeuwse vaardigheden. De leerlingen worden middels een 

opdrachtenkaart uitgedaagd om op ondernemende wijze de leerstof te verwerken. 

De resultaten hiervan worden op verschillende manieren gepresenteerd. Ook 

proberen we verschillende excursies te plannen die binnen een thema passen, 

zodat leerlingen het geleerde ook in de praktijk kunnen ervaren. 

• Het is van het grootste belang dat kinderen begrijpen wat ze lezen, waardoor ze hun 

kennis van de wereld om zich heen vergroten. Onze school werkt hiervoor met 

groep 4 tot en met 8 met Nieuwsbegrip XL. Deze methode biedt wekelijks via internet 

actuele teksten waarmee in de groep wordt gewerkt volgens een vast stappenplan. 

Een onderdeel hiervan is de woordenschatontwikkeling. Vanaf groep 5 heeft elke 

leerling een inlog waarmee ook online wordt gewerkt aan teksten en het vergroten 

van de woordenschat. Hoe meer kinderen lezen, hoe groter hun vaardigheid wordt 

in het begrijpen van teksten. Juist informatieve boeken en teksten zijn heel belangrijk. 

Ook woordenboeken helpen enorm bij de woordenschat-ontwikkeling van kinderen. 

Studievaardigheden is een apart onderdeel van het begrijpend lezen. Hierbij 

moeten kinderen allerlei gegevens combineren om het goede antwoord te vinden. 

• Vanaf groep 5 krijgen onze leerlingen Engelse lessen uit de methode ‘Groove.me’. 

Groove.me is een lesmethode Engels waarbij popmuziek het startpunt is van de 

lessen. Muziek motiveert en enthousiasmeert kinderen! Met Groove.me leren de 

leerlingen Engels spreken, schrijven, lezen, luisteren en zingen. In de lessen wordt de 

song, de artiest of de clip gebruikt om leerlingen Engels te leren, daarbij komen alle 

vaardigheden aan bod. De lessen beperken zich niet alleen tot de woorden uit de 

song, maar worden uitgebreid met woorden passend bij het thema van de les. 

• Speciaal voor groep 4-5 verzorgt Fanfare KNA een muziekproject, waarbij de 

leerlingen kennis maken met verschillende instrumenten. Het project wordt 

afgesloten met een gezamenlijke presentatie. Daarna is er nog gelegenheid voor 

leerlingen om zich op te geven voor een schoolorkest. Aan het eind van alle 

repetities volgt ook hiervan een optreden. 

• De leerlingen leren ook te werken met informatiebronnen en maken hierbij gebruik 

van documentatie die te vinden is in boeken en op internet. De methode die we 

gebruiken om studievaardigheden aan te leren is ‘Blits’. Deze wordt gebruikt in de 

groepen 5  tot en met 8. 

• Groep 7 doet mee met het landelijk verkeersexamen, wat een theoretisch en een 

praktisch gedeelte omvat. Het praktische gedeelte wordt binnen de gemeente 

Rucphen georganiseerd. Onze school rijdt een parcours in Rucphen, samen met de 

basisscholen uit Rucphen en Zegge(Sint Martinusschool en Het Palet).  

• Voor groep 8 is er een project beschikbaar, getiteld: ‘Nee, ik doe toch mee’. Dit is 

een lespakket rond verschillende actuele thema’s, waaronder groepsdruk en sociale 

media.  

• De groepen 7 en 8 worden in het schooljaar 2019-2020 in de gelegenheid gesteld 

zich op te geven voor het Vormsel, dat tweejaarlijks in de kerk wordt gehouden.  
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7. Niet alleen leren 

 

Feest:  

De meeste tijd op onze school gaat op aan het leren. Maar er is ook tijd voor feesten, 

vieringen of andere activiteiten. Hierbij kan gedacht worden aan de Sinterklaasviering, de 

kerstviering en carnaval .  

Aan de verjaardag van een kind wordt in de klas natuurlijk aandacht besteed.  Het is 

immers voor de jarige een heel belangrijke dag. Leerlingen mogen in de klas trakteren voor 

hun verjaardag. Er mag 1 traktatie uitgedeeld worden, liefst iets gezonds. Het is niet de 

bedoeling dat er hiernaast ook nog een traktatie mee naar huis gegeven wordt.  

Als uw zoon/dochter een kinderfeestje geeft, is het fijn als de uitnodigingen hiervoor niet op 

school worden uitgedeeld. Dit kan voor niet-uitgenodigde kinderen heel lastig zijn. 

De leerkrachten vieren natuurlijk ook hun verjaardag. Dit doen we indien mogelijk 

gezamenlijk op de meester- en juffendag. 

 

Sport:  

Naast de jaarlijkse sportdag nemen we deel aan het schooltoernooi voor voetbal, handbal 

en atletiek.  

Daarnaast wordt er door de jeugdwerker van de Gemeente Rucphen iedere maand een 

sportactiviteit ná school georganiseerd, waar kinderen vanaf groep 5 aan deel kunnen 

nemen.  

Wij besteden aandacht aan deze activiteiten omdat we bewegen erg belangrijk vinden, 

het gezellig is, maar ook omdat we vinden dat sport een belangrijke vorm van 

vrijetijdsbesteding is. We hopen dat de deelname aan de toernooien de kinderen stimuleert 

om te kiezen voor een actieve vrijetijdsbesteding.  

  

Vrij lezen:  

Ook lezen vinden we een belangrijke vorm van vrijetijdsbesteding. Daarnaast is het goed 

voor de taalontwikkeling van de kinderen: het verruimt het taalgevoel en de woordenschat. 

Om het lezen te bevorderen kunnen alle leerlingen onder schooltijd gebruik maken van de 

schoolbibliotheek. Deze is gevestigd in ons stiltelokaal en is op dinsdagochtend voor alle 

leerlingen geopend is. De leerlingen hebben geen pasje nodig om boeken te lenen; dit 

gaat via een schoolsysteem. Verder organiseren we regelmatig activiteiten in 

samenwerking met de Bibliotheek Rucphen. Aan de Kinderboekenweek wordt ook jaarlijks 

veel aandacht besteed.  

  

Creatieve vakken: 

Uiteraard besteden we in ons onderwijs voldoende aandacht aan de creatieve vakken 

tekenen, handvaardigheid en muziek. De onderwerpen van deze lessen sluiten aan bij de 

thema’s waar we op dat moment mee werken. Eenmaal per jaar organiseren we een creatieve 

doe-dag. 

 

Cultuurmenu 

Elke groep gaat eenmaal per jaar naar het theater voor een culturele activiteit. Deze 

voorstellingen worden ook in de klas voorbereid. Deze voorstellingen vinden vaak plaats in 

Agora in Rucphen. Ook wordt het team regelmatig bijgeschoold in het kader van 

cultuureducatie, zodat we met onze kennis up-to-date blijven.  

 

Overige activiteiten:  

Regelmatig wordt er voor de kinderen in het kader van ons thematisch onderwijs een excursie 

georganiseerd.  
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Een bovenschools samengesteld jaarplan op het gebied van culturele educatie biedt voor 

elke groep diverse activiteiten, zoals een toneelvoorstelling of een bezoek aan de 

heemtuin.  

Hiernaast gaan de kinderen jaarlijks op schoolreis óf nemen deel aan de bosdag.  

Elk jaar gaan alle groepen minstens een keer naar het steunpunt Antoniushof om een 

activiteit met de ouderen te ondernemen. Dit kan bijvoorbeeld zijn samen lezen, spelletjes 

doen of gymmen. 

Verder hebben de leerlingen van groep 8 een schoolkamp van 3 dagen om hun 

basisschoolperiode af te sluiten.   

 

Er wordt in de laatste periode van het schooljaar een musical opgevoerd door leerlingen 

van groep 7 en 8.  

  

Verkeersveiligheid:   

Een veilige schoolomgeving is voor kinderen onontbeerlijk. Wij willen hen graag goed 

voorbereiden op hun toekomstige zelfstandige deelname aan het verkeer.  

In 2006 heeft onze school het Brabants Veiligheidslabel verdiend. Om het label te 

behouden moet de school zich blijven inzetten voor verkeersveiligheid en educatie. De BVL 

inspecteur was tijdens zijn laatste bezoek tevreden over de manier waarop wij dit op onze 

school doen. Het afgelopen schooljaar hebben we zelfs het zilveren label behaald! 

Vooral praktische activiteiten, waarbij de kinderen kunnen oefenen, zijn belangrijk. De 

school beschikt over een verkeerswerkgroep die de activiteiten coördineert en voorbereidt. 

Jaarlijks wordt een activiteitenplan en een begroting gemaakt.  

Provincie en Gemeente dragen bij in de kosten van de activiteiten.  

De  directie neemt deel aan de Gemeentelijke vergaderingen. Jaarlijks staan activiteiten 

op het programma rond: ‘op voeten en fietsen’, theoretisch en praktisch verkeersexamen, 

fietskeuring en verlichtingsactie. Tweejaarlijks wordt ANWB Streetwise georganiseerd. Zij 

zullen in schooljaar 2019-2020 onze school weer bezoeken. 

Onze school beschikt  over een groot aantal opgeleide 

verkeersbrigadiers. Zij zorgen ervoor dat de kinderen op het kruispunt bij 

de Kerk veilig kunnen oversteken. Leerlingen van groep 7 en 8 fietsen 

zoveel mogelijk naar sporttoernooien e.d. en worden gestimuleerd  met 

hun ouders de schoolroute naar het V.O. te verkennen.  

Wanneer de leerlingen gezamenlijk ergens naartoe fietsen, worden 

veiligheidshesjes gedragen.   

Suggesties, vragen en opmerkingen  voor  veilige schoolomgeving zijn 

welkom.   

 

Op de website van VVN: www.veiligverkeernederland.nl   

vindt u nog meer informatie omtrent acties om de verkeersveiligheid te 

vergroten. Zie ook www.bvlbrabant.nl over het Brabants  Veiligheids 

Label.  

Fysieke en sociale veiligheid 

Een veilige omgeving is van groot belang voor kinderen om zich goed te kunnen 

ontwikkelen en te kunnen leren.  

We maken onderscheid tussen fysieke veiligheid en sociale veiligheid.  

De school moet aandacht besteden aan beide vormen van veiligheid.  

Bij fysieke veiligheid denken we aan:  

* verkeersveiligheid: een veilige schoolomgeving voor de leerlingen  

http://www.veiligverkeernederland.nl/
http://www.veiligverkeernederland.nl/
http://www.bvlbrabant.nl/
http://www.bvlbrabant.nl/


 
23 

* veilige speel- en werkomgeving: keuring speeltoestellen, Risico Inventarisatie en Evaluatie 

van de ARBO, inbraakbeveiliging, brandveiligheid   

* EHBO training voor alle medewerkers op school, goedgekeurde verbandtrommels in 

school en gymzaal.  

* jaarlijks twee ontruimingsoefeningen  

Op al deze punten wordt regelmatig gecontroleerd. Voor meer informatie kunt u bij de 

directie terecht.  

  

Scholen krijgen steeds meer te maken met complexe maatschappelijke problemen zoals 

(online) pesten, agressie, discriminatie, seksueel grensoverschrijdend gedrag, 

kindermishandeling en huiselijk geweld, verwaarlozing, vechtscheidingen, radicalisering en 

antisemitisme.  

 

Dit zijn zaken die vallen onder sociale veiligheid.  

Schoolbesturen zijn sinds 1 augustus 2015 bij wet verplicht tot:  

1. Het voeren van sociaal veiligheidsbeleid  

2. Een anti pest coördinator aan te stellen: beleid voeren en als aanspreekpunt  

3. Monitoring van de sociale veiligheid van leerlingen  

Hiertoe zijn op onze school de volgende maatregelen genomen:  

* Protocol sociale veiligheid opgesteld  

* juf Hannie is anti pestcoördinator 

* school is aangesloten bij ‘meldcode kindermishandeling’. Meer informatie hierover vindt u 

op https://www.nji.nl/Werken-met-de-meldcode  

* er zijn contactpersonen aangesteld als meldpunt: juffrouw Hannie en meester Sander   

* er is een pestbrievenbus voor de leerlingen  

* ‘KIVA’ bevordert respect en verdraagzaamheid  

* Indien nodig ‘rots en water’ training voor een groep  

* training leerkrachten bij invoering KIVA methode  

* KIVA monitor in laten vullen door de leerlingen; dit is een vragenlijst waarmee we het 

sociale welbevinden van de leerlingen meten. 

  

Taak van de leerkracht:  

• Het stimuleren van een veilig pedagogisch klimaat in de klas en op het schoolplein.  

• Het signaleren van onveilige situaties, mogelijke slachtoffers van huiselijk geweld e.d.  

• Het aanpakken van de onveilige situaties.  

• Het doorverwijzen naar instanties indien noodzakelijk.  

  

  

https://www.nji.nl/Werken-met-de-meldcode


 
24 

8. Zorgstructuur 

 

De groepsleerkrachten houden voortdurend in de gaten hoe het met de ontwikkeling van 

een leerling gaat.  

Het dagelijkse werk in de klas levert de meeste informatie op.  

Er zijn daarnaast toetsen, die bij de methode horen en die de leerkrachten informeren over 

de vorderingen van de leerlingen. Van elke toets is bekend hoeveel opgaven de leerlingen 

goed moeten hebben om te kunnen zeggen dat de lesstof beheerst wordt. 

  

Bovendien worden er jaarlijks, volgens een toetsrooster( bijlage 2), landelijk genormeerde 

toetsen (CITO) op het gebied van rekenen, taal en lezen afgenomen. Dit levert extra 

informatie op. De intern begeleider bespreekt de resultaten van de toetsen met de 

leerkrachten.  

Uit de analyse van deze gegevens blijkt of een kind extra hulp nodig heeft.  

Dit betekent dat we proberen kinderen die meer begaafd zijn, extra leerstof aan te bieden 

en dat leerlingen, die moeite hebben met bepaalde leerstofonderdelen, extra 

hulp/instructie krijgen. Dit gebeurt door de groepsleerkracht of onderwijsassistente in de 

eigen groep.  

De ouders worden van de extra hulp op de hoogte gesteld, zodat ook zij weten hoe hun 

kind geholpen wordt.  

Voor de vakken lezen, spelling en rekenen wordt in iedere groep een groepsplan 

opgesteld. Daarin staat welke stof de leerlingen, verdeeld in 3 niveaus, aangeboden 

krijgen. 

 

Heeft de leerling echt heel beperkte capaciteiten, dan zal er een ontwikkelingsperspectief 

opgesteld worden, waarin de Intern begeleider in overleg met de ouders aangeeft welk 

niveau naar verwachting behaald zal kunnen worden. De leerling blijft met een aangepast 

programma gewoon op de basisschool.  

Deze werkwijze is in overeenstemming met de richtlijnen die door het 

Samenwerkingsverband in het zorgplan zijn vermeld. Het Samenwerkingsverband heeft een 

nieuwe zorgstructuur ingericht, waarbinnen de wet op Passend onderwijs uitgevoerd kan 

worden. In het ‘schoolondersteuningsprofiel’ van onze school staan voorgaande stappen 

uitgebreid opgenomen. Dit is op te vragen bij de directie.  

 

In het kader van Passend Onderwijs zullen er in de toekomst bijna geen leerlingen meer 

verwezen worden naar het Speciaal onderwijs.  

Is de school toch van mening dat een leerling het op een normale basisschool niet zal 

redden, dan zal zij eerst moeten aangeven wat er 

allemaal al ondernomen is om aan de leerbehoeften 

van een leerling te voldoen. De school overlegt alle 

verzamelde gegevens m.b.t. de vorderingen van de 

leerling en maakt een overzicht van alle hulp die aan 

de leerling verleend is: het groeidocument. Dit wordt 

via de orthopedagoog van de Borgesiusstichting ingestuurd naar de 

Multidisciplinaire Commissie (MDC). Zij bepalen uiteindelijk of een leerling 

inderdaad naar een school voor speciaal (basis) onderwijs kan gaan.  
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Leerlingen met een ‘handicap’  

Een aangeboren handicap kan het leren op een gewone basisschool ernstig belemmeren.  

Bijvoorbeeld gezichtsproblemen, gehoorproblemen, taal/spraakstoornissen, lichamelijke 

gebreken, verstandelijke beperkingen en gedragsstoornissen.  

Nadat de mate van belemmering is vastgesteld door onderzoek en observatie, wordt 

bekeken en vastgelegd op welke wijze het leren van het kind het beste kan worden 

aangepakt. Ouders kunnen ervoor kiezen hun kind aan te melden bij  een gewone school 

in de buurt. Dan zal er voor het kind een arrangement aangevraagd moeten worden, 

zodat er extra middelen komen om personeel aan te stellen om het gehandicapte kind op 

school te kunnen begeleiden. Deze aanvragen gaan via het Samenwerkingsverband 

PO3002.   

De  scholen van de Borgesiusstichting  staan in principe niet afwijzend tegenover het 

verzorgen van onderwijs aan kinderen die extra zorg behoeven.   

Er zijn echter wel beperkingen aan deze zorg, daarom is het nodig om per aanmelding 

goed naar de (on)mogelijkheden te kijken, alvorens een besluit tot plaatsing te nemen.  

 

Jeugdzorg 

Dit valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Daartoe heeft men een 

inrichtingskader samengesteld, nl. ‘zorg voor jeugd West-Brabant’, waarin staat hoe zij deze 

zorg gaat organiseren.  

Er zijn een aantal ‘jeugdprofessionals’ benoemd die zich met deze zorg bezig houden. Ook 

zijn er instanties die vooral de preventieve taak gekregen hebben, bijv. GGD en GGZ.  

Alle instanties werken nauw samen op het gebied van de zorg voor een optimale sociaal-

emotionele ontwikkeling van alle kinderen binnen de gemeente Rucphen. Iedere 6 weken 

vindt er overleg plaats met het ondersteuningsteam (O.T.) (zie bijlage 10). 

  

Privacyreglement (zie voor toestemmingsformulier gebruik beeldmateriaal bijlage 12) 

Onze school heeft het recht om de gegevens van kinderen en hun ouders te verwerken voor 

onderwijskundige doeleinden. Dat recht nemen we zeer serieus en we doen er dan ook alles 

aan om hier op vertrouwelijke en professionele wijze mee om te gaan. De Borgesiusstichting 

heeft met alle scholen binnen het bestuur afspraken gemaakt die vertaald zijn in het beleid op 

Informatiebeveiliging en Privacy (IBP). Dit beleid is afgestemd op de wet AVG (Algemene 

Verordening Gegevensbescherming). Een weergave van dit beleid kunt u te allen tijde vinden 

op de website van de Borgesiusstichting, www.borgesiusstichting.nl/privacy.  

 

Op Daltonschool De Vindplaats gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. De 

gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik 

van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en 

voor de organisatie die daarvoor nodig is. In het privacyreglement kunt u precies lezen wat voor 

onze school de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens. De meeste gegevens 

ontvangen wij van ouders (zoals bij de inschrijving op onze school). Daarnaast registreren leraren 

en ondersteunend personeel van onze school gegevens over onze leerlingen, bijvoorbeeld 

cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat 

nodig is voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan 

dyslexie of ADHD). In verband met de identiteit van onze school, willen wij graag de 

geloofsovertuiging registreren zodat wij daar – zo mogelijk – tijdens het onderwijs rekening mee 

kunnen houden, maar het geven van deze informatie aan de school is niet verplicht. 

  

http://www.borgesiusstichting.nl/privacy
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De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem ESIS. De 

vorderingen van de leerlingen worden vastgelegd in ons leerlingvolgsysteem  Cito LOVS. Dit 

programma is beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van onze 

school. Omdat onze school onderdeel uitmaakt van de Borgesiusstichting, worden daar ook 

(een beperkt aantal) persoonsgegevens mee gedeeld in het kader van de 

gemeenschappelijke administratie en het plaatsingsbeleid. 

Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een 

beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren 

als die inlogt. Wij hebben met deze leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de 

gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als 

wij daar toestemming voor geven, zodat misbruik van die informatie door de leverancier wordt 

voorkomen.  

Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de 

gegevens niet kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn 

opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, mag u vragen die specifieke gegevens te 

laten verwijderen. Voor vragen of het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact opnemen met 

de leerkracht van uw kind, of met de schooldirecteur. 

Als er leerlinggegevens worden uitgewisseld met andere organisaties, vragen we daar vooraf 

de toestemming van de ouders, tenzij we volgens de wet verplicht zijn om die informatie te 

verstrekken. Dat kan het geval zijn als de leerplichtambtenaar om informatie vraagt of als het 

ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap informatie nodig heeft. 

Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van 

de school of in de nieuwsbrief, vragen wij altijd vooraf uw toestemming. Ouders mogen altijd 

besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken. 

Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de foto’s omgaan en 

wegen wij per keer af of het verstandig is een foto te plaatsen. Voor vragen over het gebruik 

van foto’s en video’s kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind, of bij de schooldirecteur. 

De privacy-bepalingen die van kracht zijn op onze school zijn vastgelegd in het Handboek 

gedragscode IBP en Mediagebruik van de Borgesiusstichting, waar onze school deel van 

uitmaakt, en waar deze afspraken voor alle scholen in zijn vastgelegd. U kunt dit handboek 

vinden op de website van onze stichting; www.borgesiusstichting.nl.  

 

Extra zorg voor Meer- en hoogbegaafde leerlingen:  

Uitgangspunt binnen de Borgesiusstichting is dat de groepsleerkracht binnen de groep 

voorziet in de onderwijsbehoeften van leerlingen. Dit wordt gedaan door middel van 

groepsplannen. Wanneer een leerling een voorsprong heeft op het gebied van rekenen, 

taal, lezen, spelling, etc. kan binnen de groep via compacten tijd gecreëerd worden om 

de leerling te laten werken aan verrijkings-  of verbredingsstof. Dit wordt opgenomen in de 

groepsplannen.  

Wat is meer- (hoog)begaafdheid? 

Er zijn diverse soorten meer- en hoogbegaafdheid. Dit lichten we hieronder toe. 

a) Begaafdheid op één vakgebied: de leerling presteert op één van de vakgebieden zeer 

goed. Dit zijn leerlingen die op één vakgebied op minimaal drie achtereenvolgende 

toets momenten binnen het LOVS van CITO op dat vakgebied een I-score behalen.  

  

http://www.borgesiusstichting.nl/
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b) Meerbegaafdheid.  

Bij deze leerling is sprake van:  

• een hoge intelligentie  

• geestelijk vroegrijp en heeft als kenmerk een ontwikkelingsvoorsprong  

• beschikt over een aantal specifieke leer- en persoonlijkheidskenmerken behorende 

bij (hoog)begaafde leerlingen.  

 

c) Hoogbegaafdheid 

Bij deze leerling kan men spreken van de volgende zaken:  

• De leerling beschikt over een intelligentie hoger van 130 (aangetoond door extern 

psychodiagnostisch onderzoek).  

• De leerling is geestelijk vroegrijp en heeft als kenmerk een ontwikkelingsvoorsprong.  

• De leerling beschikt over een groot aantal specifieke leer- en 

persoonlijkheidskenmerken welke horen bij een (hoog)begaafde leerling.  

 

d) (Hoog)begaafde onderpresteerder.  

Een leerling waarbij ouders en leerkrachten het vermoeden hebben van hoog- of 

meerbegaafdheid, maar waarbij de prestaties niet overeenkomen met de 

verwachtingen.  

Signalering.  

Wij signaleren meer- en hoogbegaafdheid op verschillende manieren.   

• Signalering naar aanleiding van hoge intelligente capaciteiten.  

• Signalering naar aanleiding van leer- en persoonlijkheidseigenschappen.  

• Signalering vanuit ouders.  

• Signalering naar aanleiding van extern diagnostisch onderzoek.  

Op grond van observaties van de leerkracht(en) en/of informatie vanuit ouders kan er 

tijdens een leerlingbespreking met de intern begeleider de vraag ontstaan of we te maken 

kunnen hebben met een meer- of hoogbegaafde leerling. De school kan in samenspraak 

met ouders ervoor kiezen om een extern diagnostisch onderzoek te starten.  

De school geeft GEEN verklaring van hoog(meer)begaafdheid af, maar speelt in op de 

onderwijsbehoefte. Hoogbegaafdheid kan alleen vastgesteld worden door een extern 

diagnostisch onderzoeker.   

Inrichten van een Plusklas.  

In oktober 2017 is in het cluster van de Borgesiusscholen uit Rucphen, Sprundel en Schijf gestart 

met een Plusklas. Twee gespecialiseerde leerkrachten zullen de leerlingen van de Plusklas 

begeleiden.  

Locatie: Daltonschool De Vindplaats, Schijf. Iedere donderdagochtend van 8.45 uur tot 11.50 

uur  

In oktober 2018 is tevens een middenbouwgroep van de plusklas gestart. 

  

Er is gekozen voor een Plusklas omdat:  

• (hoog)begaafde kinderen de kans krijgen te leren in contact met ontwikkelingsgelijken.  

• in de Plusklas lesstof buiten de reguliere lesstof kan worden aangeboden.  

• we (hoog)begaafde leerlingen op deze manier meer uitdaging kunnen bieden dan 

compacten (dat wil zeggen indikken van de leerstof) en/of verrijken binnen de eigen 

groep.  

• de kinderen de kans hebben inzicht te krijgen in eigen denkprocessen en deze te 

verbeteren.  

• we kinderen kunnen leren reflecteren op zichzelf en anderen.  

• we kinderen kunnen leren verantwoordelijkheid  te nemen voor het eigen leerproces.   
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Doelstelling 

Door middel van een Plusklas willen we tegemoet komen aan de specifieke onderwijsbehoeften 

van (hoog)begaafde kinderen vanaf groep 4.  

Doelgroep 

• Leerlingen die vaak hoge leercapaciteiten laten zien waarbij grote aandacht is voor 

leer- en persoonlijkheidseigenschappen die horen bij meer- en hoogbegaafde 

leerlingen.  

• De leerling waarbij ouders en leerkrachten het vermoeden hebben van 

(hoog)begaafdheid, maar waarbij de prestaties niet in overeenstemming zijn met de 

verwachtingen. 

Signalering 

We betrekken leerkracht, intern begeleider, ouders en het kind bij het signaleringsproces.  

Door alle resultaten, vaardigheden en kenmerken naast elkaar te leggen, kunnen we 

vervolgens tot een selectie voor de Plusklas komen.  Als hulpmiddel gebruiken wij de 

‘Checklist Plusleerling’ van Praktijk Hoogbegaafd in Roosendaal.  
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9. Naar het Voortgezet Onderwijs 

 

Na groep 8 gaan de leerlingen naar het voortgezet onderwijs. In de loop van het laatste 

jaar wordt aan de ouders het advies voor de schoolkeuze meegedeeld.   

Dit advies is vooral gebaseerd op wat de leerlingen dagelijks op school laten zien. Dat geeft 

het meest betrouwbare beeld. Hierbij wordt gelet op de prestaties én de persoonlijkheid 

van de leerling.  

De leerkracht van groep 7 en 8 stelt samen met de intern begeleider het schooladvies op 

aan de hand van de ‘Plaatsingswijzer’. Hierin staan de uitslagen van alle relevante toetsen 

vanaf groep 6 bij elkaar. De plaatsingswijzer geeft een schematisch beeld van welk 

schooltype het meest geschikt is voor de individuele leerling.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naast het advies van de school speelde in het verleden de Cito-eindtoets een rol bij de 

beslissing inzake het vervolgonderwijs. Deze toets gaf aan wat een leerling in vergelijking 

met zijn/haar leeftijdgenoten had geleerd op de basisschool.   

In 2015 is de verplichte Centrale Eindtoets PO ingevoerd, die bij alle groep 8 leerlingen zal 

worden afgenomen. De uitslag van deze toets telt niet meer mee voor het schooladvies, 

maar geldt meer als een verantwoordingsinstrument voor de gerealiseerde kwaliteit op de 

school. De inspectie controleert jaarlijks of het kwaliteitsniveau voldoende is.  

Wij kunnen u melden dat de resultaten de afgelopen 3 jaren door de inspectie allemaal als 

voldoende werden beoordeeld.  

Nadat de verschillende adviezen met de ouders zijn besproken volgt een definitieve keuze 

en een aanmelding door de ouders bij de school voor voortgezet onderwijs. Voor deze 

aanmelding wordt door de school een onderwijskundig rapport verstrekt, wat de ouders bij 

de V.O. school in moeten leveren. In de periode, die aan de schoolkeuze voorafgaat, 

brengen alle leerlingen van groep 8 ter oriëntatie een bezoek aan enkele scholen voor 

voortgezet onderwijs .  

Door de scholen van het voortgezet onderwijs worden we op de hoogte gehouden van de 

vorderingen van de leerlingen, die van onze school afkomstig zijn. We ontvangen elk 

trimester de cijferlijsten. Ook is er jaarlijks overleg met de brugklascoördinator over de 

brugklasleerlingen.  

Onze leerlingen gaan voornamelijk naar het Jan Tinbergencollege, Mencia Sandrode, 

Munnikenheide College en Prinsentuin College. 
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Een overzicht van de uitstroom van de leerlingen van groep 8 van de afgelopen 

schooljaren treft u hieronder aan. 

Uitstroomgegevens  

 Praktijk-

onderwijs 

VMBO  Basis 

en kader 

VMBO 

Theoretisch/ 

gemengde 

leerweg 

HAVO/VWO VWO 

2019-2020 0 3 6 2 6 

2018-2019 0 1 1 2 1 

2017/2018 0 0 1 2 4 

2016/2017 0 2 6 4 2 

2015/2016 1 9 9 6 1 

2014/2015 0 3 11 6 3 
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10. De school en de omgeving  

 

Met diverse instellingen onderhoudt de school contacten:  

1. Peuteropvang Pinokkio 

De stichting Spelen=Leren (onderdeel van de Borgesiusstichting) heeft tot 1 januari 2021 

peuteropvang Pinokkio onder haar hoede. De peuteropvang is 3 ochtenden per week 

geopend voor peuters van 2 tot 4 jaar. Er bestaat een goed contact tussen de 

pedagogisch medewerkers van de peuteropvang en de basisschool in  het kader van  

voor- en vroegschoolse educatie (VVE)  en de ‘warme’overdracht.  

Het doel van VVE is effectieve voor- en vroegschoolse programma’s aan te bieden  

teneinde de (taal)achterstand in groep 3 van het basisonderwijs te voorkomen. Op de 

peuteropvang wordt gewerkt met de methode Uk en Puk. Deze methode wordt in 

de kleutergroep voortgezet met de methode Schatkist. Tussen de peuteropvang en 

de basisschool worden relevante gegevens van de kinderen, met toestemming van 

de ouders, uitgewisseld. Regelmatig worden ook gezamenlijke activiteiten 

georganiseerd.  

2. Gemeente Rucphen 

Hiermee wordt op verschillende terreinen samengewerkt. In november 2016 is het project 

‘De Gezonde School’ van start gegaan. De bedoeling van dit project is om gezond gedrag 

bij kinderen te bevorderen. Iedere school binnen de gemeente gaat aan de slag om het 

vignet ‘Gezonde school’ te behalen. Het project omvat  8 onderdelen :  

Bewegen en sport  /  milieu en natuur  /  voeding  /  welbevinden   /  relaties en seksualiteit  

/  roken en alcohol  / mediawijsheid   /   fysieke veiligheid.  In het schema in bijlage 8 is te 

zien aan welke onderdelen onze school al voldoende aandacht besteed heeft. De school 

beschikt al over het vignet op het onderdeel relaties en seksualiteit.  

Zie www.gezondeschool.nl/primair-onderwijs voor meer informatie.  

 

*  Veiligheid van de schoolomgeving 

De overheid werkt gericht aan het terugdringen van het aantal jeugdige 

verkeersslachtoffers. De provinciale overheid van Noord-Brabant speelt een actieve 

rol. Zij stelt subsidies beschikbaar voor scholen, die gestructureerd werken aan 

verbetering van de verkeersveiligheid voor hun leerlingen. De gemeente  Rucphen 

heeft op haar beurt het initiatief genomen om het provinciale beleid te       

ondersteunen door scholen te stimuleren het Brabants Verkeersveiligheids Label te 

behalen. De gemeente speelt een coördinerende rol in de organisatie van het BVL- 

traject. Inmiddels hebben alle basisscholen binnen de gemeente Rucphen, 

waaronder ook onze school, het Brabants Verkeersveiligheidslabel behaald. (Zie voor 

activiteiten hoofdstuk 8)  

In dit kader is er ook een Verkeersbrigade ingesteld, die al meer dan 25 jaar bestaat. 

Verkeersbrigadiers begeleiden de kinderen bij het oversteken van de Sint 

Antoniusstraat. Zij doen dit een kwartier vóór aanvang en ná afloop van de school, 

behalve op vrijdagmiddag. Contactpersonen van de verkeersbrigadiers zijn Martijn 

Naenen en Jörgen van Trijp.  

  

http://www.gezondeschool.nl/primair-onderwijs
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*   Brede School 

Binnen Daltonschool De Vindplaats is er een aanbod van naschoolse opvang door 

Blitz4Kidz. Zie www.kinderopvangblitz4kidz.nl  

Daarnaast zijn er maandelijks naschoolse activiteiten zowel op sport- als op creatief 

gebied. In 2015 heeft de school het certificaat ‘Brede School’ ontvangen van de 

gemeente, omdat zij voldoende aan kon tonen, dat men samenwerkt met diverse 

aangesloten partners. (Zie ook bijlage 9)  

*   Stichting Leergeld 

De stichting Leergeld is ingesteld door de Gemeente om ouders te ondersteunen als hun 

kind door financiële problemen niet deel kan nemen aan bepaalde activiteiten. (Zie 

bijlage 11)  

  

3. G.G.D. (Gewestelijke Gezondheidsdienst)    

Omdat de gezondheid van de kinderen, niet alleen uw, maar ook onze zorg is, is er een 

samenwerking met de afdeling jeugdgezondheidszorg van de GGD. Uitgebreide informatie 

vindt u in bijlage 7.  

De GGD werkt ook mee binnen het eerder genoemde project ‘de Gezonde School’. Op 

aanraden van de schoolverpleegkundige is het ‘kriebelteam’ opgericht. Dit team bestaat 

uit ouders en verzorgers, die na iedere vakantie alle kinderen controleren op hoofdluis.  

Zij hebben hiertoe een korte instructie gehad van de GGD. Na de controle zorgt de 

directeur ervoor dat ouders van kinderen met hoofdluis worden gewaarschuwd.   

 

4. De onderwijsinspectie  

De kwaliteit van het onderwijs op onze school wordt beoordeeld door de Inspectie van 

het Onderwijs. Aan onze school is het basisarrangement toegekend. Dit wil zeggen dat 

de inspectie tevreden was over wat zij heeft aangetroffen. Indien u nader geïnformeerd 

wilt worden, of zich met vragen of opmerkingen tot de inspectie wilt wenden zijn de 

volgende adressen en telefoonnummers van belang:  

• Inspectie van het onderwijs: info@owinsp.nl  www.onderwijsinspectie.nl  

• vragen over onderwijs: 0800-8051   

• klachtenmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig 

psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900 – 111 3 111 

(lokaal tarief) De contactpersoon op onze school is juffrouw Hannie.  

  

5. Samenwerkingsverband   

Onze school maakt deel uit van het SamenwerkingsverbandPO3002, waarin een groot 

aantal scholen voor basis- en speciaal onderwijs uit de regio Roosendaal / Halderberge / 

Rucphen / Moerdijk hun best doen om de kinderen zoveel mogelijk het onderwijs te geven, 

dat bij hen past. Dit samenwerkingsverband neemt een belangrijke plaats in bij de 

organisatie van passend onderwijs. Zie https://po3002.nl/  

  

6. Nederlandse Daltonvereniging (NDV):  

Deze organisatie begeleidt  Daltonscholen. Zij regelen de visitatie als een school zich 

aangemeld heeft om Daltonschool te worden . Daartoe moet de school verschillende 

documenten insturen (Visitatieverslag, Dalton Werkboek, Daltonbeleidsplan).  Aansluitend 

zal een Visitatieteam de school bezoeken en controleren of het Daltonconcept voldoende 

herkenbaar is om de school officieel een Daltonschool te mogen noemen. Op onze school 

heeft op 26 oktober 2017 de Daltonvisitatie plaatsgevonden.  

Door de vereniging worden landelijke en regionale bijeenkomsten georganiseerd.  

http://www.kinderopvangblitz4kidz.nl/
http://www.onderwijsinspectie.nl/
http://www.onderwijsinspectie.nl/
https://po3002.nl/
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Inmiddels hebben de meeste leerkrachten hun certificaat ‘Daltonleerkracht’ 

behaald en heeft onze school een gecertificeerde Daltoncoördinator: juffrouw 

Ellen.   

7. Parochiekern H. Martinus  

Met de parochie wordt op verschillende manieren samengewerkt.   

De school verleent ieder jaar haar medewerking aan enkele vieringen in de kerk, o.a. de 

Herdertjesmis, Communie, Vormselviering en een viering op Witte Donderdag.   

De voorbereidingen voor E.H. Communie en H. Vormsel gebeuren gedeeltelijk op school 

tijdens godsdienstlessen en hebben een algemeen vormend karakter. Alle leerlingen 

kunnen hieraan deelnemen. Leerkrachten van de school maken steeds minder deel uit van 

de activiteiten, die Pastores en ouders rond de Communie en Vormsel-Vieringen in de hele 

regio Rucphen organiseren.  

Dit schooljaar is er op zaterdag 18 april een vormselviering in Schijf.  

Voor groep 3 en 4 wordt volgend schooljaar de Communieviering gevierd.  

 

8. Bibliotheek Rucphen  

Om het leesplezier bij de kinderen te vergroten, is er een samenwerking met de bibliotheek.   

Elke dinsdagmorgen worden de kinderen in de gelegenheid gesteld om boeken te lenen. 

Voor alle groepen zijn er ouders aanwezig die de kinderen helpen.  

Met het project ‘Bibliotheek op school’ worden mogelijkheden geschapen om 

Leesbevordering een belangrijke plaats in te laten nemen op school. De school kan bij 

speciale projecten een Leesconsulente inzetten. Ook organiseert de Bibliotheek ieder 

jaar een Voorleeswedstrijd voor de leerlingen van groep 7 en 8.  

 

9. E.H.B.O. vereniging Schijf  

De leerlingen van groep 8 worden in de gelegenheid gesteld om het jeugd 

E.H.B.O.-diploma te behalen. De lessen die, bij voldoende belangstelling, na 

schooltijd worden gegeven, staan onder leiding van enkele vertegenwoordigers 

van de plaatselijke E.H.B.O.-vereniging.  

  

10. Stichting TSO (Tussenschoolse Opvang) Schijf  

Sinds 1 augustus 2006 ligt de verantwoordelijkheid voor het overblijven bij het 

schoolbestuur. Deze ziet toe op professionele uitvoering van het overblijven. Om alles goed 

te organiseren is er een eigen Stichting opgericht. Deze stichting bestaat uit een 

coördinator (Carla Godrie), een aantal bestuursleden en uit overblijfmoeders. Allen hebben 

een scholing gevolgd om hun functie goed te kunnen invullen. Meer informatie vindt u in 

bijlage 9. 

 

11. Zorg voor jeugd 

Sinds de transitie van de Jeugdzorg naar de gemeenten zijn er nogal wat zaken veranderd. 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) bestaat niet meer. De gemeente Rucphen heeft 

een aantal ‘Jeugdprofessionals’ aangesteld. Zij zijn verantwoordelijk voor de hulpverlening 

aan jeugdigen die zorg nodig hebben. In het O.T. worden deze kinderen aangemeld door 

onze intern begeleider en besproken. Andere organisaties als bijv. GGD werken vooral aan 

preventie.  (zie ook bijlage 6:GGD en 10:OT) 

In groep 8 worden er in 5 lessen thema’s als: alcohol, energydrankjes, gamen, roken en 

sociale media behandeld. Naast de lessen krijgen de kinderen ook huiswerk mee om samen 

met de ouders thuis te bespreken. Ook in de andere groepen zullen er een aantal thema’s 

aan bod komen.  
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12. Samenwerking met KNA ( fanfare )Kunst na Arbeid  

De goede contacten met KNA in het verleden zijn uitgegroeid tot een 

samenwerkingsovereenkomst.  Basisschool en KNA zetten zich op professionele wijze samen 

in om het muziekonderwijs op De Vindplaats een impuls te geven.  

Er vinden gedurende het schooljaar structurele lessen plaats in de groepen 3-4-5.  

Ook heeft  KNA een aanbod voor leerlingen die wat meer willen met muziek  en 

instrumenten, o.a. vorige jaren resulterend in een heus ‘schoolorkest’. 

Op deze manier wordt de brede ontwikkeling van onze leerlingen gestimuleerd. 
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11. Overige informatie  

Sponsoring     

Voor activiteiten op onze school vindt geen financiering van “buitenaf” plaats. Het 

financiële beleid is er op gericht om de organisatie volledig te bekostigen uit eigen 

middelen en derhalve geen gebruik te maken van sponsors. Bij festiviteiten en 

techniekactiviteiten worden er soms schenkingen gedaan. Zolang er geen tegenprestaties 

door de school geleverd behoeven te worden, valt de schenking niet onder sponsoring.  

Schoolongevallenverzekering  

Het schoolbestuur heeft voor alle leerlingen/hulpouders die onze scholen bezoeken en de 

personeelsleden die op deze school werkzaam zijn een schoolongevallenverzekering 

afgesloten. Deze verzekering geldt tijdens de schooluren en evenementen in 

schoolverband, alsmede gedurende het rechtstreeks gaan van huis naar school en 

omgekeerd. De verzekerde bedragen zijn vermeld in de polisvoorwaarden die via school 

zijn aan te vragen. Mogelijke uitkeringen zijn er bij: overlijden, algehele blijvende invaliditeit, 

geneeskundige kosten en tandheelkundige hulp per element.  In geval van mogelijke 

schade dient U zich altijd te wenden tot de directeur van de school.  

Regeling:  Schorsing/verwijdering  

Ofschoon het op onze school nog niet is voorgekomen dat een leerling van school gestuurd 

is, moet er volledigheidshalve vermeld worden hoe de regelgeving ten aanzien van dit 

onderwerp is.  

Leerlingen kunnen van school gestuurd worden. Is dit voor korte tijd, dan spreken we van 

“schorsing”; is dit voorgoed, dan spreken we van “verwijdering”.   

Schorsing gebeurt indien er sprake is van wangedrag of als er een verstoorde relatie ontstaan is 

tussen leerling en school en/of ouder en school.   

Voordat zo’n besluit kan worden genomen, moeten eerst de groepsleraar en de 

ouders/verzorgers worden gehoord. Na dit overleg kan de leerling onmiddellijk voor een 

beperkte periode geschorst worden.  

Verwijdering gebeurt als er sprake is van ernstig wangedrag (of herhaling van) of als de 

relatie onherstelbaar is geworden. Als het schoolbestuur besloten heeft tot verwijdering, 

mag het de leerling nog niet onmiddellijk van school sturen. Het bestuur moet daarover 

eerst met de ouders/verzorgers overleggen. Levert dat overleg niets op, dan kunnen de 

ouders/verzorgers aan de onderwijsinspectie vragen om te bemiddelen. Blijft het 

schoolbestuur bij zijn besluit, dan kunnen de ouders/verzorgers schriftelijk bezwaar 

aantekenen. In dat geval moet het schoolbestuur binnen vier weken eveneens schriftelijk 

op dat bezwaarschrift reageren. Als het schoolbestuur dan nog vasthoudt aan het besluit 

om de leerling te verwijderen, dan kunnen de ouders/verzorgers in beroep gaan bij de 

rechter. Het schoolbestuur moet ook gedurende ten minste acht weken proberen om een 

andere school te vinden voor de leerling. Ook als dat niet lukt – en daar moet het 

schoolbestuur aantoonbaar zijn uiterste best voor doen – mag het bestuur de leerling 

definitief de toegang tot de school weigeren. In tussentijd kan ook in deze situatie de 

leerling wel geschorst worden c.q. geschorst blijven. Alle informatie over dit onderwerp is te 

vinden in het protocol  “schorsing en verwijdering” wat op school ter inzage ligt.  

  

  



 
36 

Bijlage 1: overzicht activiteiten, die gedurende een schooljaar plaatsvinden  

 

  

Activiteiten, vieringen en acties  1-2  3  4  5  6  7  8  

Bezoek bibliotheek, wekelijks  x  x  x  x  x  x  x  

Bezoek Corsotent + project  x  x  x     x  x  x  x  

Kinderboekenweek  x  x  x  x  x  x  x  

Voorleeswedstrijd            x  x  

Kinderpostzegels            x  x  

Atletiektoernooi         x  x  x  

Handbaltoernooi      x  x  x  x  x  

Vastenactie  x  x  x  x  x  x  x  

Sportdag x  x  x  x  x  x  x  

Bezoek scholen voortgezet onderwijs            x  x  

Sinterklaasviering  x  x  x  x  x  x  x  

Kerstviering  x  x  x  x  x  x  x  

Carnavalsmiddag  x  x  x  x  x  x  x  

Schoolkamp              x  

Sjors Sportief x  x  x  x  x  x  x  

Afscheidsmusical            x x  

Verkeersexamen             x    

Schoolvoetbaltoernooi            x  x  

Viering witte donderdag        x  x  x  x  

First Lego League (om het jaar)           x  x  

H. Vormsel  (om het jaar)           x  x  

Eerste Heilige Communie (om het jaar)    x x          

Schoolreis (om het jaar) x  x  x  x  x  x  x  

Bosdag (om het jaar) x x x x x x x 

Bezoek aan steunpunt Antoniushof x x x x x x x 

Bezoek aan De Witte Raaf x x x x x x x 

Week van de Lentekriebels x x x x x x x 

 

  



 
37 

Bijlage 2: Toetsrooster 2020-2021 

 

  

januari april juni 

DMT groep 3 -8  groep 3 -7 

AVI toets ( technisch lezen) groep 3 -8  groep 3 -7 

Cito Spelling (woorden) groep 3 -8  groep 3 -7 

Cito Rekentoetsen groep 3 -8  groep 3 -7 

Cito Woordenschat groep 3 -8   

Cito Begrijpend lezen groep  4 -8  Groep 4-7 

Taalverzorging Groep 8  Groep 6-7 

Centrale eindtoets PO  groep 8  

 

N.B. In verband met de coronaperiode in schooljaar 2019-2020 zullen in september 2020 de 

toetsen worden afgenomen die normaal gesproken in juni 2020 afgenomen zouden zijn.  
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Bijlage 3: Verlofaanvragen 

De laatste jaren merken wij dat er vaker verlof wordt aangevraagd dan in het verleden. De 

aanvragen zijn niet altijd gebaseerd op de juiste gronden. In deze brief kunt u lezen in welke 

gevallen een verlofaanvraag kan worden ingediend. Indien er sprake is van ongeoorloofd 

verzuim is de schoolleiding verplicht een melding te doen bij het regionaal bureau Leerplicht 

West-Brabant. 

Kinderen kunnen om de volgende redenen afwezig zijn op school:   

  

1. Wegens ziekte  

Op school wordt een verzuimregistratie bijgehouden. Dit is een wettelijke verplichting. Dagelijks 

wordt genoteerd welke kinderen er afwezig zijn. U dient uw kind zelf ziek te melden. U kunt dit 

telefonisch doen (voor 9.00 uur) of middels een brief. Heeft de school om 9.00 uur geen bericht 

ontvangen dan wordt er met u contact opgenomen. Constateren we dat een kind langdurig 

ziek is of dat een kind veelvuldig wegens ziekte tijdens een periode van 5 maanden verzuimt 

dan wordt er met de ouders contact opgenomen. Dat gebeurt ook als een kind regelmatig op 

maandag of vrijdag wegens ziekte thuis is.  

Bij langdurige afwezigheid wegens ziekte kan de school samen met de ouders overgaan tot het 

aanvragen van huiswerkbegeleiding.  

  

2. Wegens verlof 

Vanaf de leeftijd van 5 jaar zijn kinderen leerplichtig. De kinderen moeten dus gewoon naar 

school. Ofschoon kinderen van 4 nog niet leerplichtig zijn, verwachten wij wel dat zij het 

volledige programma van de klas volgen.  

Dat is een voorwaarde voor een goede kwaliteit van het onderwijs en dus in het belang 

van uw eigen kind.  

In bijzondere gevallen kunt u verlof aanvragen middels een aanvraagformulier dat u kunt 

halen bij de conciërge.  

Toestemming voor verlof wordt verleend bij:  

• feestelijke omstandigheden (huwelijk, jubilea enz.)   

Uw kind krijgt hiervoor één dag verlof. U kunt een hele dag aanvragen  of de dagdelen 

splitsen over twee dagen. Bij het aanvraagformulier  voegt u een kopie van de kaart.   

• droevige omstandigheden (ernstige ziekte, overlijden). U vult het aanvraagformulier in of 

de school vult het in.  

• overige omstandigheden (psychische problemen, sociaal-emotionele problemen in het 

gezin) Na overleg met de directie van de school en de leerplichtambtenaar kunt u in 

bepaalde omstandigheden verlof krijgen voor uw kind(eren).   

• bijzonder getalenteerde leerlingen. Sommige kinderen hebben bijzondere talenten op 

het gebied van sport of kunst. Als zij hun talenten ontwikkelen, kan het voorkomen dat zij 

hiervoor lessen moeten verzuimen. De Leerplichtwet biedt hiervoor geen 

vrijstellingsmogelijkheid. Wel is de schooldirecteur bevoegd om hierover afspraken te 

maken, waarbij vrijstelling gegeven kan worden van bepaalde onderwijsactiviteiten. Dit 

kan om deelname aan een trainingsstage, wedstrijd of manifestatie mogelijk te maken.   

In principe wordt door de schoolleiding positief gereageerd op een verzoek om een 

leerling verlof te verlenen teneinde deelname aan een sportwedstrijd, training of 

cultuurmanifestatie mogelijk te maken. Er dient hierbij voldaan te worden aan de volgende 

voorwaarden:  

• Door de ouders van de leerling wordt een schriftelijk verzoek tot verlof ingediend. 

• De indiening van het verzoek geschiedt ruimschoots voor de beoogde     

verlofdatum/verlofdata.  

• Het verzoek dient ondersteund te worden door een schrijven van de betreffende 

nationale sportbond of culturele organisatie, met vermelding van de datum of 

data van het evenement waarvoor verlof aangevraagd wordt. 



 
39 

De school neemt geen verantwoordelijkheid voor de eventuele gevolgen, die ontstaan 

door de absentie bij de lessen. De ouders ondertekenen hiervoor een door de school 

opgestelde verklaring.   

• De maximale omvang van het verlof wordt gesteld op tien dagen per schooljaar   

(aaneensluitend  of bij elkaar opgeteld).  

  

Vakantieverlof 

U kunt toestemming krijgen voor vakantieverlof als u aan kunt tonen met een officiële brief 

van uw werkgever dat uw werk het niet toelaat, dat u vakantiedagen kunt opnemen 

tijdens de schoolvakanties.  

Veel ouders zijn hun eigen werkgever. Een schriftelijk verzoek voor vakantieverlof is dus 

‘makkelijk’ aan te vragen. De school verwacht dat u daar eerlijk mee omgaat. De vakantie 

waar u verlof voor aanvraagt is in dit geval de enige vakantie in het jaar die u hebt. Het 

verlof wordt alleen toegekend, indien u absoluut geen mogelijkheden  binnen de reguliere 

vakanties van een schooljaar hebt, omdat u dan werkt.  

Uitdrukkelijk dient vermeld te worden dat de wet het niet toestaat in de eerste twee weken 

van het schooljaar vakantieverlof te verlenen.   

Aan kinderen, die buiten de schoolvakanties verlof genieten, wordt eventueel huiswerk 

meegegeven. Voor problemen of leerachterstanden, die ontstaan door een dergelijk verlof, 

neemt de school geen verantwoordelijkheid.  

  

Verlofaanvragen voor de vrijdagen voor aanvang schoolvakanties 

Uitdrukkelijk dienen we te vermelden dat ook verlofaanvragen voor vrijdagen voor 

aanvang van een schoolvakantie in principe niet gehonoreerd worden. Ook dit zijn 

verplichte schooldagen!   

Redenen als “de file voor blijven” of  “och, de kinderen leren op die dag toch niets” gelden 

niet. Wij vinden als school VIEREN ook heel belangrijk.  

Samen Kerstmis vieren, carnaval, het schooljaar afsluiten enz. We besteden als team en ouders 

veel aandacht aan de voorbereiding van vieringen. Het geeft warmte en sfeer op onze school 

en is voor de kinderen heel belangrijk om mee te maken.   

 

Verlofaanvragen die niet voldoen aan bovenvermelde voorwaarden zullen niet worden 

gehonoreerd. Het behouden van een goede kwaliteit van het onderwijs, is voor ons de reden 

om tot aanscherping van het verlofbeleid over te gaan. Wij verwachten op uw begrip en 

medewerking te mogen rekenen en hopen u voldoende te hebben ingelicht.    

  



 
40 

Bijlage 4: besteding Ouderbijdrage  

De vrijwillige Ouderbijdrage, welke door de Oudervereniging geïnd en beheerd 

wordt, bedraagt € 35,00 per kind per schooljaar.  

De oudervereniging meldt aan het begin van het schooljaar aan alle ouders, hoe de 

ouderbijdrage betaald kan worden. Zij geven de voorkeur aan automatische incasso.  

  

De onderstaande activiteiten worden o.a. uit de ouderbijdragen bekostigd:   

                TOTAAL      

Sinterklaas            €  550,00             

Kerstviering            €   125,00     

Carnaval            €     125,00     

Pasen              €       20,00     

Schoolverlatersdagen groep 8       €         600,00 (sparen)  

Sportdag            €      125,00     

Gedeeltelijke bijdrage aan schoolreis          €   200,00     

Creatieve activiteiten              €           300,00      

Onkosten Oudervereniging+ onvoorzien    €   100,00     

Bankkosten            €      120,00     

  

NB. De totaal te besteden bedragen worden lager wanneer er minder leerlingen op onze 

school zitten.  

Het is mogelijk dat er voor sommige activiteiten (zoals bijvoorbeeld schoolreis, Communie, 

Vormsel, E.H.B.O.les) nog een extra bijdrage aan de ouders gevraagd wordt.   

Op de algemene informatieavond, meestal in juni, wordt door de penningmeester van de 

Oudervereniging financiële verantwoording afgelegd over de rekening van de 

oudervereniging en de vrijwillige ouderbijdrage.   

  



 
41 

Bijlage 5: Integrale klachtenregeling + klachtenformulier    

Integrale klachtenregeling Borgesiusstichting:    

De integrale klachtenregeling bestaat uit een tweetal onderdelen.  

1. De Interne Klachtenregeling met klachtenformulier.  

2. De Externe Klachtenregeling  

De keuze om de klachtenregeling modulair (in 2-en) op te bouwen is ingegeven vanuit de 

gedachte dat er voor deze regeling globaal 2 soorten van klachten zijn.   

1. eenvoudige, en 

2. zwaarwegende 

ad 1. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in eerste 

instantie in goed overleg tussen betrokkenen worden opgelost. Indien dit niets oplevert, 

kan daarna overleg met bijvoorbeeld onder andere de leerkracht, de schooldirecteur en 

een schoolcommissie plaatshebben. Kortom, een laagdrempelige behandeling via de 

Interne Klachtenregeling. Hieronder vallen bijvoorbeeld klachten over begeleiding of 

beoordeling van leerlingen, over toepassing van strafmaat of over de schoolorganisatie.  

ad 2. Pas wanneer deze afhandeling niet tot tevredenheid heeft geleid kan men een beroep 

doen op de Externe klachtenregeling. Onder deze regeling vallen ook  zwaarwegende 

klachten als seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en geweld.  

De wet verplicht de besturen om een klachtencommissie in te stellen. De Borgesiusstichting 

heeft zich  aangesloten bij de Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO).  

Op hun website: www.gcbo.nl kunt u terecht voor informatie.  

Iedere school bij de Borgesiusstichting kent één of meerdere schoolcontactpersonen. Voor 

onze school is dat Hannie van de Sande. 

Verder kunt u voor deskundig advies op het terrein van machtsmisbruik contact opnemen met 

de GGD.  U kunt hiervoor bellen naar  076-5282241 en vragen naar de EVP (Externe Vertrouwens 

Persoon).  

  

STROOMDIAGRAM interne <> externe klachtenregeling  

Betrokkenen (klager / aangeklaagde) kunnen zijn: leerlingen, leerkrachten, directieleden, 

algemene directie, ouders.  

Interne klachtenregeling 

Stap 1: klager en aangeklaagde spreken met elkaar 

Stap 2: klager en aangeklaagde spreken met de schooldirectie 

Stap 3: klager en aangeklaagde spreken met het College van Bestuur 

Stap 4: invullen formulier ‘interne klachtenregeling’ 

Stap 5: Commissie Interne Klachten onderzoekt en doet binnen 3 werkweken een 

uitspraak 

Stap 6: betrokkenen worden op de hoogte gebracht van de uitspraak 

Stap 7: Afronding intern: klacht opgelost of… 

Externe klachtenregeling 

Stap 1: melding betrokkenen dat de klacht extern wordt voortgezet 

Stap 2: College van Bestuur informeert de betrokkenen over de werkwijze/hoe nu verder 

te handelen 

Stap 3: klager meldt de klacht schriftelijk en de betrokkenen ontvangen het afschrift 

Stap 4: aangeklaagde / school dient binnen 4 weken hun standpunt in 

Stap 5: de commissie geeft haar standpunt binnen 4 weken weer 

Stap 6: de commissie brengt advies uit aan het schoolbestuur 

Stap 7: Binnen 4 weken laat het schoolbestuur aan klager en klachtencommissie horen 

wat de verdere acties zijn 

Stap 8: indien de klacht niet wordt opgelost kan de klager een rechtszaak starten tegen 

het schoolbestuur 

FORMULIER ten behoeve van de Interne Klachtenregeling:  

http://www.gcbo.nl/
http://www.gcbo.nl/
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a. naam klager           

  _______________________________________________________________  

  adres:      

  _______________________________________________________________  

       datum + ondertekening:    

  _______________________________________________________________  

  

b. naam betrokken school      

  _______________________________________________________________  

  

          (eventueel) naam betrokken personeelslid 

  _______________________________________________________________  

  

     

c. omschrijving klacht (zie onderaan deze pagina)        

  

  

Samenvatting/conclusies van overleg met betrokken personeelslid*  

  

  

  

Datum + ondertekening betrokken partijen: _______________________________  

 

  

Samenvatting/conclusies van overleg met betrokken schooldirecteur*  

  

 

  

Datum + ondertekening betrokken partijen: ________________________________  

  

Samenvatting/conclusies van overleg met de bestuurscommissie*  

  

  

  

Datum + ondertekening betrokken partijen: ________________________________  

  

  

Omschrijving klacht:  
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Bijlage 6: werkwijze GGD   

Jeugdgezondheidszorg door de GGD West-Brabant                                                          

Uw partner bij de gezonde groei en ontwikkeling van kinderen van 0  t/m 19 jaar  

U wilt het beste voor uw kind: dat het gezond en gelukkig is, voor zichzelf opkomt en verstandige 

keuzes maakt. GGD West-Brabant helpt u daarbij zodat uw kind gezond en veilig opgroeit. 

Onder het motto ‘ieder kind in beeld’ zet de GGD West-Brabant zich dagelijks in met extra 

aandacht voor kinderen of gezinnen die dat nodig hebben.  

Publieke gezondheid                                                                                                                                          

Vanuit de Wet Publieke Gezondheid is de GGD West-Brabant in uw gemeente verantwoordelijk 

voor de jeugdgezondheidszorg van kinderen van 0 t/m 19 jaar. Wij zetten ons dagelijks in om 

eventuele gezondheidsproblemen en –risico’s zo snel mogelijk op te sporen en zo veel mogelijk 

te beperken. Samen met onze partners in  ‘Zorg voor Jeugd’  en in nauwe samenwerking met 

school, houden wij zicht op de lichamelijke, geestelijke en emotionele ontwikkeling van kinderen 

en jongeren in West-Brabant. Zo ook op de gezondheidssituatie van uw kind.  

Gezondheidsonderzoeken                                                                                                          

Dat zicht op de West-Brabantse gezondheidssituatie houden we onder andere via 

gezondheidsonderzoeken. Op de basisschool zien we alle kinderen van 5-6 jaar en van 10-11 

jaar. In de tweede klas van het voorgezet onderwijs vindt het laatste gezondheidsonderzoek 

plaats. U hoort vooraf dat er een gezondheidsonderzoek plaatsvindt, hiervoor wordt uw kind uit 

de klas gehaald. De uitkomsten van ieder onderzoek sturen wij u per post toe. De resultaten 

noteren wij ook 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.   

In het kalenderjaar 2019 zien wij de kinderen geboren in 2008 en 2013 en in het kalenderjaar 

2018 zagen wij kinderen geboren in 2007 en 2012. Bij het gezondheidsonderzoek 5-6 jarigen 

ontvangen ouders een vragenlijst en bij het gezondheidsonderzoek 10-11 jarigen ontvangen 

zowel ouders als jongere apart een vragenlijst.  

  

Wat doen we tijdens het onderzoek?   

Het onderzoek vindt plaats op school of, indien uw school geen ruimte tot haar beschikking 

heeft, op de GGD. Vindt het onderzoek op school plaats, dan hoeft u hierbij niet aanwezig te 

zijn. Vindt het onderzoek op de GGD plaats, dan nodigen we u uit om samen met uw zoon of 

dochter langs te komen.   

Voordat de onderzoeken beginnen op school, legt de medewerker van de 

Jeugdgezondheidszorg in de klas uit wat zij gaat doen. Tijdens het onderzoek controleert zij bij 

uw kind de lengte en het gewicht. Uw kind hoeft hiervoor alleen de schoenen uit te doen. Op 

5/6 jarige leeftijd controleert zij ook het gehoor en de ogen. Als hier aanleiding toe is, 

controleert zij ook bij kinderen van 10/11 jaar het gehoor en/of de ogen. Uw vragen en zorgen 

over de gezondheid en ontwikkeling van uw kind, die u eventueel heeft aangegeven op de 

vragenlijst of tijdens het onderzoek, bekijkt zij uiteraard ook. Indien nodig nemen we daarover 

contact met u op.  

  

Jeugdgezondheidszorg op school                                                                                                       

Op basisscholen en voortgezet onderwijs zijn wij onder andere op de verschillende manieren 

actief. Het aanbod per school verschilt en is afhankelijk van de afspraken met gemeenten.  

• Advies en ondersteuning aan ouders/verzorgers (en de leerkrachten) van leerlingen die 

vaak afwezig zijn of met school dreigen te stoppen.  

• Deelname aan Ondersteuningsteams waarin de leerlingen besproken worden die extra 

zorg nodig hebben.  
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• Voorlichting en advies over en periodieke controle van hygiëne, veiligheid en een 

goede ventilatie op school.   

• Verschillende activiteiten gericht op onder andere gezonde voeding, beweging, 

weerbaarheid en seksualiteit.  

• Advies en ondersteuning bij een ingrijpende gebeurtenis of een melding van ongewenst 

gedrag op uw school (extern vertrouwenspersoon).  

Inentingen                                                                                                                              

GGD West Brabant voert in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport het  

Rijksvaccinatieprogramma uit. Jaarlijks vaccineren wij kinderen tegen ernstige ziekten zoals bof, 

mazelen en rode hond (BMR), difterie, tetanus en polio (DTP) en baarmoederhalskanker. Meer 

informatie vindt u op: http://www.rivm.nl/Onderwerpen/R/Rijksvaccinatieprogramma.  

  

Gaat u op vakantie? Gezond op reis begint bij de GGD. Wij bieden inentingen en advies op 

maat over maatregelen tegen malaria en andere infectieziekten. Niet alleen in verre oorden, 

maar ook in landen dichter bij huis kunt u besmet raken met bijvoorbeeld buiktyfus, gele koorts 

of tuberculose. Meer informatie vindt u op: http://www.ggdreisvaccinaties.nl/.  

Hoofdluis                                                                                                                                 

Wilt u meer informatie over behandeling van hoofdluis, kunt u terecht op de website van 

het RIVM: http://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis .  

Contact   

Heeft u twijfels of zorgen over de groei en de ontwikkeling van uw kind? Of over zijn of haar 

gedrag thuis of op school? Dan staan de jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, verpleegkundig 

specialist en doktersassistenten van GGD West-Brabant voor u klaar.   

Sinds 2014 kunt u gebruik maken van Mijn Kind in Beeld, www.mkib.nl, u kunt de groeicurven van 

uw kind inzien en u persoonlijke gegevens aanpassen. U heeft hiervoor een DigiD met SMS code 

nodig.  Via MIKB kunt u ook uw vragen stellen. U kunt een telefonische of persoonlijke afspraak 

maken via het afsprakenbureau Jeugd en  

Gezin op telefoonnummer 076–528 2486. Meer informatie vindt u op 

www.ggdwestbrabant.nl/mijnkind  

  

http://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis
http://www.mkib.nl/
http://www.mkib.nl/
http://www.ggdwestbrabant.nl/mijnkind
http://www.ggdwestbrabant.nl/mijnkind
http://www.ggdwestbrabant.nl/mijnkind
http://www.ggdwestbrabant.nl/mijnkind
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Bijlage 7: resultaten ‘Gezonde school test’  
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Bijlage 8: T.S.O. (tussen schoolse opvang)  

  

  

                                                                                     
                                                       

In het kader van de opgelegde professionalisering ten aanzien van het overblijven is er op 14 

november 2006 een aparte stichting opgericht: de stichting Tussen Schoolse Opvang, kortweg 

TSO Schijf.  

Tussenschoolse opvang vindt 4 dagen per week plaats in den Hoge Dries (bij goed weer op 

het schoolplein).  

Dagelijks zijn er op de TSO de coördinator en een aantal overblijfkrachten aanwezig die de 

zorg voor de overblijfkinderen op zich nemen in de lunchpauze. Tijdens het overblijven eten 

en spelen de kinderen onder begeleiding van deze overblijfkrachten. De 

coördinator/overblijfkrachten registreren de aanwezige kinderen en zorgen voor een goed 

verloop van het overblijven.    

Wij maken onderscheid tussen 2 soorten overblijvers:                         

Vaste overblijvers: dit zijn kinderen die elke week een of meer vaste dagen overblijven. Opgave 

via het aanmeldformulier. Indien uw kind in de loop van het jaar instroomt, kunt u een 

aanmeldformulier verkrijgen bij de coördinator.   

De kosten voor het vast overblijven bedragen € 1,75 per keer per kind ( machtiging)  

Losse overblijvers: dit zijn kinderen die incidenteel overblijven. Deze kinderen maken gebruik van 

een strippenkaart. De kosten voor los overblijven zijn € 2,20 per keer per kind. De strippenkaarten 

blijven de gehele schooltijd geldig.   

Meer uitleg over het gebruik van de strippenkaarten en ook over andere zaken vindt u 

terug in een apart informatieboekje van de TSO. Dit boekje kunt u opvragen bij de 

coördinator. Zij is iedere dag (behalve woensdag) op school  te bereiken of schriftelijk via 

de overblijfbrievenbus.   

  

Ook kunt u een mail sturen naar de coördinator: c.godrie@borgesius.net  
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Bijlage 9:  Buitenschoolse opvang ( B.S.O.)  

  

Sinds 1 augustus 2007 moet de school zich inspannen om ouders tegemoet te komen bij het 

zoeken naar buitenschoolse opvang voor hun kind. In haar strategisch beleidsplan heeft de 

Borgesiusstichting vastgesteld, dat scholen zich moeten inzetten om een Integraal Kindcentrum 

te ontwikkelen. Uitgangspunten Borgesiusstichting:  

- BSO wordt verzorgd door een daartoe gecertificeerde instelling.  

- De Borgesiusstichting heeft met een aantal instellingen overleg gevoerd.  

- Er zal waarschijnlijk sprake zijn van een groeimodel. Het aantal kinderen dat gebruik 

gaat maken van BSO zal grotendeels bepalend zijn voor de wijze waarop BSO 

aangeboden wordt.  

 

Organisatie schooljaar 2020-2021 op de Daltonschool De Vindplaats in Schijf:  

1. Spelen=Leren organiseert tot 1 januari 2021 Peuteropvang gedurende 3 ochtenden: 

maandag-dinsdag-woensdag. Deze  vorm van Kinderopvang is toegankelijk  voor 

peuters van 2 tot 4 jaar. Zie website: www.spelen-is-leren.nl   

Na deze datum wordt de peuteropvang voortgezet door een andere partij. 

2. Voor Kinderdagopvang verwijzen wij ouders naar Kinderopvang Blitz4Kidz 

(www.kinderopvangblitz4kidz.nl). Zij vangen leerlingen zowel voor als na schooltijd op 

op onze school of op hun locatie in Rucphen. Indien u behoefte heeft aan opvang 

kunt u contact opnemen, zodat u samen met hen naar een passende oplossing kunt 

zoeken.  

  

Aanbieders Kinderdagverblijf, waarmee wij contacten onderhouden (VVE gecertificeerd):  

**Kindercentrum ‘Tijd voor kinderen’ Locatie: Bremstraat 102 a,  4711 CJ St. Willebrord  

Hoofd leidinggevende: Petra den Braber, telefoonnummer 06 53535119 / 0165 851284 

E-mail: info@kdv-tijdvoorkinderen.nl Website:  www.kdv-tijdvoorkinderen.nl  

 ** Kober, Postbus 7482 , Breda, Tel: 076 5045605, e-mail: serviceteam@kober.nl, website: 

www.kober.nl  

 

Naschoolse activiteiten:  

De school werkt samen met het Sociaal Kultureel Werk.  

Eén keer per maand wordt door hen een naschoolse activiteit voor de kinderen van de 

basisschool georganiseerd. Een keer per maand is dit een sportactiviteit, en een keer 

per maand is dit een creatieve activiteit. Deze activiteit vindt meestal plaats in d’n 

Hoge Dries op dinsdag of donderdag van 15.15 tot 16.30 uur. Kinderen kunnen zich per 

activiteit opgeven. De kosten bedragen € 2,00 per keer. 

  

http://www.spelen-is-leren.nl/
http://www.spelen-is-leren.nl/
http://www.spelen-is-leren.nl/
http://www.spelen-is-leren.nl/
http://www.spelen-is-leren.nl/
http://www.spelen-is-leren.nl/
http://www.kinderopvangblitz4kidz.nl/
mailto:info@kdv-tijdvoorkinderen.nl
http://www.kdv-tijdvoorkinderen.nl/
http://www.kdv-tijdvoorkinderen.nl/
mailto:serviceteam@kober.nl
http://www.kober.nl/
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Bijlage 10: Ondersteunend Team ( OT)  

Inleiding   

Om kinderen, waarbij belemmeringen in de ontwikkeling optreden, naast passend onderwijs ook 

passende zorg te kunnen bieden, is samenwerking van reguliere scholen met scholen die 

specialistische onderwijszorg kunnen bieden én met partners in de zorg noodzakelijk. Oorzaken 

voor belemmeringen in de ontwikkeling kunnen op verschillende vlakken liggen: de cognitieve- 

of psychosociale ontwikkeling van het kind, een niet-passend onderwijsaanbod of de opvoed- 

en opgroeisituatie. 

Doel van het OT (ondersteunend team) op school:  

Kinderen en ouders, waarbij op school problemen gesignaleerd worden, vroegtijdig, snel, 

effectief en samenhangende ondersteuning bieden door het lokale aanbod dicht rond de 

school te organiseren.  

Functies van het OT:  

• Bijdragen aan preventie en vroeg signalering  

• Advies en consultatie voor ouders/leerlingen/leerkrachten/pedagogisch medewerker  

• Handelingsgerichte adviezen voor leerkrachten/pedagogisch medewerker  

• Screening/vraagverheldering  

• Aanvullend onderzoek/diagnostiek  

• Doorverwijzing naar hulp   

• Afstemming/coördinatie van ondersteuning  

• Monitoren van de veiligheid  

  

Het Ondersteunend team van Daltonschool De Vindplaats  

• De intern begeleider van de school: José van den Bergh-Dekkers  

• De jeugdprofessional(s): Loes Schoone, Nicole Brinkman  

• De jeugdverpleegkundige van het consultatiebureau: Marieke Warnier  

• De jeugdverpleegkundige van de GGD: Tamara Klaassen  

• Ouders/verzorgers van het kind, tenzij ouders dit weigeren. 

  

Daarnaast is het mogelijk om op afroep aan het OT deel te laten nemen:  

• Betrokken leerkracht/pedagogisch medewerker  

• De leerplichtambtenaar  

• Betrokken hulpverleners  

• Orthopedagoge in dienst van de Borgesiusstichting: Debbie Mol  

  

5 keer per jaar (op dinsdagmorgen) vindt er een gesprek plaats binnen het OT.  

  

Tevens vindt er 5 keer per jaar op school een inloopspreekuur plaats.  

Ouders kunnen dan met kleine vragen bij Marieke Warnier, de jeugdverpleegkundige van het 

consultatiebureau, terecht.  
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Stichting Leergeld helpt en laat uw kind weer meedoen!  

  

Sinds enige jaren is de Stichting Leergeld ook actief binnen de gemeente Rucphen.  

Voor wie is de Stichting Leergeld?  

Stichting Leergeld helpt kinderen die buitengesloten dreigen te raken, omdat hun ouders 

(onverwachts) in de financiële problemen zijn gekomen.  

De Stichting biedt ouders en verzorgers van kinderen tot 18 jaar met een minimum-inkomen de 

mogelijkheid om een bijdrage te ontvangen. Te denken valt hierbij aan deelname van een 

schoolreisje, lidmaatschap van een sportclub, muziekles, bijdragen in de kosten van de 

aanschaf van een fiets of computer (digitale lessen) voor het kind.  

  

Hoe werkt Stichting Leergeld?  

Stichting Leergeld werkt samen met vrijwilligers. Deze vrijwilligers komen langs, om geheel 

anoniem, de aanvraag te bespreken. Om zoveel mogelijk kinderen te kunnen helpen wordt er 

samengewerkt met: (sport) verenigingen, scholen, gemeentes en bedrijven.  

Zo kunnen deze kinderen net als hun klasgenootjes mee op schoolreis, zwemles of bij een 

sportvereniging.  

  

Gemeente Rucphen ondersteunt Stichting Leergeld.  

De gemeente Rucphen vindt het belangrijk dat alle kinderen kunnen meedoen aan de 

maatschappij. Omdat dit niet voor elk gezin mogelijk is, ondersteunt de gemeente Rucphen de 

Stichting met een jaarlijkse bijdrage.  

  

Bijlage 11: Stichting Leergeld   

  

        Stichting   Leergeld   Noord - West   Brabant   
  
        Etten - Leur,   tel.   076 - 5030300   
  
         Emailadres:   info@leergeldnoordwestbrabant.nl   
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Bijlage 12 urenverantwoording 2020-2021 

 

  

Daltonschool De Vindplaats

2020-2021

Schooltijden groep 1 groep 2-4 groep 5-7 groep 8

UREN

maandag 8.30 - 12.00 3 1/2 8.30 - 12.00 3 1/2 8.30 - 12.00 3 1/2 8.30 - 12.00 3 1/2

13.00 - 15.15 2 1/4 13.00 - 15.15 2 1/4 13.00 - 15.15 2 1/4 13.00 - 15.15 2 1/4

dinsdag 8.30 - 12.00 3 1/2 8.30 - 12.00 3 1/2 8.30 - 12.00 3 1/2 8.30 - 12.00 3 1/2

13.00 - 15.15 2 1/4 13.00 - 15.15 2 1/4 13.00 - 15.15 2 1/4 13.00 - 15.15 2 1/4

woensdag 8.30 - 12.15 3 3/4 8.30 - 12.15 3 3/4 8.30 - 12.15 3 3/4 8.30 - 12.15 3 3/4

donderdag 8.30 - 12.00 3 1/2 8.30 - 12.00 3 1/2 8.30 - 12.00 3 1/2 8.30 - 12.00 3 1/2

13.00 - 15.15 2 1/4 13.00 - 15.15 2 1/4 13.00 - 15.15 2 1/4 13.00 - 15.15 2 1/4

vrijdag 8.30 - 12.00 3 1/2 8.30 - 12.00 3 1/2 8.30 - 12.00 3 1/2

13.00 - 15.15 2 1/4 13.00 - 15.15 2 1/4

Totaal uren per week 21,00 24,50 26,75 26,75

Aantal klokuren per week 21,00 24,50 26,75 26,75

aantal weken in het schooljaar 52 52 52 52

Totaal lesuren 1092 1274 1391 1391

EXTRA UREN

Carnaval 2 1/4 2 1/4 0 0

koningssportdag 4 4 0 0

musical 0 0 0 6

schoolreis/kamp 0 0 0 8

Kerstviering donderdagavond 2 2 2 2

Totaal uren per jaar 1100,25 1282,25 1393 1407

VAKANTIES

zomervakantie 26-7-21 t/m 3-9-21 126 147 160 1/2 160 1/2

herfst 19-10-20 t/m 23-10-20 21,00 24,50 26,75 26,75

kerst 21-12-20 t/m 1-1-21 42,00 49,00 53,50 53,50

carnaval 15-2-21 t/m 19-2-21 21,00 24,50 26,75 26,75

Paasmaandag 5-4-21 5,75 5,75 5,75 5,75

mei 26-4-21 t/m 7-5-21 42,00 49,00 53,50 53,50

Bevrijdingsdag 5-5-21 0,00 0,00 0,00 0,00

Hemelvaart 13/14-5-21 5,75 9,25 11,50 11,50

Pinksteren 24-5-21 5,75 5,75 5,75 5,75

Totaal uren vakantie 269,25 314,75 344,00 344,00

Sub totaal gemaakte uren per jaar 831,00 967,50 1049,00 1063,00

EXTRA DAGEN

Cluster HB 23-9 wo 3,75 3,75 3,75 3,75

studiedag 26-10 ma 5,75 5,75 5,75 5,75

borgesiusdag 13-11-20 vr 0,00 3,50 5,75 5,75

studiemiddag 1-12 dimi 2,25 2,25 2,25 2,25

Middag voor Kerst 18-12 vrmi 0 0 2,25 2,25

Studiedag maandag 4-1 ma 5,75 5,75 5,75 5,75

studiemiddag 2-3 dimi 2,25 2,25 2,25 2,25

studiedag Goede Vrijdag 2-4 vr 0,00 3,50 5,75 5,75

studiemiddag 21-5 vrmi 0 0 2,25 2,25

studiedag 24-6 do 5,75 5,75 5,75 5,75

middag voor zomervakantie 23-7 vrmi 0 0 2,25 2,25

25,50 32,50 43,75 43,75

Totaal gemaakte uren per jaar 805,50 935,00 1005,25 1019,25

verplicht werkelijk verschil

Totaal jaar 1 t/m 4: (verplicht 3520) 3520 3610,50 90,50

Totaal jaar 5 t/m 8: (verplicht 3760) 3760 4035,00 275,00

Totaal jaar 1 t/m 8: (verplicht 7520) 7520 7645,50 125,50



 
51 

Bijlage 13: Toestemming gebruik beeldmateriaal 

 

 

 

Beste ouder/verzorger,  

 

Op onze school laten wij u met beeldmateriaal (foto’s en video’s) zien waar we mee bezig zijn. 

Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens 

activiteiten, schoolreisjes en lessen. Ook uw zoon/dochter kan op dit beeldmateriaal te zien zijn.  

 

Wij gaan zorgvuldig om met deze foto’s en video’s. Wij plaatsen geen beeldmateriaal waardoor 

leerlingen schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van 

leerlingen. Daarnaast zijn wij vanuit de wetgeving verplicht om uw toestemming te vragen voor 

het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon/dochter.  

 

Het is goed om het geven van toestemming samen met uw zoon/dochter te bespreken. Als u 

uw keuze thuis bespreekt, dan weten ze zelf waarom het gebruik van foto’s en video’s wel of 

niet mag. Het is mogelijk dat u niet wilt dat foto’s van uw kind op internet verschijnen.  

 

Uw toestemming geldt alleen voor beeldmateriaal dat door ons of in onze opdracht wordt 

gemaakt. Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. De 

school heeft daar geen invloed op, maar wij vertrouwen erop dat deze ouders ook 

terughoudend zijn met het plaatsen en delen van beeldmateriaal op internet. 

 

Met deze brief vragen we u aan te geven waarvoor Daltonschool De Vindplaats beeldmateriaal 

van uw zoon/dochter mag gebruiken. Op het toestemmingsformulier kunt u zien voor welk doel 

de verschillende opties gebruikt worden.  

 

Als we beeldmateriaal willen laten maken voor onderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld om een les 

van de stage- juf op te nemen, zullen we u daar apart over informeren en zo nodig om 

toestemming vragen. Ook als we beeldmateriaal voor een ander doel willen gebruiken, dan op 

het antwoordformulier vermeld staat, nemen we contact met u op.  

 

U mag natuurlijk altijd de door u gegeven toestemming intrekken. Ook mag u op een later 

moment alsnog toestemming geven. Zonder toestemming zal er geen beeldmateriaal van uw 

zoon/dochter gebruikt en gedeeld worden. 

 

Wilt u het toestemmingsformulier meegeven naar school? Alle formulieren mogen worden 

ingeleverd bij juf Carla of de eigen leerkracht. 

 

 

Alvast bedankt voor uw medewerking!  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Benita Hereijgers, directeur Daltonschool De Vindplaats 
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Toestemmingsformulier gebruik beeldmateriaal 

 

 

Hierbij verklaart ondergetekende, ouder/verzorger van ……………………………………..  

 

uit groep …….. 

 

dat beeldmateriaal (foto’s en video’s) door Daltonschool De Vindplaats*:  

  
Beeldmateriaal wordt gebruikt voor de volgende doelen 

O in de schoolgids en/of 

schoolbrochure gebruikt 

mag worden 

Informeren van (toekomstige) ouders en (toekomstige) 

leerlingen over de school en de onderwijs mogelijkheden. 

Hiernaast wordt het beeldmateriaal gebruikt voor PR-

doeleinden van de school.  

O op de openbare website 

van de school gebruikt mag 

worden     

Informeren van (toekomstige) ouders en (toekomstige) 

leerlingen over de school, het gegeven en te volgen 

onderwijs en diverse onderwijsactiviteiten zoals schoolreisjes, 

schoolfeesten, etc.  

O op het besloten deel van 

de website van de school 

gebruikt mag worden 

Informeren van ouders en leerlingen over de 

onderwijsactiviteiten zoals schoolreisjes, excursies, 

schoolfeesten, etc.  

(Ouderportaal Social Schools vanaf schooljaar 2018-2019)  

O in de (digitale) 

nieuwsbrief gebruikt mag 

worden 

Ouders en leerlingen informeren over activiteiten en 

ontwikkelingen op en om school 

O NIET gebruikt mag 

worden 

Beeldmateriaal wordt nergens gebruikt 

 

* aankruisen waarvoor u toestemming geeft 

 

Verder willen we uw toestemming vragen voor het opnemen van de gegevens van uw 

zoon/dochter in het adresboekje dat aan het begin van het schooljaar verspreid wordt onder 

alle gezinsoudsten. 

Geeft u alstublieft hieronder aan, of u hiermee akkoord gaat. 

 

Ik geef wel / geen toestemming voor het opnemen van naam, adres, postcode, woonplaats, 

telefoonnummer en geboortedatum van mijn zoon/dochter. 

 

 

Datum:     .............................................................................. 

 

 

Naam ouder/verzorger:  .............................................................................. 

 

 

Handtekening ouder/verzorger: .............................................................................. 

 


