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Raamsdonksveer, juli 2019 

 

Geachte ouder(s) / verzorger(s),  

Uw kind(eren) bezoekt of gaat binnenkort één van onze scholen bezoeken. Daarom 
willen u in het kort informeren over Stichting Uniek.  

Wij zijn Stichting Uniek, een overkoepelende Stichting waarbij 7 basisscholen in de 
gemeente Geertruidenberg en de gemeente Werkendam zijn aangesloten.  

Het onderwijs wordt verzorgd door 150 personeelsleden voor 1900 kinderen.  

Geen mens is gelijk. Ook geen school is gelijk. Elke school heeft een eigen identiteit. 
Onderlinge verschillen mogen er zijn en Stichting Uniek wil deze verschillen niet 
weghalen.  

Elk van deze scholen biedt op eigen wijze onderwijs aan. Elke school kan dus echt 
verschillend zijn in aanpak en lesmethodes. Wij vinden dat belangrijk. Juist door het 
maken van eigen keuzes kan onderwijs optimaal worden afgestemd op de kinderen. 
Bovendien levert een dergelijke aanpak aan ouders/verzorgers keuze mogelijkheden.  

Ondanks verschillen tussen de scholen zijn er ook overeenkomsten. Kinderen leren het 
beste binnen een goede sfeer waarin aandacht is voor hun kwaliteiten. Daarom biedt 
elke unieke school een omgeving die veilig is en waar kinderen zich op hun gemak 
kunnen voelen. Ieder kind is immers uniek en kan en mag zichzelf zijn. Met respect 
voor de andere kinderen.  

Zoals elk kind uniek is, zo zijn ook onze zeven scholen verschillend voor wat betreft de 
wijk waarin ze staan, de tradities van de school en de waardevolle nadruk die elk 
schoolteam aanbrengt.  

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

Stichting Uniek werkt samen met partners die een bijdrage leveren aan het realiseren 
van de visie. De Stichting ontwikkelt zich steeds meer naar een netwerkorganisatie en 
investeert in samenwerkingsverbanden die leiden tot verbetering van de kwaliteit van 
het onderwijs en de ondersteuning. Voorbeelden hiervan zijn samenwerking binnen 
passend onderwijs.  

Aandacht is er voor samenwerking met gemeenten, kinderdagopvang, 
peuterspeelzalen en voortgezet onderwijs. In de komende jaren zal deze 
samenwerking verder geoptimaliseerd en op uitbreidingsmogelijkheden onderzocht 
worden.  

De verschillen en samenwerkingen maken Stichting Uniek.  
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Als u meer wilt weten over de verschillende scholen kunt u alvast een kijkje op hun website 
nemen.  

Vanzelfsprekend bent u als (toekomstig)ouder, samen met uw kind, hartelijk welkom.  

Wij willen de kinderen een degelijke basis geven, zodat ze na hun vervolgopleidingen 
uiteindelijk als actief burger succesvol in onze maatschappij kunnen functioneren. De 
ontwikkeling van elk kind staat voorop. We willen dat de kinderen zo hoog mogelijke 
prestaties leveren, dat ze een plezierige basisschooltijd beleven.  

De maatschappij verandert voortdurend. Ook de opvattingen over en de eisen aan goed 
onderwijs zorgen voor aanpassingen. Daarom vinden wij het belangrijk dat alle 
medewerkers zich voortdurend blijven ontwikkelen. Dat gebeurt door het volgen van 
cursussen, opleidingen, maar ook door te leren van elkaar. We willen graag dat 
leerkrachten trots zijn op hun werk in de school.  

U heeft als ouders niet voor niets voor één van onze scholen gekozen. We vinden het erg 
fijn dat u uw kind(eren) aan een Uniek-school toevertrouwt. Wij hopen en verwachten dat 
u betrokken blijft bij het wel en wee van uw kind(eren). Mocht u hierover vragen of 
opmerkingen hebben: neemt u dan contact op met de groepsleerkracht. Want we willen 
graag tevreden en trotse ouders.  

De zeven leden van de Raad van Toezicht bewaken de ontwikkeling van Stichting Uniek. De 
leiding over de zeven scholen is in handen van de heer P. Hendrix. Hij is de voorzitter van 
het College van Bestuur.  

Op elk van de zeven scholen is een directeur aangesteld. Met hem of haar heeft u het 
meest te maken, want de directeur is de leidinggevende op de school.   

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

Wij wensen uw kind(eren) een prettig en succesvol schooljaar 2019 - 2020 toe.  

 

 

Met vriendelijke groeten,  

P. Hendrix  

College van Bestuur  

Voorzitter  
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Voorwoord  

 

U hebt nu de schoolgids 2019-2020 geopend van basisschool De Wilsdonck. Wellicht bent u een 
ouder/verzorger van één van de kinderen op de Wilsdonck, wellicht bent u een ouder/verzorger 
die zich aan het oriënteren is op het meest geschikte onderwijs voor uw kind.  

In de schoolgids vindt u alle mogelijke informatie met betrekking tot het onderwijs dat geboden 
wordt op de Wilsdonck, daarnaast geven wij extra informatie middels de schoolkalender en diverse 
nieuwsbrieven gedurende het schooljaar.  

Hebt u vragen, stap dan eerst naar de leerkracht van uw kind, zij zijn immers uw aanspreekpunt. 
Voor algemene vragen kunt u natuurlijk altijd een afspraak met mij maken. Bij dringende zaken sta 
ik meteen voor u klaar.  

Bent u na het lezen van de schoolgids warm geworden voor ons onderwijs en wilt u uw zoon of 
dochter aanmelden, maak dan een afspraak met de school. Ik vertel u graag over ons onderwijs en 
laat u De Wilsdonck tijdens een rondleiding in vol bedrijf zien.  

 

Guido van Gils, directeur bs De Wilsdonck 
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1. De Wilsdonck 

 

      1.1.  BASISSCHOOL DE WILSDONCK  

 Rembrandtlaan 7 
  4941 ZA Raamsdonksveer 
  telefoon: 0162-512315 
                           e-mail:      directie@dewilsdonck.nl 

 Internet :  www.dewilsdonck.nl  
 
1.2.DIRECTIE + MANAGEMENT TEAM 

De leiding van de school berust bij : 

Dhr. Guido van Gils 
 06-41845731 
 

directeur 

Dhr. G. van Gils (directeur)  
 
Management Team (MT) 

Mevr. N. v. Linge ( teamleider) 

Mevr. C van Loon (intern begeleider) 

 

                           
                          1.3.SITUERING EN NAAM VAN DE SCHOOL 

De school staat  al ruim zestig jaar in het centrum van de kern Raamsdonksveer op een 
steenworp van het gemeentehuis. De naam van de school is tot stand gekomen vanwege 
het feit dat vroeger in het gebied waar de school nu staat veel wielen (door overstromingen 
veroorzaakte plassen) en donken (hoger gelegen droge gronden) voorkwamen. Dat veel 
mensen de streek bevolkten was logisch: het was een vruchtbaar gebied. 

 
1.4. HET GEBOUW 
Ons schoolgebouw met bovenverdieping dateert uit 1955.De zijvleugel is in 1965 in gebruik 
genomen. Het mag een karakteristiek gebouw genoemd worden met authentieke details, 
zoals brede gangen en glas-in-lood ramen. 
 
1.5. SPECIALE VOORZIENINGEN IN HET GEBOUW 

         Wij hebben de beschikking over: 
8 groepslokalen in het hoofdgebouw 
2 groepslokalen in een semi – permanent gebouw (geplaatst in 2004)  
2 groepslokalen in een semi permanent gebouw (  geplaatst zomer 2010) 
1 speelzaal 
2 computer – werkplekken in de hal op de eerste verdieping 
1 gemeenschappelijke ruimte, de aula. 
 
1.6. SCHOOLGROOTTE PER 01-10-2018 

 

Aantal leerlingen 244 

Aantal medewerkers 19 
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2.Waar de Wilsdonck voor staat 
    Onze visie: ‘Onderwijs als basis voor een kansrijke toekomst’ 
 
2.1. IDENTITEIT 
“De Wilsdonck” is een katholieke school. Onze katholieke identiteit komt o.a. tot uiting in  
waarden en normen op basis van gelijkwaardigheid voor iedereen en het respecteren en 
accepteren van verschillen in aanleg en cultuur. We willen de kinderen kennis laten maken met 
de katholieke geloofscultuur. Naast veel aandacht voor kerkelijke feesten werken we met de 
projectenserie: “Trefwoord”. De projecten kunnen worden afgesloten met vieringen in de klas, 
de aula of in de parochiekerk. Uitgangspunt is de notitie ‘Identiteit’, waarin vertrouwen, 
betrokkenheid, openheid, respect en eigenheid sleutelbegrippen zijn.  
 
2.2. UITGANGSPUNTEN 
Visie  
Elke leerkracht, de onderwijsassistente, de conciërge, de directeur: kortom iedereen die op 
enigerlei wijze een professionele bijdrage levert aan  onze school wil zich inspannen en 
uitdragen dat De Wilsdonck een eigentijdse (inspelend op de maatschappelijke ontwikkelingen), 
duidelijke en positieve school is, waar  de kinderen, hun ouder(s) / verzorger(s) en de teamleden 
zich verbonden voelen.   

 

Wijze van lesgeven en leerstofaanbod 
Binnen de groep starten we vanuit klassikaal onderwijs, waarbij het volgen van methoden voor 
alle vak- en vormingsgebieden zorgt voor een doorgaande lijn voor de 4 – 12 jarigen. De uitleg 
kan verschillend worden gegeven. Deze aanzetten voor differentiatie komen behalve tijdens de 
instructie ook terug in de verwerking van de lesstof. Tijdens het zelfstandig verwerken schenken 
we aandacht aan de individuele verschillen in prestaties, zodat alle leerlingen zich zo optimaal 
mogelijk kunnen ontwikkelen. Om de leerlingen zo goed mogelijk voorbereid te laten zijn op hun 
verdere loopbaan besteedt de school extra aandacht aan rekenen en taal, met daarbij de nadruk 
op technisch lezen, woordenschatontwikkeling en begrijpend lezen. Om recht te doen aan de 
brede ontwikkeling van onze kinderen ( ‘hoofd, handen en hart’) besteden we ook aandacht aan 
andere ontwikkelingsgebieden zoals techniek en de creativiteit. 
 
Leerlingenzorg 
De organisatie van de leerlingenzorg is er op gericht om het onderwijsaanbod zo goed mogelijk 
af te stemmen op de onderwijsbehoeften van elk kind. De extra begeleiding  gebeurt door de 
eigen groepsleerkracht. De ontwikkeling van de kinderen wordt vastgelegd in het 
leerlingvolgsysteem.  
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Ouderbetrokkenheid 
De leerkrachten en ouders werken samen in het belang van de ontwikkeling van het kind. 
Wij hebben regelmatig overleg met u over uw kind.  
Maandelijks verschijnt het infobulletin ‘Het Blik’. Dit is het officiële, schriftelijke 
communicatiemiddel tussen de school en de ouder(s) / verzorger(s).  
Ook de steeds geactualiseerde website bevordert de ouderbetrokkenheid. Leerkrachten 
informeren de ouders van hun groep over activiteiten in de groep middels ‘Social Schools’. 

 
Contacten buiten de school 
De contacten van de school met externe instanties zijn gericht op uitwisseling van kennis en 
informatie. Met deze functionele contacten  ondersteunen we de kinderen zo goed 
mogelijk om hun kwaliteiten optimaal te benutten. De contacten gelden bijvoorbeeld voor 
peuterspeelzalen, met scholen voor speciaal (basis)onderwijs, scholen voor voortgezet 
onderwijs en de partners in het buurtnetwerk. 
Daarnaast zet de school externe instanties in voor (na)scholing en ondersteuning van de 
leerkrachten bij de uitvoering van hun werkzaamheden.  
 
2.3. PRIORITEITEN 
Wij als team willen met behulp van moderne methodes binnen het huidige klassikale 
onderwijs gestructureerd onderwijs bieden. Naast lesgever is elke leerkracht ook 
begeleider.  Het onderwijs is zo ingericht dat de leerlingen zich zo optimaal mogelijk op hun 
eigen niveau kunnen ontwikkelen. Het verwerven van de basisvaardigheden Nederlandse 
taal en rekenen / wiskunde vormen hierbij de inhoudelijke basis. Om onze kinderen zich zo 
veel mogelijk veilig en vertrouwd te laten voelen, willen we met de Kanjermethode de 
sociaal – emotionele ontwikkeling bevorderen. 

2.4. HET KLIMAAT VAN DE SCHOOL 
“De Wilsdonck” streeft er naar een veilige school te zijn waar 
kinderen zich  vertrouwd voelen. De school gaat uit van de 
basisprincipes van de Kanjer – methode: We vertrouwen elkaar 
We helpen elkaar  Niemand speelt de baas Niemand lacht 
uit Niemand is zielig We zijn eerlijk tegen elkaar zonder te 
kwetsen. De sociaal – emotionele ontwikkeling van de kinderen 
wordt door middel van  het leerlingvolgsysteem ‘ ZIEN ’  gevolgd 
en bijgestuurd.  

 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCO2h0Iey3cYCFSOz2wodSewJLA&url=http://pgdrachtenwest.nl/arkenieuws/&ei=GHSmVe21A6Pm7gbJ2KfgAg&bvm=bv.97653015,d.ZGU&psig=AFQjCNEkyp-_Pm5HEqyLPBoztJUisUQddw&ust=1437058411675158
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCO2h0Iey3cYCFSOz2wodSewJLA&url=http://pgdrachtenwest.nl/arkenieuws/&ei=GHSmVe21A6Pm7gbJ2KfgAg&bvm=bv.97653015,d.ZGU&psig=AFQjCNEkyp-_Pm5HEqyLPBoztJUisUQddw&ust=1437058411675158
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3.De organisatie en inhoud van het onderwijs 

    3.1. DE ORGANISATIE VAN DE SCHOOL 
De leerlingen op onze school zijn verdeeld over: 

• De groepen 1 - 2; in het schooljaar 2019-2020  zijn er twee heterogene groepen. Dat wil   
      zeggen dat oudere en jongere kleuters in dezelfde groep zitten .  

•       De jaargroepen 3 t/m 8 (vanaf ongeveer 7 t/m 12 jaar). Dit schooljaar hebben we de   
      groepen 3, 4, 5, 6, 6/7, 7 en twee groepen 8. 

•        In totaal zijn er tien groepen.  
 

            Groepsgrootte 
De grootte in de groepen varieert van ongeveer twintig tot ongeveer dertig kinderen. Het kan niet 
altijd voorkomen worden, dat het maximale  streefgetal van dertig kinderen wordt overschreden. 
Bijvoorbeeld door verhuizingen of omdat  er gedurende het  jaar kinderen in de aanvangsgroepen 
bij  komen (vierjarigen) waarvoor geen extra leerkracht mag worden benoemd.  
 

3.2. SAMENSTELLING TEAM 
Het team is een mooie mix van gedegen ervaring en jeugdig enthousiasme dat zich volop aan het 
ontwikkelen is t.b.v. de ontwikkeling van uw kind. 

 

3.3. STAGIAIRES 
Onze school biedt aan studenten van de Pabo (Avans Hogeschool Breda)  de mogelijkheid om 
praktijkervaring op te doen. We proberen jaarlijks het aantal stageplaatsen in goede verhouding 
te verdelen zodat recht wordt gedaan aan de belangen van alle betrokkenen. Onze studenten zijn 
afkomstig van diverse  Pabo’s. De klassenleerkracht blijft altijd (eind) verantwoordelijk voor de 
groep. Marieke van Meggelen is stage- coördinator. Ook bieden we vierdejaarsstudenten de kans 
om bij ons de afrondende LIO (Leraar in Opleiding ) – stage uit te voeren . Alle scholen van  
Stichting Uniek werken samen met Avans Hogeschool Breda. 

 
3.4. VEILIGHEID OP SCHOOL 
Vanzelfsprekend vinden we het heel belangrijk dat er goed gelet wordt op de veiligheid in- en om 
de school van uw kind.  
De voor het onderwijs geldende arbeidsrisico’s, opgedeeld in de volgende categorieën: welzijn, 
agressie en geweld, fysieke belasting/RSI, werkplekken en arbowetgeving, zoals vastgelegd zal 
gaan worden  in het arbobeleidsplan van de Stichting, zullen nauwlettend gevolgd gaan worden. 
Daar waar nodig worden ook gepaste maatregelen genomen om de veiligheid op de scholen te 
garanderen c.q. te vergroten en de kans op arbeidsrisico te verkleinen 
Stichting  Uniek werkt met een bovenschools preventiemedewerker. Hij houdt zich bezig met de 
dagelijkse veiligheid, gezondheid en welzijn op de werkvloer van de scholen, ressorterend onder 
de Stichting Uniek. 
Elke school beschikt over een veiligheidsplan welke op school aanwezig is.  
In november  2017  is er een nieuwe RI&E door een externe organisatie afgenomen. Aan de hand 
daarvan is een nieuw Plan van Aanpak opgesteld. Dit PvA wordt vervolgens door de MR bewaakt. 
Jaarlijks wordt een voortgangsrapportage opgesteld. 
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3.5. ACTIVITEITEN VOOR DE KINDEREN 
 
3.5.1 HET JONGE KIND IN DE GROEPEN 1 EN 2  
Het werken in de groepen 1 - 2 kunnen we omschrijven als ‘doelgericht spelend leren’.   
Kleuters leren al doende, tijdens hun spel. Wij zorgen voor een rijke leeromgeving. We 
praten veel met de kinderen, zodat ze veel woorden leren en goed leren spreken. Dat is 
belangrijk voor het latere lees- en taalonderwijs. Door middel van thema’s en projecten 
proberen we in te spelen op de ervaringswereld van het kind (herfst, ziekenhuis, winkel, 
eigen lichaam enz.)  We werken met de nieuwe versie van het programma Schatkist (bron). 
Ook krijgen de kinderen een eerste kennismaking met de Engelse taal aan de hand van de 
methode ‘Take it easy’. 
Zo komen de verschillende leer- en vormingsgebieden aan bod. In de dagelijkse praktijk is 
dit nauwelijks merkbaar: wie in de  huishoek speelt is ook bezig met taalontwikkeling, wie 
met lotto speelt, leert ook getallen en kleuren en wie op een vel de golven van de zee 
tekent, is bezig met voorbereidend schrijven. Naast de taalontwikkeling komt elke dag het 
werken met ontwikkelingsmateriaal aan bod. Dit gebeurt op verschillende manieren: vrij 
kiezen of werken naar opdracht. 
Dit gebeurt individueel of in groepjes. De kinderen werken ook in hoeken: de huishoek, de 
bouwhoek, de zand- en watertafel, de lees -en schrijfhoek. Ook wordt er met materialen 
aan tafel gewerkt: puzzels, expressiematerialen, telmaterialen, enz. Tijdens het werken 
wordt er met groepjes kinderen gewerkt in de kleine kring. Dit om te differentiëren op 
niveau. 
Iedere dag staat ook spel op het rooster: of in de speelzaal of buiten op de speelplaats. 
Buitenspel is meestal vrij spel, zoals het spelen met de karren en het bouwen van hutten. 
Bij het spelen in de zaal onderscheiden we:  

- vrij spel met klautermateriaal; 
- de spel - les; 

 - het spelen met ballen, hoepels, etc. 
Voorts zijn er allerlei expressieactiviteiten: o.a. muziek,  poppenkast, drama. De verjaardag  
van het kind wordt uitgebreid gevierd waarbij de ouders aanwezig mogen zijn. 
Wij gaan ervan uit dat kinderen, die onze school bezoeken, zindelijk zijn. De 
groepsleerkracht heeft geen mogelijkheid om kinderen tijdens lestijd te verschonen. Dit zou 
ten koste gaan van de andere leerlingen. Natuurlijk is een incidenteel ‘ongelukje’ altijd 
mogelijk en dat is niet erg. Voor kinderen met een medische verklaring kunnen – liefst 
vooraf – afspraken met de leerkracht gemaakt worden.  
Na een toiletbezoek willen we graag dat de kinderen  hun handen met water en zeep 
wassen. 
 
3.5.2. SOCIAAL EMOTIONELE ONTWIKKELING 
In alle groepen werken we met de materialen van de Kanjermethode. Hierbij horen ook 
praktische oefeningen. We gebruiken  het leerlingvolgsysteem ‘ZIEN ‘, waarin suggesties 
voor begeleiding worden aangeboden. Er is op school een pestprotocol aanwezig. 
 
3.5.3. BURGERSCHAP, SOCIALE INTEGRATIE EN VEILIGHEID 
Onze school stelt zich ten doel om het actief burgerschap en de sociale integratie van 
kinderen te bevorderen.  Actief burgerschap verwijst naar de bereidheid en het vermogen 
deel uit te maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren.  
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Sociale integratie verwijst naar de deelname van burgers, ongeacht hun etnische  of culturele 
achtergrond, aan de samenleving in de vorm van sociale participatie, deelname aan de 
maatschappij en haar instituties en bekendheid met en betrokkenheid bij uitingen van de 
Nederlandse cultuur. Door het gebruik van onze Kanjermethode voor sociaal emotionele 
ontwikkeling, wereldoriëntatie, deelname aan scholenprogramma’s en catechese schenken wij 
aandacht aan genoemde onderwerpen. Bij sociale veiligheid op onze school gaat het niet alleen 
om het feit dat de leerlingen, ouders, vrijwilligers, stagiaires en personeel veilig zijn op school, 
maar ze zich ook veilig voelen. Binnen Stichting  Uniek wordt planmatig gewerkt aan de 
veiligheid.  
 
3.5.4. ZELFSTANDIGHEID 
Vanuit het hoekenwerk in de groepen 1 -2 wordt de zelfstandigheid van de kinderen steeds 
groter. Tijdens het zelfstandig verwerken helpen we kinderen, die op een bepaald 
leerstofonderdeel uitvallen. Bij de ontwikkeling van de zelfstandigheid wordt gebruik gemaakt 
van het zgn. ‘stoplicht’. 
 
3.5.5. KATECHESE 
In alle groepen wordt gewerkt met het katechetisch materiaal ‘Trefwoord’. Daarnaast nemen 
we één keer in de twee jaar deel aan het  project van de Vastenactie.  
 
3.5.6. LEZEN / TAAL 
In de groepen 1 en 2 vinden diverse activiteiten plaats als voorbereiding op het lezen. In groep 3 
ontwikkelt uw kind zich van een spelend naar een lerend kind. Wij spelen in op de leergierigheid 
van de kinderen door het aanbieden van uitdagende, spontane en speelse activiteiten. 
Omdat er meer klassikale momenten zijn, wordt er nogal wat geëist van de luistervaardigheid, 
concentratie en taakgerichtheid. 
Voor het aanvankelijk leesonderwijs gebruiken wij in groep 3 de methode  ‘Veilig leren lezen – 
Kim versie’. 
Het lezen neemt een belangrijke plaats in, omdat het de basis vormt voor bijna alle 
vakgebieden. Daarom proberen we de kinderen al zo vroeg mogelijk de ‘liefde’  en het plezier 
voor lezen bij te brengen. Op allerlei manieren promoten we het lezen bij kinderen.  
Voor taal hanteren we versie 4 van de methode: “Taal Actief. ‘Estafette’ is de methode voor 
voortgezet technisch lezen.  Begrijpend lezen wordt aangeboden  met actuele leesteksten van 
‘Nieuwsbegrip’. 
 
3.5.7. SCHRIJVEN 
In de groepen 1 en 2 wordt begonnen met de voorbereiding van het schrijven. Verscheidene 
materialen en activiteiten, gericht op de fijne motoriek,  komen aan bod. 
“Pennenstreken” is vanaf groep 2 onze schrijfmethode, die aansluit bij de lees/taalmethode van 
groep 3 en waarbij direct het lopend schrift wordt aangeleerd. De methode houdt rekening met 
linkshandige kinderen.  
 

 3.5.8. REKENEN 
Sinds het schooljaar 2014-2015 zijn we gestart met de nieuwste versie van de methode ‘Wereld 
in getallen’. Dit is een moderne, realistische  rekenmethode die dit schooljaar in alle groepen 
gebruikt wordt. Bij de methode horen ook software – programma’s. De methode werkt in 3 
niveaugroepen. 
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3.5.9. AARDRIJKSKUNDE – GESCHIEDENIS – NATUUR&TECHNIEK 
Vorig schooljaar heeft het team een nieuwe methode zaakvakonderwijs gekozen. Dit 
schooljaar, 2019-2020, gaan we vanaf groep 3 werken met de integrale methode ‘Naut 
Meander Brandaan’. 
 
3.5.10 VERKEER 
We gebruiken in alle groepen de methode ‘Wijzer!’. Naast het werken met de methode 
wordt er in groep 7 nog extra gewerkt met een  verkeerskrantje van Veilig Verkeer 
Nederland namelijk: de ‘Jeugdverkeerskrant’. 
De kinderen van groep 7 nemen deel aan het VVN - verkeersexamen: zowel praktisch als 
theoretisch. Het uitreiken van het verkeersdiploma vindt elk jaar plaats op school. Dit 
proberen we met de kinderen op een leuke wijze te vieren. 
In 2001 hebben we het Brabants Verkeersveiligheid Label (BVL) behaald. Samen met de 
werkgroep  Verkeersouders proberen wij de verkeerssituatie rondom de school zo veilig 
mogelijk te houden.  
 
3.5.11 TECHNIEK 
Sinds april 2006 zijn we ingeloot bij het door het ministerie van onderwijs gesubsidieerde 
project VTB3( Verbreding Techniek in het Basisonderwijs ).Dat project is nu afgesloten.   De 
groepen 7 en  8 nemen deel aan het al bestaande project  ‘Van Vakwerk tot Meesterwerk’.  
Wij participeren in een lokaal techniek netwerk. Meneer Philip heeft als 
techniekcoördinator de opleiding Onderwijskundig Techniek Coördinator gevolgd. We 
werken met de Techniek Torens, waarbij ook (groot) ouders ondersteuning verlenen. In  
januari 2010 hebben we het certificaat VTB behaald. 
 
3.5.12 EXPRESSIE 
Expressie bestaat uit verschillende onderdelen: bij tekenen en handvaardigheid werken we 
met diverse  onderwerpen en technieken. 
Als leidraad gebruiken we de boeken: ‘Handvaardig’ en ‘Tekenvaardig’. Ook zijn er 
tegenwoordig  veel ideeën te vinden via de computer. 
Daarnaast heeft elke groepsleerkracht de vrijheid om aan te sluiten bij groepsthema’s, 
feesten, seizoenen en actualiteiten. 
Muzieklessen worden sinds mei 2014 gegeven aan de hand van de digitale methode  ‘1-2-3-
Zing’. De kinderen kunnen met een eigen wachtwoord  ook thuis inloggen op de site zodat 
zij daar verder kunnen zingen. 
 
3.5.13 CULTURELE  VORMING 
Kinderen in contact brengen met diverse cultuurvormen als onderdeel van het totale 
onderwijsaanbod wordt de laatste jaren gestimuleerd. Culturele vorming krijgt onder 
meer gestalte door deelname aan een meerjarenproject van de Stichting ‘Kunstbalie’.  
Juffrouw Kathelijne is onze gecertificeerde Interne Cultuur Coördinator.  Ook Juffrouw 
Joyce behartigt de cultuurbelangen. Groep 7 bezoekt museum ‘De Roos’ in 
Geertruidenberg. Groep 6 behandelt al jaren het  project van de Carnavals Organisatie 
Raamsdonksveer. Elk jaar zijn er ook leerlingen, die deel uitmaken van de Jeugdraad of 
deelnemen aan het Jeugdsauwelen. 
Tevens  neemt groep 6 elk jaar deel aan de ‘Kunstroute ‘; samen met een kunstenaar 
komen  ze tot het maken van een bijzonder  kunstwerkje. 
De overkoepelende Stichting ‘Cultuurwerft’ werkt aan een structureel en lokaal gericht 
cultuuraanbod voor de kinderen. 
Ook passende thema’s, zoals bijvoorbeeld de jaarlijkse Kinderboekenweek, bieden 
mogelijkheden voor een culturele uiting.  
Dit schooljaar is  ‘Reis mee!’ het centrale thema. 
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3.5.14 LICHAMELIJKE OPVOEDING 
Elke leerkracht verzorgt voor zijn of haar groep de gymlessen. Hierbij gebruiken wij 
“Basislessen bewegingsonderwijs” als handreiking. Tijdens deze lessen worden zowel 
vaardigheden geoefend als het kennismaken met verschillende spellen en sporten. De 
gymlessen voor de groep 4 tot en met 8 worden gegeven in gymzaal ‘De Brug’, Mozartlaan 
1 (nabij basisschool De Vonder). We werken nauw samen met de hoge school Avans waar 
we regelmatig stagiaires krijgen die hun gym minor moeten halen. Daarnaast nemen we 
regelmatig deel aan demonstratie- lessen, die door plaatselijke sportclubs worden 
verzorgd. 

 
3.5.15 ENGELS 
We gebruiken sinds januari 2014 op school de methode ‘Take it easy ‘. 
Take it easy heeft een doorgaande leerlijn vanaf groep 1. Groep 1-2 behandelt de onder en- 
middenbouwthema’s, zoals kleuren, dieren en seizoenen.  
De Eibo (Engels in het basis-onderwijs) thema’s komen voor het eerst aan bod in de leerjaren 5 
en 6.  In deze groepen wordt Take it easy eens in de twee weken in een les van 50 minuten 
gegeven. (30 weken per jaar  In groep 7 en 8 worden de thema’s op een hoger niveau herhaald. 
Take it easy staat in groep 7 en 8 wekelijks 50 minuten op het lesprogramma. 

 
3.5.16 GEBRUIK VAN COMPUTERS 
Computergebruik zien we als een waardevol en modern hulpmiddel bij de lessen. Bovendien 
leven we in een wereld, waarin de computer niet meer is weg te denken. Wij zijn van mening 
dat het internet een medium is waarmee de kinderen moeten leren om te gaan. Zowel met de 
goede als met de slechte kanten.  

 3.5.17  HUISWERK 
 Naarmate de kinderen ouder worden, kunnen er huiswerkopdrachten worden gegeven. Dit 
 kunnen taal – of rekenbladen zijn. Met name in de bovenbouw is dit tevens bedoeld als 
 voorbereiding op het V.O. Huiswerkopdrachten kunnen ook een uitvloeisel zijn van een 
 handelingsplan. Ook kan gedacht worden aan het verzamelen van informatie voor een 
 spreekbeurt of het lezen van een boek voor een boekbespreking. Het voorbereiden voor een 
 proefwerk behoort eveneens tot het huiswerk. 
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4. De toelating van nieuwe leerlingen 
 
4.1. HET INSCHRIJVEN VAN NIEUWE LEERLINGEN 
Een kind mag de dag na de vierde verjaardag naar school. Vanaf vijf jaar geldt in ons land de 
leerplicht.  
Voor aanmelding c.q. inschrijving betekent dat het volgende: 
1.  Kinderen, die leerplichtig zijn en/of van een andere basisschool afkomstig zijn, kunnen in 
principe op elke willekeurige dag worden aangemeld en ingeschreven. 
2.  In overleg met de leerkrachten bepaalt de directie in welke groep een leerling wordt 
geplaatst. Alleen bij zeer gegronde redenen hebben ouders hierop  invloed. 
3.  Het voor de eerste keer naar de basisschool gaan is voor uw dochter of zoon een hele 
gebeurtenis. Daarom mogen de nieuwe, tussentijds instromende  vierjarigen vijf keer een 
ochtendje komen proefdraaien. De leerkracht 1/2 van uw kind  maakt met u daarover een 
afspraak. 
Daaraan voorafgaand wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek met de directeur en 
intern begeleider.  
 
Maakt u gerust een afspraak voor een rondleiding en verdere informatie. Enkele weken 

voor het einde van het schooljaar vindt een informele kennismakingsbijeenkomst plaats 
met nieuwe ouders en kleuters. Deze kleuters starten in het nieuwe schooljaar of vrij snel 
daarna.  
Van startende kleuters verwachten we dat de zindelijkheidstraining succesvol is afgerond. 

Uiteraard is een onverwacht ‘ongelukje’ altijd mogelijk.  
 
4.2. AANNAME VAN LEERLINGEN MET EEN (ONDERWIJS )BEPERKING  
Indien ouders een kind met een lichamelijke en/of verstandelijke handicap op onze 
school aanmelden, is het in beider belang om plaatsing van de betreffende leerling 
goed te overwegen. De school en de ouders moeten beide kansen zien om met de 
leerling succesvol te kunnen werken. Na de eerste aanmelding wordt een aantal fasen 
doorlopen.  
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5.  De ondersteuning voor de kinderen 

 
Onze school heeft een school-ondersteuningsprofiel opgesteld. Dit is een wettelijk voorschrift bij 
de invoering van passend onderwijs. Een school ondersteuningsprofiel biedt informatie over de 
kwaliteit van de basisondersteuning en over wat onze school verder aan ondersteuning biedt. Het 
legt vast waar onze school voor staat. De school-ondersteuningsprofielen van alle scholen van ons 
samenwerkingsverband tezamen vormen de basis van het aantonen van de dekkendheid van 
ondersteunings -voorzieningen in de regio. Op die manier is er voor alle kinderen een plek om 
onderwijs en ondersteuning te krijgen dat zij nodig hebben. 
 
In dit hoofdstuk beschrijven we hoe onze ondersteuning is ingericht. Vooraf willen wij echter 
duidelijk zijn betreffende de haalbaarheid van het bieden van extra ondersteuning. Wij willen zo 
ver mogelijk tegemoet komen aan de onderwijsbehoefte van elk kind. Bij alle acties op dit terrein 
zal steeds de overweging gemaakt worden: ‘Wat is maximaal wenselijk voor dit kind”? ( = 
onderwijsbehoefte ) en ‘Wat is maximaal haalbaar voor dit kind in deze groep?”( = haalbaarheid ). 
In elke groep zitten meerdere leerlingen met een zorgarrangement op het gebied van leren en/of 
gedrag. De leerkracht is echter groepsleerkracht. Deze term impliceert terecht dat alle kinderen 
aandacht verdienen en dat de leerkracht zijn / haar aandacht dus op de gehele groep richt. Wij 
realiseren ons dat bovenstaande een spanningsveld kan opleveren tussen ouders ( want zij willen 
het maximaal wenselijke voor hun kind ) en de school ( want de leerkracht heeft de groep als 
focus voor het handelen ). Wij hechten daarom bijzonder aan een open communicatie met 
ouders wanneer er sprake is van een spanningsveld op dit gebied. Vanuit wederzijds begrip willen 
we samen komen tot een passend onderwijs-arrangement. 

 
5.1. DE INTERN BEGELEIDER (IB – ER ) 
De Intern Begeleider overlegt regelmatig met de leerkrachten en rapporteert hierover aan de 
directeur. De IB – er is de coördinator van de zorg. Zij zit ook de zorgvergaderingen voor en de 
bijeenkomsten van het OT (Ondersteuningsteam). Van de diverse besprekingen wordt verslag 
gemaakt. Zij bewaakt de leerlingendossiers. De IB – er ondersteunt de leerkrachten met 
materialen uit de orthotheek en ziet toe op het verloop van de diverse plannen. Ook kan de IB – 
er bij oudergesprekken aanwezig zijn. Hiervan kunnen verslagen gemaakt worden, die de ouders 
voor gezien ondertekenen. 
 
5.1.1. RAPPORTAGE NAAR DE OUDERS 
De voortgang van de leerresultaten worden voor elk kind vastgelegd in een leerlingdossier en het 
CITO - leerlingvolgsysteem. Opvallende scores worden nader besproken. Indien noodzakelijk 
wordt een plan opgesteld. De ouders worden op de hoogte gehouden van de vorderingen van de 
kinderen. Contactmomenten zijn de rapportgesprekken, maar ook individueel als daar aanleiding 
voor is. Zoals een individueel oudergesprek of bespreking van uw kind in het ondersteuningsteam. 

 
5.2. HET LEERLINGVOLGSYSTEEM 
Wij volgen de kinderen op 2 manieren: 

• via methode- gebonden toetsen om de vorderingen van ieder kind te volgen; de leerkracht 
kijkt het getoetste werk na en zorgt voor de administratie van relevante gegevens; 

• via de niet - methode- gebonden toetsen en observatie-instrumenten. Dit noemen we het 
leerlingvolgsysteem. Dat zijn landelijke toetsen van CITO, waarmee ons onderwijs vergeleken kan 
worden met het onderwijs in Nederland. Deze toetsen worden op vaste momenten in het 
schooljaar afgenomen, zodat er een goede vergelijking gemaakt kan worden. De toets-resultaten 
worden besproken door de groepsleerkracht en de IB-er. Samen bekijken ze vervolgens welke 
kinderen er in aanmerking komen voor extra begeleiding, met eventueel aanvullende middelen. 
Dat kunnen kinderen zijn, die zwak of juist zeer hoog gescoord hebben. Zo’n extra programma 
wordt  beschreven in een plan. 
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In de groepen 1 – 2  werken we met het observatie – instrument ’KIJK’, waarvan de 
computerversie beschikbaar is. De uitdraai wordt gebruikt tijdens de rapportbesprekingen. 
 
5.3. SPECIALE ONDERSTEUNING VOOR KINDEREN MET SPECIFIEKE BEHOEFTEN 
Wij streven ernaar ieder kind die zorg te geven, die het nodig heeft. Kinderen met specifieke 
behoeften of problemen worden extra begeleid. De groepsleerkracht doet samen met onze 
IB-er een onderzoek. Dat kan bestaan uit het afnemen van toetsen en/of het doen van 
observaties in de groep. Voordat een dergelijk onderzoek plaatsvindt, wordt altijd met de 
ouders over de problemen gesproken. 
Kinderen met specifieke behoeften op leer-, lichamelijk- of sociaal – emotioneel gebied 
worden primair binnen onze eigen school opgevangen: door de groepsleerkracht, i.s.m. de 
IB-er. Alle mogelijkheden, die onze school heeft om het kind die extra zorg te bieden die het 
nodig heeft, zullen worden aangewend. Dat kunnen hulpvoorzieningen binnen en buiten de 
eigen klas zijn. Dit kan plaatsvinden door de eigen groepsleerkracht, door de gedrag-
specialist, door de IB-er of door een ambulante begeleider van het speciaal (basis-) 
onderwijs en/of onderwijsassistente. 
Voor kinderen die in aanmerking komen voor “zware ondersteuning” qua 
onderwijsbehoefte doorlopen ouders en school een ander traject.   
Naast het bovengenoemde komt het ook voor dat we te maken hebben met meer / 
hoogbegaafde leerlingen. Ook op hun specifieke behoeften spelen we in: een extra 
verrijkingsprogramma, het aanbieden van het juiste materiaal en indien noodzakelijk: het 
versneld doorlopen van een groep. Voorwaarde bij dit laatste is dat een kind er emotioneel 
en sociaal wel aan toe moet zijn. 
Het Dongemond College biedt op een aantal woensdagochtenden de zogenaamde 8+ klas 
aan. Maximaal 10% van het aantal groep 8 leerlingen kan hiervoor door de school 
aangemeld worden. Deze 8+ klas is bedoeld als verrijking voor de zogenaamde  I+  kinderen 
(veel CITO  I+  scores ). Het Sint – Oelbertgymnasium  in Oosterhout kent  ook een 
verrijkingsklas. 
 
5.4. DE BEGELEIDING VAN DE KINDEREN NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS 
Aan het einde van de basisschool moet de keuze gemaakt worden: welke school voor 
voortgezet onderwijs is het meest geschikt? 
Gedurende het schooljaar ontvangt u regelmatig  folders over de diverse vormen van 
voortgezet onderwijs. 
Rond november/december is er een algemene voorlichtingsavond op het Dongemond 
College voor de ouders van de schoolverlaters ( waar scholen uit de regio vertegenwoordigd 
zijn). In januari zijn er open dagen van V.O. -scholen in de regio. Uiteraard bespreken de 
groepsleerkrachten uitgebreid met u de mogelijkheden die er zijn na de basisschool. 
Gedurende de schoolloopbaan van uw kind zijn heel veel gegevens verzameld: de 
ontwikkeling hebben we intensief gevolgd. Dat betekent dat het advies van de basisschool 
het allerbelangrijkste is: wij hebben een goed inzicht gekregen in de mogelijkheden 
waarover een kind beschikt: belangstelling, motivatie, inzicht, zelfstandigheid, 
doorzettingsvermogen, intelligentie, voorkeuren. Dit alles wordt vastgelegd in een 
onderwijskundig rapport dat wij aan de ouders uitreiken. 
We nemen deel aan de Eindtoets in groep 8. De uitslagen hiervan zijn meer van belang voor 
de school zelf, dan dat zij van belang zijn voor de keuze van het V.O.  
Uiteindelijk streven wij ernaar om uw kind te begeleiden naar die vorm van voortgezet 
onderwijs, die voor hem of haar het meest geschikt is. 
Indien uw zoon of dochter wordt aangenomen op het V.O., wordt er ook rekening 
gehouden met wensen van uw of onze kant. 
De ouders melden zelf hun kind aan bij het V.O.  
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5.5. DE REMEDIAL TEACHER 
Onze school beschikt als gevolg van het volledig inzetten van de formatie in de groepen niet 
over een RT – leerkracht. De extra begeleiding van de kinderen gebeurt in de groep door de 
leerkracht zelf of door de onderwijsassistente. 
 
5.6. HET ONDERSTEUNINGSTEAM (OT) 
Mochten de problemen van leerlingen met specifieke behoeften nog groter zijn, dan doen wij 
een beroep op het OT. Het OT is samengesteld uit de Individuele Hulpverlener van Edux, de 
Ambulant Begeleider van de SBO - school, de gedragsdeskundige van het 
Samenwerkingsverband, een vertegenwoordiger van het Centrum Jeugd en Gezin en de Intern 
Begeleider van de school. In het OT worden leerlingen besproken die tijdens leerling-
besprekingen aangemerkt worden als zorgleerlingen en die mogelijk externe hulp nodig hebben 
in de vorm van nader onderzoek of ambulante begeleiding vanuit S(B)O. Vanuit het OT worden 
adviezen gegeven omtrent de uitvoering van alle zorgtaken binnen de groep of daarbuiten. Het 
OT komt 5x per schooljaar bijeen. 
 
5.7. Jeugdgezondheidszorg door de GGD West-Brabant  
Uw partner bij de gezonde groei en ontwikkeling van kinderen van 0  t/m 18 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 0-18 jaar. Wij zetten ons dagelijks in om 
eventuele gezondheidsproblemen en –risico’s zo snel mogelijk op te sporen en zo veel mogelijk 
te beperken. 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. We zien 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.  
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 
om 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. 
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5.8. PESTPROTOCOL / GEDRAGSSPECIALIST  
Het pestprotocol is in 2014 herzien en wordt binnenkort wéér bijgesteld.  Tijdens de 
Kanjermethode is veel aandacht aan het voorkomen, en indien nodig, het  optreden in 
geval van pesten. 
In voorkomende gevallen kan onze gedragsspecialist ( juffrouw Carla ) worden 
ingeschakeld, bijvoorbeeld voor het doen van een observatie, het geven van adviezen aan 
leerkrachten of het zelf verzorgen van interventies. In gevallen, waarbij de sociaal – 
emotionele ontwikkeling in een groep een blijvend probleem dreigt te worden, kan de 
gedrag specialist in samenspraak met de directeur besluiten om externe expertise  in te 
huren ( bijvoorbeeld in de vorm van een  Kanjer trainster ) 
 
5.9.  SCHOOL VIDEO INTERACTIE BEGELEIDING 
In het kader van School Video Interactie Begeleiding (SVIB) kunnen er video-opnames 
gemaakt worden in de groep van uw zoon/dochter. SVIB is een van de 
begeleidingsmethoden die op school gehanteerd worden om het onderwijs zo goed 
mogelijk af te stemmen op de leerlingen. Het spreekt vanzelf dat de beelden alleen voor 
intern gebruik zijn en niet openbaar gemaakt zullen worden. Wanneer het gaat om uw 
zoon of dochter zal uiteraard uw toestemming worden gevraagd. In geval van vragen kunt 
u contact opnemen met de directeur of intern begeleider. 

 
5.10. OVERGANG GROEP 2 - 3 
In de loop van groep 2 wordt met de ouders besproken of een kind toe is aan groep 3. De 
scores op de opgestelde checklist vormen daarbij een belangrijk onderdeel. Wij vinden het 
belangrijk dat een kind lang genoeg in de kleutergroep zit. Groep 3 succesvol doorlopen 
lukt pas als het kind hier echt aan toe is. Wij zien een kind liever een jaar langer in groep 2 
dan jarenlang op de tenen de school doorlopen. Een gouden regel hierbij is: het belang van 
het kind staat voorop, niet de wens van de ouders. 
Ook in de overige groepen zal tijdig het eventueel doubleren van het kind met de ouders 
besproken worden. Hier vormen de resultaten op de basisvakken taal, lezen en rekenen 
het uitgangspunt. Wij streven naar overeenstemming met de ouders. Uiteindelijk neemt de 
school de definitieve beslissing over al of niet bevorderen. 

 
5.11. VERWIJZING NAAR EEN ANDERE SCHOOL 
In uitzonderingsgevallen kan het  noodzakelijk zijn om aan andere opvang te denken, bijv. 
een andere school, zoals de SBO.: de speciale school voor basisonderwijs (‘De Wissel’ in 
Oosterhout). De ouders spelen natuurlijk een belangrijke rol in deze procedure en worden 
stap voor stap meegenomen in het te volgen traject.   
Per 01-08-2014 is volgens de invoering van de wet Passend onderwijs, een nieuwe 
commissie samengesteld met de naam Commissie Toelaatbaarheid Verklaring (CTLV). Deze 
commissie heeft de  taak te bepalen of leerlingen kunnen worden toegelaten tot het 
speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs. Indien school en ouders denken aan een 
plaats in het speciaal (basis)onderwijs, kunnen ouders informatie vinden op de site van 
www.rsvbreda.nl  De school zal, na afstemming met haar multidisciplinair 
ondersteuningsteam, een groeidocument opstellen en dit groeidocument wordt uiteraard 
met de ouders  afgestemd.  In dit groeidocument geeft de school haar visie op wat 
wenselijk en wat nodig is.  Indien de CVTL alle stukken heeft ontvangen zal zij binnen een 
wettelijke termijn van 8 weken een uitspraak doen. Deze uitspraak wordt neergelegd in 
een beschikking, die zowel aan de ouders als school wordt verzonden. Als er een positieve 
beschikking wordt afgegeven, kunnen de ouders met deze beschikking naar de speciale 
school voor basisonderwijs met het verzoek hun kind te plaatsen. 
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5.12. Dyslexie en onderzoek 
Als scholen van Stichting Uniek kunnen wij omgaan met leesproblemen en dyslexie. In het 
protocol ‘Leesproblemen en Dyslexie’ staat beschreven hoe wij handelen bij kinderen met 
leesproblemen.  Wanneer er een vermoeden is van dyslexie, kunnen ouders  een aanvraag 
doen tot vergoed onderzoek. De leerkracht of intern begeleider zal u hierover benaderen. 
Er kan een aanvraag vergoed onderzoek gedaan worden als: 
* Uit het leerlingvolgsysteem van de school blijkt dat het kind problemen ervaart met 
lezen en spelling. 
* De school al extra begeleiding heeft geboden aan het kind op het gebied van lezen en 
spelling, maar de resultaten bleven uit.  
 
De school kan in overleg met de ouders een aanvraag doen bij de Commissie 
Toelaatbaarheidsverklaringen (CTLV) van het Samenwerkingsverband RSV Breda e.o. 
Pas na een positief advies van de commissie, kunnen ouders naar de Gemeente voor 
een beschikking vergoed onderzoek. Aan de hand van vastgestelde criteria kan na 
onderzoek de diagnose “ernstige dyslexie” door een onderzoeksbureau worden 
vastgesteld.  
Bij twijfel, ook na het lezen van deze informatie, kunt u altijd advies vragen aan de 
interne begeleider van de school.  
 
5.13. HOOFDLUISCONTROLE  
Na elke vakantie controleren enkele ouders in de groep van hun eigen kind alle leerlingen 
op de aanwezigheid van hoofdluis. Worden er neten en/of hoofdluis aangetroffen, dan 
volgen er 2 na-controles. De ouders van het betreffende kind worden door de leerkracht 
geïnformeerd. 
 
5.14. THEMADOOS ‘DOOD EN VERDRIET’ 
Helaas kan een school (meestal totaal onverwacht ) geconfronteerd worden met het 
onherroepelijke: de dood van een kind, een ouder  of een leerkracht. We beschikken over 
een informatiemap en een themadoos. 
In de opgestelde procedure is de directeur de eerst aanspreekbare contactpersoon. Laten 
we hopen dat het nooit zal voorkomen, maar in geval van plotseling overlijden van een 
leerling zorgt het bellen van zijn nummer (06-41845731) ervoor dat een aantal activiteiten 
(informeren overige teamleden, bijeenkomen op school, inschakelen externe hulpverleners 
enz.) in gang gezet worden.  
 

5.15. OVERDRACHT NIEUWE SCHOOL 
Over iedere leerling die de school verlaat, wordt ten behoeve van de ontvangende school 
een onderwijskundig rapport opgesteld.  Er vindt ook een ‘warme overdracht’ plaats.
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5.16. CENTRUM JEUGD EN GEZIN (CJG) 
Kinderen en ouders kunnen dicht bij huis informatie, advies en ondersteuning krijgen bij 
opgroei- en opvoedingsvragen. De partijen die daarbij kunnen helpen werken onder de vlag 
van het Centrum voor Jeugd (CJG)  samen. Het CJG is feitelijk een samenwerkingsverband 
waarin diverse partijen informatie, advies en/of zorgverlening op maat aanbieden. De 
vraag van ouders/kinderen is daarbij leidend.  
Het aanbieden van opvoedondersteuning en zorg is primair gericht op het versterken van 
de eigen kracht van opvoeders bij het oplossen van problemen. Professionals 
ondersteunen en begeleiden hen daarbij. Onderling weten de professionals elkaar daarbij 
inmiddels steeds beter te vinden. Als er vragen zijn die de kennis en vaardigheden van een 
bepaalde professional overstijgen dan wordt die bij een andere partij gehaald. Op die 
manier proberen we in onderling overleg op een goede manier samen met u in te spelen 
op uw vragen.  
De CJG professionals nemen actief deel aan de zorgstructuren van De Wilsdonck. Door 
deze samenwerking kunnen problemen met kinderen snel worden 
gesignaleerd en kan samen worden bekeken hoe deze problemen 
het beste opgelost kunnen worden.  
Op de website www.cjggeertruidenberg.nl vindt u veel meer 
informatie over opvoeden en opgroeien. Als u vragen heeft, kunt u 
daarnaast telefonisch contact opnemen, tel.  0900-1621620. 

 
Elke gemeente beschikt over een CJG. De doelstelling van het CJG is een laagdrempelige 
voorziening waar ouders met vragen over opvoeding terecht kunnen.  

 
5.17. STICHTING LEERGELD 
Voor steeds meer gezinnen is het financieel moeilijk haalbaar om kinderen mee te laten 
doen op school en aan sport of spel. De kosten daarvoor kunnen bij elkaar best hoog 
oplopen. Stichting Leergeld kan dan mogelijk een oplossing bieden. Geertruidenberg is één 
van de gemeenten die participeren in Stichting Leergeld West Brabant Oost (WBO). 
Stichting Leergeld is te bereiken via het telefoonnummer 0162-458487, zie ook 
www.leergeldoosterhout.nl.  
Op onze school zijn folders met informatie aanwezig.  
 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cjggeertruidenberg.nl/
http://www.cjggeertruidenberg.nl/
http://www.leergeldoosterhout.nl/
http://www.leergeldoosterhout.nl/
http://www.leergeldoosterhout.nl/
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6. De eindresultaten van ons onderwijs 

Hoe kunnen we de ontwikkeling van de kinderen zichtbaar maken en controleren? Om de 
individuele ontwikkeling van kinderen in kaart te brengen, wordt gebruik gemaakt van ons 
leerlingvolgsysteem. Tussentijdse toetsen en instrumenten worden gebruikt om de ontwikkeling 
van ieder kind te volgen. We richten ons met name op de voortgang van lezen, begrijpend lezen, 
spelling en rekenen. Ook wordt nauwlettend gevolgd hoe een kind zich sociaal-emotioneel 
ontwikkelt. Om dit laatste in beeld te krijgen, gebruiken we Stichting breed het instrument ‘ZIEN ‘.  
De resultaten daarvan worden besproken in het belang van verdere begeleiding.  Waar nodig 
wordt extra zorg besteed aan kinderen. Voor een uitgebreidere beschrijving verwijzen we naar 
het gedeelte van de schoolgids dat gaat over het volgen van en de zorg voor kinderen. 
De leerlingen van onze school vinden een goede aansluiting in het voortgezet onderwijs. Dat 
merken wij aan de terugkoppelingen die plaatsvinden met het V.O. en aan de prettige contacten, 
die wij na vele jaren nog hebben met veel van onze oud-leerlingen. 
Onderwijs is voortdurend in beweging. Resultaten, die je met kinderen bereikt, vormen weer 
uitgangspunt voor het werken aan nieuwe, verder liggende doelen. Ons doen en laten proberen 
we steeds beter af te stemmen op de vraag van het kind. 
 

 
 

CITO – Eindtoets score                                                                                                                                                                                                                                            
Onze gemiddelde score van de CITO – Eindtoets 2019  zonder instroomcorrectie  was 537. Het 
landelijk gemiddelde was 535.7. Er wordt bij de beoordeling door de Inspectie rekening gehouden 
met het ‘type’ kind (zgn gewichtenregeling) dat in groep 8 zit. Door onze score zitten wij boven de 
ondergrens, hetgeen betekent dat de school als voldoende wordt beoordeeld door de 
Onderwijsinspectie. 

 
Schooltypekeuze van de schoolverlaters   
De uitstroomgegevens van onze groep 8 ( in totaal 32 leerlingen ) in 2019 zijn als volgt: VWO (4), 
VWO/HAVO (7) HAVO/VMBO (5), VMBO leerweg Kader Gemengd Theoretisch (13) en 
VMBO Kader /VMBO Basis (3).  

Verdeeld over de VO – scholen: Dongemond College Raamsdonksveer (29), Sint Oelbert 
Gymnasium Oosterhout (1), Effent Oosterhout (1), Prinsentuin Andel (1). 

 
Verwijzing naar speciaal onderwijs  schooljaar  2018-2019 
Er zijn dit schooljaar  zes  leerlingen  vertrokken naar het S(B)O. 
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7. Kwaliteitszorg 

 

7.1. EXTERNE KWALITEITSZORG 
Naar aanleiding van het inspectiebezoek eind juni 2014  heeft de inspectie een rapport 
geschreven. Hierin staan aanbevelingen en deze vormden  een belangrijk uitgangspunt   van 
het Schoolplan 2015-2019. Op verzoek kan het Schoolplan 2015-2019 op school worden 
ingekeken. Dit Schoolplan wordt jaarlijks bijgesteld en in januari en juni geëvalueerd. 
Voor het schooljaar 2019-2020 wordt het schoolplan met één jaar verlengd in de vorm van 
een jaarplan. In 2020 wordt het schoolplan 2020-2023 opgesteld. 
 
7.2. INTERNE KWALITEITSZORG 
Het College van Bestuur is gesprekspartner met de Inspectie van het Onderwijs. Om daar 
goed invulling aan te kunnen geven, voert het CvB overleg met de directie van de school. 
Met behulp van de zogenaamde Barometer van de school wordt de schoolontwikkeling op 
diverse aspecten besproken. 
Hoe stel je vast dat de activiteiten, die uiteraard allemaal gericht zijn op verbetering van de 
kwaliteit , ook inderdaad dat doel bereiken? Het gaat dan om de cyclus: plannen – 
uitvoeren – bijstellen – borgen en weer opnieuw beginnen met plannen enz. Hoe meer de 
school dit proces bewaakt en beschrijft, des te minder zal de onderwijsinspectie behoeven 
te bewaken.  
 
Een andere ontwikkeling is het bijsturen op basis van trendanalyses. Doordat we nu enige 
jaren toetsresultaten in beeld brengen, wordt het mogelijk om bepaalde ontwikkelingen ( 
trends ) waar te nemen. Onder leiding van de IB – er worden deze tijdens een 
teamvergadering doorgenomen. Deze trendanalyses dienen als basis  voor 
onderwijskundige aanpassingen. 
 
 
 

 

 

 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiZ-f2gv5jjAhVKblAKHTJ1AAwQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fnl.123rf.com%2Fclipart-vectoren%2Fspelende_kinderen.html&psig=AOvVaw0kGwFHN0FQGvCGaqOFll8P&ust=1562234508908482
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiZ-f2gv5jjAhVKblAKHTJ1AAwQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fnl.123rf.com%2Fclipart-vectoren%2Fspelende_kinderen.html&psig=AOvVaw0kGwFHN0FQGvCGaqOFll8P&ust=1562234508908482


   

 

 26 

8. De ouders / verzorgers 
 

8.1. DE BETROKKENHEID VAN OUDERS / VERZORGERS 
De opvoeding van kinderen is in eerste instantie een verantwoordelijkheid van de ouders. Maar 
de kinderen brengen ook een groot deel van de dag op school door. Daarom dient de opvoeding 
van de kinderen een samenspel te zijn tussen ouders en leerkrachten.  
De kinderen vallen onder de gezamenlijke zorg en verantwoording van school en ouders. Daarom 
vinden wij een goed contact en heldere afspraken tussen school en ouders van groot belang. Het 
contact moet open, rechtstreeks en eerlijk zijn. 
U als ouder verwacht een goede begeleiding van uw kind vanuit de schoolorganisatie. Wij 
verwachten van de ouders dat ze bij de school betrokken zijn en de school steunen. 
Mochten er problemen zijn, dan is onderling contact erg belangrijk. Elkaar tijdig informeren is in 
het belang van uw kind en kan veel onaangenaamheden voorkomen. 
Elke leerkracht heeft graag die informatie over uw kind welke voor hem/haar van belang is. Deze 
informatie kunt u in een afzonderlijk gesprek geven. Doet u dit na schooltijd of maakt u hiervoor 
een afspraak. Als u voor de lessen informatie doorgeeft, is dat vaak storend en is er soms niet 
voldoende aandacht omdat de kinderen in de klas de leerkracht nodig hebben. 
 
8.2. GEDRAGSCODE 
Veiligheid op scholen vindt iedereen belangrijk. Ouders mogen verwachten dat de school op een 
respectvolle en professionele manier met u en met uw kind omgaat. Alle scholen van Stichting 
Uniek  hanteren de volgende gedragscode: Ouders en medewerkers tonen naar elkaar respect, 
hanteren fatsoenlijk taalgebruik en treden niet agressief  naar elkaar op. Bij een conflict werken 
ouders en medewerkers mee aan het zoeken naar en het vinden van een oplossing.  
Alleen indien zowel ouders, leerlingen en medewerkers zich gezamenlijk inspannen  kunnen we 
met elkaar bereiken dat we een veilige school zijn. 

 
    8.3. VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE 

In 2012 is de wetgeving rondom dit onderwerp  gewijzigd. De vrijwillige ouderbijdrage ( zie ook: 
kalender) is echt vrijwillig. Dat betekent dat elke ouder zijn/haar kind kan inschrijven en  aan het 
reguliere onderwijs kan  laten deelnemen, zonder dat de ouders verplicht zijn een bijdrage te 
betalen. De oudergeleding van de MR heeft in de vergadering van juni 2012 ingestemd met de 
hoogte en bestemmingen van de vrijwillige ouderbijdrage ( € 15,- per kind per jaar ). 
 
8.4. INFORMATIE AAN OUDERS 
Aan het begin van het schooljaar is er voor elke groep een informatieavond, waarin u kennis kunt 
maken met de leerkracht, de te gebruiken methodes en de groepsafspraken. 
Driemaal per jaar krijgt u een rapport over de vorderingen van uw kind. Het eerste rapport wordt 
met u besproken tijdens het 10-minutengesprek waarvoor u uitgenodigd wordt en  waarin 
gesproken wordt over uw kind, de vorderingen en aanbevelingen. Bij het tweede rapport is er 
weer een 10-minutengesprek. Aan het eind van het schooljaar vindt het derde rapportgesprek 
plaats (facultatief), met een terugblik op het afgelopen schooljaar.  
Als het lopende het jaar noodzakelijk is, zal de leerkracht zelf met u contact opnemen. Zo nodig zal 
er informatie gegeven worden door de IB-er. 
Zit u met vragen of problemen dan kunt u altijd zelf de leerkracht om uitleg vragen.  
Voor groep 8 is er een informatieavond over het voortgezet onderwijs. 
Regelmatig ontvangt u onze nieuwsbrief ‘Het Blik’. Hierin vindt u allerlei informatie over de 
dagelijkse gang van zaken op en rond de school. Dit is ons officiële communicatiemiddel.  Ouders, 
die dit hebben aangegeven, ontvangen de nieuwsbrief op papier. Voor de zekerheid plaatsen we 
deze informatie ook nog op de site. 

 Op school kunt u  bij de diverse ingangen  vaak actuele informatie vinden. 
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8.5. INFORMATIE AAN GESCHEIDEN OUDERS  
Vanzelfsprekend  zijn er kinderen bij ons op school, waarvan de ouders gescheiden leven. 
Wij vinden het belangrijk om beide ouders goed te informeren over de ontwikkeling van 
hun kind of kinderen. Voorwaarde is natuurlijk wel dat beide ouders zelf hun verschillende 
adressen kenbaar maken aan de leerkracht. Aan beide ouders wordt dan de volgende 
informatie verstrekt: de schoolgids, het rapport en de uitnodiging voor de ouderavonden. 
Deze informatie wordt op verzoek in tweevoud aan het kind meegegeven. Als één van de 
ouders dit anders wil, kan hij of zij contact opnemen met de leerkracht.  
In principe nodigt de school beide ouders uit voor ouderavonden of voor gesprek ken 
over het kind (bijvoorbeeld rapportbesprekingen). Indien één van de ouders geen 
gezamenlijk gesprek wil, kan hij of zij verzoeken om, in uitzonderlijke situaties, een 
individueel gesprek. 
Het originele rapport wordt aan het kind verstrekt en het kind krijgt op aanvraag  een kopie 
mee als één van de ouders op een ander adres woont. Alle overige informatie wordt aan 
het kind in enkelvoud meegegeven.  
 
8.6. OUDERACTIVITEITEN 
Het betrekken van ouders bij de school vinden wij belangrijk. De ouders hebben hun 
kind(eren) aan de school toevertrouwd. Maar de school kan niet alleen aan de ontwikkeling 
van het kind werken.  Door ouders bij de activiteiten te betrekken hebben zij zodoende 
meer zicht op wat er in de school gebeurt, maar kunnen zij ook meewerken aan het 
verwezenlijken van de doelen die door de school gesteld zijn. 
Bij vele activiteiten, zoals kerstviering, toernooien, Koningsspelen, excursies en schoolreis 
zijn ouders als begeleiders betrokken.  Daarnaast kennen we de werkgroep overblijfouders, 
de werkgroep verkeersouders,  de werkgroep knutsel – en gezelschapsspelletjes voor de 
groepen 1 -2, de werkgroep Comma4 (voor de avondvierdaagse) en de werkgroep 
hoofdluisouders. In de kalender  treft u meer informatie over deze werkgroepen aan.  
Tenslotte zijn er ook ouders actief  bij het opknappen van de speelplaats en het maken en 
schoonmaken van materialen en lokalen. 
Artikel 44 van de Wet op het primair onderwijs vermeldt over de ondersteunende 
werkzaamheden van ouders: het bevoegd gezag stelt de ouders van de leerlingen in de 
gelegenheid ondersteunende werkzaamheden te verrichten ten behoeve van de school en 
het onderwijs. De ouders zijn daarbij gehouden de aanwijzingen op te volgen van de 
directeur en het overige onderwijzend personeel, die verantwoordelijk blijven voor de gang 
van zaken.  
 

 8.7. OUDER VERENIGING (OV) 
 Zie voor meer informatie en samenstelling de schoolkalender. 
 
 8.8. ( GEMEENSCHAPPELIJKE )MEDEZEGGENSCHAPSRAAD ((G)MR) 
 Zie voor verdere informatie en samenstelling de schoolkalender . 

 
8.9. CONTACT LEERKRACHT / OUDERS OVER VORDERINGEN C.Q. PROBLEMEN 
Goed overleg tussen ouder en leerkracht is in het belang van uw kind. Dit kan soms door 
slechts een korte mededeling, maar het kan ook noodzakelijk zijn een of meer gesprekken 
te voeren. Een korte mededeling kunt u schriftelijk of mondeling doen. Als u het mondeling 
wilt doen, doet u het dan zodanig dat het de voortgang van de lessen niet belemmert. 
Voor een uitgebreid gesprek moet u wel eerst een afspraak maken, zodat er voldoende 
aandacht aan het onderwerp besteed kan worden. Even voor of na school de leerkracht 
spreken geeft toch niet altijd de voldoening, die verwacht mag worden. Wij vragen uw 
begrip dat een leerkracht niet altijd op het door u gewenste tijdstip met u kan overleggen. 
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8.10. ANONIEME BRIEVEN 
In het verleden hebben we helaas enkele anonieme brieven van ouders ontvangen. Dat past 
niet bij de uitgangspunten van onze school. We communiceren met open vizier, eerlijk en 
constructief. Anonieme brieven verdwijnen derhalve direct in de prullenbak. 
 

 8.11. MEDICIJNGEBRUIK 
Het komt regelmatig voor dat kinderen i.v.m. een aankomend griepje of verkoudheid 
medicijnen meekrijgen naar school. U moet dan denken aan paracetamol of een hoestdrankje. 
Voor de betrokken leerkrachten is het vaak onduidelijk wanneer en hoe vaak de kinderen deze 
tijdelijke medicijnen mogen gebruiken. Vandaar dat er een medicijnprotocol is opgesteld, 
waarmee de GMR heeft ingestemd. Op verzoek is dit protocol op school in te zien. Mochten er 
wijzigingen in het medicijngebruik optreden, dan vernemen we dit  graag schriftelijk. 

 
8.12 MOBIELE TELEFOONS 
De gsm is algemeen ingeburgerd in Nederland. Op moderne toestellen zitten vele 
gebruiksmogelijkheden zoals spelletjes en audio – en videomogelijkheden. In verband met de 
privacy en lesverstoringen worden mobiele telefoons bij leerlingen niet toegestaan op school. In 
geval van urgente situaties, dit naar het oordeel van de leerkracht en/of directie,  kan gebruik 
van de schooltelefoon gemaakt worden. Ook ouders nemen in noodsituaties contact op met de 
school. Tevens verzoeken wij ouders, die een nieuw gsm – nummer in gebruik nemen, dit ook 
aan de school en evt. aan de overblijfouders te melden.  

 
8.13 SPONSORING / EXTRA INKOMSTEN 
Ook onze school wil op zijn tijd materialen aanschaffen, welke niet uit de vergoeding van de 
overheid betaald kunnen worden. Denk daarbij o.a. nieuwe materialen voor op het schoolplein. 
Om aan middelen te komen, kan er meegedaan worden aan bijvoorbeeld de loterij van Jantje 
Beton. Ook een speciale markt kan gelden opleveren. 

 
 

9. Tussenschoolse en buitenschoolse opvang 
 
De kinderen blijven over in de aula. Corina Kerstens is de overblijfcoördinator. Het 
overblijfreglement staat op de website en is ook op school op te halen. 
Voor het doorgeven van informatie kunnen ouders gebruik maken van het speciale tso – 
mobiele nummer ( 06 – 16 23 59 87 ). Mailen kan ook: dewilsdoncktso@gmail.com  
 
Pal naast onze school staat het KAB – gebouw. Hierin is kinderdagverblijf Villa Fiësta 
gehuisvest ( tel. 511046). Dit onderdeel van Stichting Trema verzorgt de voor- en  
naschoolse opvang. Na schooltijd en tijdens de schoolvakanties mogen de bso – kinderen 
op ons schoolplein spelen.   

Daarnaast werken we ook samen met Kinderdagverblijf ’t Parapluutje, gevestigd in de 
Varenstraat 30 (tel. 51 25 58 ). Ook dit KDV beschikt over vso en bso. 
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10. Klachten / rechten / plichten 
 
10.1. KLACHTENREGELINGEN 
Het algemeen beleid is in alle gevallen gericht op het voorkomen van klachten. Problemen 
kunnen in eerste instantie snel besproken worden met de direct betrokkenen en in 
verreweg de meeste gevallen is het mogelijk om samen tot een oplossing te komen.  
 
Protocol interne klachtafhandeling 
Als er onverhoopt toch klachten zijn, vindt er een adequate afhandeling plaats. In eerste 
instantie vindt de klachtbehandeling plaats binnen de school. Volgens afspraken, 
vastgelegd in het protocol ‘interne klachtafhandeling’, wordt het bestuur ingeschakeld.  
In onderstaande gevallen kan het intern klachtenprotocol gebruikt worden.  
 
1. Klachten aangaande communicatie, begeleiding en schoolbeleid. 
2. Klachten aangaande agressie, geweld, discriminatie, seksuele intimidatie en ander   
    ongewenst gedrag. 
 

Behandeling van klachten vindt eerst intern plaats en kan bij een niet bevredigend resultaat 
uiteindelijk daarna bij de klachtencommissie van Stichting Uniek plaatsvinden. Alle scholen 
onder het bevoegd gezag hebben aansluiting bij de Klachtencommissie voor het Katholiek 
Basisonderwijs te Den Haag 070-3925508  
 

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

 

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

- (seksuele) intimidatie; 

- racisme; 

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

- diverse vormen van pesten; 

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

- luisteren naar de klacht; 

- helder krijgen waar het om gaat; 

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

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

- samen eventueel zoeken naar bevredigende mogelijkheden om de klacht aan te  

- pakken. Dit kan zijn het eventueel verwijzen of opvang regelen of het begeleiden bij het  

- indienen van een klacht. 

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

 
De schoolcontactpersoon en de vertrouwenspersoon kunnen dus beiden als eerste aanspreekpunt 

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

gaan of naar de vertrouwenspersoon van  Stichting Uniek.  
 
Hiervoor kunt u terecht bij: 

• De schoolcontactpersonen voor klachten op basisschool De Wilsdonck zijn:  
Juffrouw  Carla van Dal  en  juffrouw Evelyn Rombouts; 0162 - 512315 

• De vertrouwenspersoon van de Stichting Uniek  is te bereiken bij: 
GGD West-Brabant/Breda 
Doornboslaan 225-227 
4816 CZ Breda 
076-5282241 (bereikbaar op alle schooldagen van 08.30 uur 17.00 uur) 

 
‘Stichting Uniek’ 
Wilhelminalaan 11d 
4941 GJ Raamsdonksveer 
 0162 - 510262 
 
 
De Stichting Uniek is aangesloten bij de: 
Klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs 
Postbus 82324 
2508 EH Den Haag 

 070 - 3861697 
 

 
10.2. SCHORSEN EN VERWIJDEREN 
Op alle scholen van Stichting Uniek  is een ‘Protocol schorsen en verwijderen van leerlingen’ 
aanwezig. Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst gedrag van een 
leerling, waarbij psychisch en / of lichamelijk letsel aan derden is toegebracht. Voorbeelden 
hiervan zijn: 
- ernstig verstoren van rust of veiligheid; 
- ernstig wangedrag zoals bedreiging, mishandeling of diefstal; 
- verstoorde relatie tussen leerling en school en / of ouders en school; 
- negeren van schoolregels. 
 
Het protocol ligt ter inzage op school. 
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10.3 VERVANGING BIJ AFWEZIGHEID VAN DE LEERKRACHT 
Wanneer een leerkracht bij afwezigheid of ziekte vervangen moet worden, handelen we 
volgens de afspraken zoals gemaakt binnen de Stichting Uniek. 
Wanneer er echt géén andere mogelijkheden zijn, worden de leerlingen naar huis gestuurd. 
Hiervan ontvangt u dan een dag vooraf schriftelijk bericht. 

 
10.4 ZIEKMELDEN  EN VERZUIM 
Een ziekmelding graag vóór aanvang van de lessen telefonisch doorgeven. Indien uw kind die 
dag zou overblijven, dan ook uw kind afmelden op het speciale tso – mobiele nummer 
( 06–16 23 59 87). 
Vanaf vijf jaar geldt in ons land de leerplichtwet. U mag uw kind derhalve niet zonder een 
geldige reden thuishouden. U dient uw kind aan de schoolactiviteiten van het vaste 
jaarprogramma te laten deelnemen. In dit verband hoort ook een schoolreis tot het jaarlijks 
terugkerende programma.  
 

    10.5 LEERPLICHT EN VERLOF 
Een verlofaanvraag  moet altijd schriftelijk en tijdig worden aangevraagd bij de directeur van 
de school. Hiervoor is een apart aanvraagformulier. De verlofregeling en het 
aanvraagformulier zijn van onze website te downloaden.  De formulieren zijn ook bij de 
groepsleerkracht en de directeur af te halen. Bij de beoordeling van verlofaanvraag dient de 
schoolleiding zich te houden aan wettelijke regels en richtlijnen. De directeur neemt in 
bijzondere gevallen contact op met de leerplichtambtenaar. 
Bijzonder verlof  voor bijv. familieomstandigheden mag alleen door de directeur worden 
verleend. Deze mag in zeer beperkte mate verlof verlenen. Hierbij gelden voor hem de 
wettelijke kaders die gesteld worden door de leerplichtwet.  

 
Bijzonder  verlof is mogelijk als de volgende omstandigheden zich voordoen: 
* huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad van het kind: maximaal 2   
          dagen; 
* 12½- of 25-jarig huwelijksjubileum van ouders: 1 dag; 
* 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van grootouders: maximaal 1 dag;  
* 25-, 40-, of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: 1 dag; 
* ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad van het kind:   
         duur in overleg met de directeur overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de  
         4e graad van het kind: duur in overleg met de directeur; 
* verhuizing van gezin: 1 dag; 
* sommige religieuze feesten: in overleg met de directeur. 
 
Bovenstaande dus aanvragen bij de directeur en bij voorzienbare omstandigheden ruim van te 
voren.                                                                                                                                       
Bij de volgende omstandigheden wordt géén bijzonder verlof gegeven: 
* activiteiten van verenigingen, zoals scouting- of voetbalkamp; 
* vakantie buiten de vastgestelde schoolvakanties (ook in geval van speciale aanbiedingen in 

het laagseizoen bijvoorbeeld); 
* eerder vertrekken of later arriveren vanwege (verkeers)drukte; 
* familiebezoek in het buitenland; 
* het argument ‘mijn kind is nog jong’;  
* het argument ‘vlak voor de vakantie wordt er toch (bijna) geen les meer gegeven’. 
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Vakanties moet u binnen de schoolvakanties plannen. Als er vanwege specifieke 
werkzaamheden in de zomervakantie geen gezinsvakantie gehouden kan worden dan zijn 
er zeer beperkt mogelijkheden voor vakantieverlof (1x per jaar, maximaal 10 lesdagen en 
nooit in de eerste twee lesweken van een nieuw schooljaar en verklaring werkgever 
vereist). Raadpleeg eerst de  directeur of de leerplichtambtenaar over de precieze 
mogelijkheden alvorens u een aanvraag indient. 
Aanvragen moeten minimaal 8 weken van te voren worden ingediend bij de directeur. 

 
   
10.6 VERZEKERINGEN EN VERNIELING SCHOOLEIGENDOMMEN 
De school heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een 
ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering.  

 
Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen (leerlingen, personeel en 
vrijwilligers) bij schoolactiviteiten verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) 
uitkering als een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en 
tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van 
betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële schade 
(kapotte bril, fiets etc.) valt niet onder de dekking. 

 
De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school 
actief zijn (bestuursleden, personeel en vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims als 
gevolg van onrechtmatig handelen. Wij attenderen u in dat verband op twee aspecten, 
die vaak aanleiding zijn tot misverstand. Ten eerste is de school of het schoolbestuur niet 
(zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse 
activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle schade die in 
schoolverband ontstaat door de school moeten worden vergoed. Deze opvatting leeft 
wel bij veel mensen, maar berust op een misverstand. De school is alleen aansprakelijk en 
daarmee schadevergoeding - plichtig wanneer er sprake is van een verwijtbare fout.  

De school (of zij die voor de school optreden) moeten dus te kort zijn geschoten in hun 
rechtsplicht. Het is dus mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van 
enige onrechtmatigheid van de kant van de school. Een voorbeeld daarvan is schade aan 
een bril tijdens de gymnastiekles; die schade valt niet onder de 
aansprakelijkheidsverzekering, en wordt (dan ook) niet door de school vergoed. Ten 
tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van 
leerlingen. Soms kan het voorkomen dat er tijdens het spel of door een ongelukje 
eigendommen van anderen beschadigd worden. Hiervoor is de school niet verzekerd, 
maar u kunt zonodig een beroep doen op de WA-verzekering van uzelf of de ouders van 
het kind aansprakelijk stellen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn 
primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de 
schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door 
onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de 
ouders) verantwoordelijk voor. De leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor hun kleding, 
horloge, tas, bril, gymspullen, enz. Kinderen moeten weten dat ze zuinig en netjes met de 
eigen spullen of andermans spullen om moeten gaan. Bij opzettelijke beschadiging of 
vernieling van andermans spullen moet diegene, die schade veroorzaakt ook opdraaien 
voor de kosten Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere 
aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Verder wordt van u, ouders / verzorgers, 
verwacht dat u dit op een verstandige wijze oplost. 
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Tenslotte wijzen wij u erop dat indien er schooleigendommen zoals liniaal, vulpen, schriften, 
boeken, meubilair e.d. opzettelijk vernield of beschadigd worden of zoek geraakt zijn, de 
kostprijs hiervan vergoed moet worden. Dit soort meldingen wordt doorgegeven aan de 
directeur. Deze zal contact opnemen met de betrokken ouders/ verzorgers. 

 
10.7. PRIVACY 
Binnen onze school hechten wij grote waarde aan het waarborgen van de privacy. Met de 
komst van de AVG is dit alleen nog versterkt. 
Stichting Uniek beschikt over een bovenschoolse privacy medewerker en een uitgewerkt 
privacybeleid. Alles gericht op het zorgvuldig omgaan met de vertrouwelijke gegevens 
van onze leerlingen, ouders/verzorgers en personeel. Naast het voldoen aan de formele 
wetgeving richten we ons op de scholen vooral op de praktische invulling van deze 
wetgeving. 
Nieuwe ouders zullen wij om toestemming vragen voor het gebruik van beeldmateriaal. 
Hierbij zullen we, zoals vereist, toestemming vragen per onderdeel waarin wij 
beeldmateriaal gebruiken. 
Daarnaast werken we op alle scholen van Uniek met een jaarlijks terugkerende checklist, 
waarin we de praktische veiligheid van gegevens in onze scholen in beeld brengen en 
indien nodig passende acties ondernemen. 

 
   

10.8.  VRIJSTELLING VAN HET ONDERWIJS 
De leerlingen nemen deel aan alle voor hen bestemde onderwijsactiviteiten. Het bevoegd 
gezag (schoolbestuur) kan op verzoek van de ouders een leerling vrijstellen van het deelnemen 
aan bepaalde onderwijsactiviteiten. Een vrijstelling kan slechts worden verleend op door het 
bevoegd gezag vastgestelde gronden. Het bevoegd gezag bepaalt bij de vrijstelling welke 
onderwijsactiviteiten voor de leerling in de plaats komen van die waarvan vrijstelling is 
verleend. 
 
 

 

11. Schooltijden / vakanties / vrije dagen 

De schooltijden, vakanties en vrije dagen kunt u vinden op ‘Social Schools’. Wij hanteren een 
zgn. inlooptijd van vijf minuten. Het is niet de bedoeling dat de kinderen eerder dan een 
kwartier voor schooltijd aanwezig zijn. 
Tijdens de schooltijden zijn de poorten/deuren gesloten.  

 

 
12. Nascholing  /  Relatie  school met omgeving 
 
Ook leerkrachten moeten hun vaardigheden en de nieuwe ontwikkelingen bijhouden. 
Daarvoor wordt er elk jaar een nascholingsplan opgesteld. Hierin wordt aangegeven door wie 
en welke cursussen worden gevolgd. Dit kan individueel zijn, maar ook in teamverband.  Het 
nascholingsplan wordt door de teamleiders namens het team en de MR ondertekend. Het 
schoolbestuur accordeert het plan. Jaarlijks wordt voor de BHV-ers (Bedrijf Hulp Verlener ) een 
opfris dag gehouden. In april/mei vindt normaal de jaarlijkse studiedag van alle scholen van 
Stichting Uniek plaats.  
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‘De Wilsdonck’ staat niet op een eiland en dat betekent dat wij functionele relaties 
onderhouden met diverse instanties. Daarbij valt te denken aan: collega -scholen, 
gemeente, bureau Jeugdzorg, de GGD, de wijkagent, Trema en de bibliotheek. 
Samenwerking op velerlei gebied is wenselijk en vaak ook noodzakelijk. 
Binnen Stichting Uniek  is er een overlegstructuur om zaken m.b.t. personeel, maar ook 
op onderwijskundig en financieel gebied op elkaar af te stemmen. 
De algemeen directeur van Stichting Uniek voert regelmatig overleg met de wethouder 
van onderwijs over lokaal onderwijsbeleid. Daarnaast is er overleg tussen de directies van 
de basisscholen onderling. 
Ook met het Voortgezet Onderwijs zijn er contacten via het BOVO -  overleg. 
 
 

13. Lijst met externe instanties 
 

 
Stichting Uniek 
Postbus 122        
Wilhelminalaan 11d                                                 
4941 GJ Raamsdonksveer   
0162 - 510262 

 
                                            

 
Inspectie van het onderwijs 
www.onderwijsinspectie.nl 
 

 

 
Vertrouwensinspecteur onderwijs 
Centraal meldpunt: 0900 – 11 13 11 

 
 

 
Wijk CJG Geertruidenberg 

                                                                                                       
School CJG-er: Jose van Summeren                                                                                                       
(maandag, dinsdag en donderdag)                                                                                        
0900-1621620 

 

 
Regionaal bureau leerplicht WB 
mevrouw M. Harder 
Postbus 90156 
4800 RH Breda 
076 – 529 81 10  

 

 
Edux Onderwijspartners 
Postbus 2086 
4800 CB Breda 
076 – 524 55 00 

 

 
Stichting Leergeld 
0162 – 458487 
Email: info@leergeldwbo.nl 
www.leergeld.nl  
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 14. Vaststelling van de schoolgids 
 

De Medezeggenschapsraad heeft in september 2019  ingestemd met de inhoud van deze schoolgids. 

 

 

Voorzitter dhr. C. van Wanrooij:  

 

  ______________________________________ 

 

 

 

 

 

Het bevoegd gezag heeft deze schoolgids vastgesteld en reikt deze ieder jaar uit aan de  ouders 
dan wel verzorgers. Dit gebeurt op verzoek van de ouders in papieren vorm. Veel ouders 
hebben aangegeven voortaan de schoolgids op de website te willen bekijken / raadplegen. 
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