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Woord vooraf
Welkom,

1.De school
1.1

Voor u ligt de schoolgids van Openbare Basisschool De Spelelier. In
deze gids treft u informatie aan over alle aspecten van onze school.
Met de gids hebben we twee bedoelingen:
•	Ouders/verzorgers informeren over wie we zijn en waar
we voor staan, zodat zij kunnen beslissen of De Spelelier
een school voor hun kind is. Er zullen waarschijnlijk veel
vragen rijzen, wanneer u als ouder/verzorger een school
voor uw kind(eren) gaat zoeken. Deze schoolgids probeert
een antwoord te geven op die vragen.
•	Voor ouders/verzorgers van kinderen die op onze
school zitten is de schoolgids een naslagwerk waarin zij
antwoorden kunnen vinden op vragen als: wanneer zijn de
vakanties en hoe is het overblijven geregeld.

De naam

Jaarlijks wordt de gids opnieuw gemaakt en uitgereikt aan ouders,
nadat de MR met de nieuwe gids heeft ingestemd. We hebben
geprobeerd om alles zo helder mogelijk weer te geven. Mocht u
naar aanleiding van de schoolgids vragen, aanvullingen of tips
hebben, dan horen wij dat graag van u. Voor actuele informatie
verwijzen wij u naar onze homepage: www.spelelier.nl

Basisschool De Spelelier is op 1 augustus 2002 ontstaan door een
fusie van twee basisscholen, De Brink en De Oosterpoort. De naam
Spelelier is ontstaan door stukjes van de woorden spelen, leren en
plezier samen te voegen. Daarnaast is een lier een muziekinstrument en kun je met een lier hogerop komen. Kortom Spelelier is
niet alleen een speelse naam, ze geeft ook de intentie van ons
onderwijs weer.

Namens alle teamleden en de
Medezeggenschapsraad,

1.2

Liesbeth Prinsen, directeur.

Openbaar onderwijs

De Spelelier is een openbare basisschool. Openbaar onderwijs is
voor iedereen toegankelijk, ongeacht levensovertuiging, maatschappelijke achtergrond of nationaliteit. Dit betekent dat we ons in
gesprekken en themalessen nadrukkelijk bezig houden met de
vraagstukken over alle verschillende vormen van levensovertuiging.
We vinden het namelijk heel belangrijk dat kinderen met
verschillende achtergronden met elkaar respectvol (leren) omgaan.
Respect voor de ander, het andere én jezelf staan centraal in ons
dagelijks pedagogisch handelen. Onze school wil een veilige plek
zijn, waar rust heerst, warmte en vertrouwen en waar wezenlijke
aandacht is voor ieder kind.
1.3

Kenmerken van de school

Het schooljaar 2019-2020 beginnen we op De Spelelier met
ongeveer 235 kinderen. Er zijn 10 groepen, waarin steeds twee
jaargroepen zijn gecombineerd.
De onderwijsvisie van de school kenmerkt zich door de volgende pijlers:
•	Ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO).
	We willen de kinderen uitdagen om zelf te leren door te doen en
we willen aansluiten bij de ervaringen en de plannen van kinderen.
•
Breinvriendelijk leren.
	We plaatsen de leerdoelen waar mogelijk in een
betekenisvolle context. Hierdoor ontdekken, ervaren,
automatiseren kinderen de leerdoelen: kennis wordt
verankerd. Het verankeren van kennis gaat het gemakkelijkst
wanneer kinderen kunnen leren in verschillende contexten.
Daarom zet De Spelelier in op een brede ontwikkeling waarin
er ruimte is om te leren in samenhang vanuit verschillende
perspectieven.
•
Ieder kind is anders, uniek.
	Het opbouwen van een goede relatie, het afstemmen van de
leerstof op de mogelijkheden van het individuele kind en het
vergroten van autonomie en het zelf doen vormen de kern.
De manier van leren, de zone van naaste ontwikkeling en het
leertempo kunnen en mogen verschillend zijn. Dit betekent
dat we ons onderwijs afstemmen op deze verschillen. Leren
betekent voor ons meer dan vergaren van kennis. We zijn
gericht op zelfstandig werken, het taakgericht zijn, leren
samenwerken, onderzoeken, je verantwoordelijk voelen en
het ontwikkelen van creatief denken en creativiteit.
•	We volgen de ontwikkelingen van kinderen systematisch en
maken plannen.
Dit gebeurt via een uitgebreid leerlingvolgsysteem waarbij
leerkrachten op didactisch en pedagogisch vlak worden
ondersteund door onze interne begeleider.
Ouders en kinderen zijn onze partners en worden betrokken bij het
afstemmen van het onderwijs: In een goede relatie met de ouders
zorgen we voor een goed en fijn schoolklimaat voor de kinderen,
waar binnen ze zich op leer- en andere gebieden optimaal kunnen
ontwikkelen.
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We willen een lerende organisatie zijn, we leren van elkaar en van
anderen door actief de samenwerking te zoeken en onze expertise
beschikbaar te stellen aan anderen. Onze middelen willen we
efficiënt benutten en richten op het bereiken van doelen.
Op een onderscheidende manier richt de school zich op een brede
ontwikkeling van kinderen, met een duidelijke focus op de toekomst
en met ruimte voor verscheidenheid en wederzijds respect. Hierbij
is het motto: ‘De Spelelier, een geweldige basis voor de toekomst’.
In hoofdstuk 2 vindt u meer informatie hierover.
1.4

Brede School

De Spelelier is gehuisvest in ‘Brede School De Wilgenbroek’. De
school staat in de wijk Oost en grenst aan de ene kant aan de
Hobbendonkseweg en aan de andere kant de Maastrichtsestraat.
Het compartiment van De Spelelier is in 2015 verbouwd en
geschilderd. Er zijn 3 leerpleinen gecreëerd waar kinderen onder
begeleiding én zelfstandig kunnen werken. Op deze pleinen zijn
computerwerkplekken gemaakt en is er volop ruimte om te werken
aan projecten waar wetenschap, kunst, het zelf creëren en
technologie samenkomen. Er is een nieuw handvaardigheid lokaal
gekomen dat grenst aan een van de leerpleinen op de verdieping.
Verder is er een nieuwe luchtverversingsinstallatie geplaatst
waardoor de luchtkwaliteit voldoet aan de eisen van deze tijd. Een
groot deel van het schoolcompartiment is tijdens deze verbouwing
binnen opnieuw geschilderd. Het buitenschilderwerk is een jaar
eerder al opnieuw uitgevoerd. Hiermee beantwoordt de huisvesting
aan onze wensen en plannen voor het te realiseren onderwijs en is
deze ook gericht op toekomstige ontwikkelingen. We beschikken
over een aantrekkelijk, fris gebouw met volop ruimte en een
uitdagende leeromgeving.
Iedere Brede School geeft haar eigen invulling aan het concept,
afhankelijk van de wensen en mogelijkheden van de participanten
en de buurt waarin de school staat.
De Brede School De Wilgenbroek heeft een kunst- en cultuurprofiel.
De Brede School visie is gebaseerd op het schoolplan ‘kunst -en
culturele vorming’ van De Spelelier (op school in te zien in de
beleidsmap van De Spelelier).
De Spelelier heeft een eigen Kinderkunstuitleen: “Kinderkunstuitleen
De Spelelier”. Kinderen maken onder en na school kunstwerken die
opgenomen worden in de Kunstuitleen collectie en die dan
uitgeleend kunnen worden. De Kinderkunstuitleen is op een aantal
vrijdagmiddagen geopend en wordt beheerd door leerlingen uit de
groepen 7-8. Er is een permanente kunstexpositie in het
schoolgebouw.
De huidige participanten/gebruikers zijn:
•
De Spelelier (Openbaar Onderwijs)
•	Bolleke (peuterspeelzaal van kinderopvang organisatie
Kindertuin)
•
Humankind (Tussen- en Buitenschoolse opvang)
•
De Kindertuin (dagopvang)
•
Buurtsport Boxtel
•
Cello
•
Jacob-Roelandslyceum
Door diverse kindgerichte voorzieningen bij elkaar te brengen en
onderling goede afspraken te maken en goede contacten te
onderhouden, werken we eraan om ons doel: ’het realiseren van
een ononderbroken ontwikkeling en onderwijsloopbaan voor
kinderen van 0 tot 14 jaar’ te bereiken. Het verbeteren van
ontwikkelingskansen van kinderen en het bevorderen van
ouderparticipatie zijn belangrijke aandachtsgebieden.
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Met de participanten worden in samenwerking thema’s uitgewerkt
als:
•
Voor en Vroegschoolse Educatie (VVE);
•
Leesbevordering;
•
ICT;
•
Gezondheidseducatie;
•
Opvoedingsondersteuning;
•
Kunst -en cultuureducatie.
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1.6 Het bestuur
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Algemeen directeur/bestuurder: Mevr. E. Smit
e.smit@stroomm.nl Tel. 0418 663024,
Zij wordt daarbij op het bestuurskantoor bijgestaan door:
twee stafmedewerkers personeelszaken en een stafmedewerker
financiële zaken.
Postadres:
STROOMM, Postbus 152, 5330 Kerkdriel
www.stroomm.nl
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De dagelijkse leiding is in handen van de algemeen directeur/
bestuurder die bijgestaan wordt door een medewerker personeelszaken en een secretariaat. De algemeen directeur-bestuurder is
het aanspreekpunt voor de scholen. De directies van de 15 scholen
vormen samen met de algemeen directeur/bestuurder en de
personeelsmedewerker het managementteam van STROOMM. Door
het bestuur is een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
(GMR) opgericht waarin ouders en leerkrachten vertegenwoordigd
zijn van alle scholen. De dagelijkse leiding van De Spelelier is in
handen van de directeur, Liesbeth Prinsen.
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Sinds 2007 valt De Spelelier onder het bestuur van de Stichting
Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meierij, afgekort
STROOMM. Onder dit bestuur vallen 15 openbare basisscholen
binnen de gemeenten Boxtel, Maasdriel, Sint-Michielsgestel,
Haaren, Vught en Zaltbommel. De stichting telt momenteel 15
basisscholen, ca. 3300 leerlingen en 300 personeelsleden. De
scholen bevinden zich in Aalst, Berlicum, Brakel, Boxtel, Haaren,
Heerewaarden, Hedel, Kerkdriel, Sint-Michielsgestel, Rossum,
Vught en Zaltbommel.
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o	Binnen ‘Taalhulp’ kunnen kinderen worden begeleid als zij
het Nederlands nog niet beheersen. In samenwerking met
de Gemeente Boxtel is dit project opgesteld. Dit project
voorziet in extra taalondersteuning en pre-teaching. De
afgelopen jaren hebben wij een aantal kinderen op deze
manier extra ondersteuning kunnen geven. Iedere
woensdag hebben wij voor de kinderen uit de groepen 2-3
die een achterstand hebben op het gebied van hun
woordenschat de Taal-speelgroep, waarbij aan de hand
van thema’s en via sport en spel wordt gewerkt aan het
vergroten van hun woordenschat. We doen dit in
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•	Binnen de school is een groep kinderen te benoemen waarbij
(extra) aandacht voor de taalontwikkeling van belang is.
o	Binnen het VVE-traject worden kinderen uit groepen 1-2
begeleid. In de groepen 1-2 krijgen zij extra aandacht op
het gebied van taalontwikkeling, maar ook op het gebied
van rekenbegrippen en sociaal-emotionele ontwikkeling.
Ook hun ouders worden betrokken bij het onderwijs door
thema ochtenden met de ouders te organiseren waarbij
o.a. het thema en de begrippen binnen het thema worden
besproken; ook is er aandacht voor spel en
spelbegeleiding thuis. De woorden- en begrippenlijst van
ieder thema gaat ook met de kinderen mee naar huis
(rond de 10-15 leerlingen per schooljaar).
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•	In 2018-2019 is er voor 13 kinderen een onderwijsarrangement
aangevraagd en toegewezen vanuit de Ondersteunings
Eenheid Boxtel.
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•	Voor een aantal kinderen is de gezinssituatie complex en in
sommige gevallen zorgelijk. Specifiek aandacht voor het
welbevinden c.q. de veiligheid van de kinderen is noodzakelijk.
Indien nodig zetten wij, naast de reguliere methode voor
sociaal-emotionele ontwikkeling, ook sociale
vaardigheidstrainingen in.

•	Extra aandacht voor het sociaal emotioneel welbevinden is van
belang als er grote veranderingen voorkomen in het leven van
kinderen, bijv. als hun ouders gaan scheiden. Binnen het
project ‘KIES’ zijn er mogelijkheden om kinderen hierbij specifiek
te begeleiden.
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Beschrijving leerlingenpopulatie:
•	De leerlingenpopulatie laat zich omschrijven als een
afspiegeling van de Boxtelse samenleving in de wijken die tot
ons voedingsgebied horen.

samenwerking met Buurtsport en stagiaires van de Brede
School. De taal coördinator van De Spelelier stuurt deze
Taalspeelgroep mede inhoudelijk aan ( ongeveer 15
leerlingen doen mee).
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Herkomst leerlingen:
De meeste leerlingen komen uit de wijk Boxtel Oost (rond de 75%),
maar ook uit andere wijken van Boxtel, zoals de wijk Goede Aarde/
Munsel /Selissen (rond de 20%), zijn er kinderen op de Spelelier.
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De leerlingenpopulatie

Ouders en verzorgers worden mede via het informatiebulletin op de
hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen en activiteiten van de
Brede School Boxtel Oost. Mocht u vragen hebben dan kunt u
terecht bij de directie van de school.
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Ook is er sprake van diverse naschoolse activiteiten,
zoals bijvoorbeeld:
•
Kunst lessen en Kunstuitleen
•
Sportlessen;
•
Muzieklessen i.s.m. Centrum voor de Kunsten;
•
Projecten;
•
Taal bevorderingsactiviteiten
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2.Waar de school voor staat
2.1

Uitgangspunten

Het onderwijs is voortdurend in beweging zodat we steeds weer
kunnen inspelen op de basisbehoeften van kinderen. Immers
kinderen én groepen verschillen van elkaar. Vanuit basisbehoeften
als veiligheid, zelfstandig bezig zijn, beweging en gezondheid,
dingen doen, onderzoeken en ontdekken, wordt de kinderen
geleerd om goed samen te leven, te werken en te spelen. Dat
betekent voor ons dat we willen aansluiten bij de belevingswereld
van de kinderen en de kinderen serieus moeten nemen. Werken
vanuit de interesse en motivatie van kinderen zorgt er namelijk voor
dat ze graag intensief mee willen doen. Daarnaast willen we, als
leerkracht ook specifieke doelen bereiken. Interactie is de sleutel
om tot afstemming te komen tussen de betekenis die een activiteit
voor kinderen heeft en de bedoeling die wij als leerkracht met de
activiteit hebben.
2.2

Ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO)

Om onze uitgangspunten waar te maken gaan we uit van het
concept ‘ontwikkelingsgericht onderwijs’. Dat betekent dat wij
kinderen een betekenisvolle context aanbieden met uitdagende
activiteiten. Daarin kunnen ze samen met andere kinderen de
wereld verkennen, nieuwe kennis en vaardigheden op doen,
sterker worden om dingen zelf te durven, leren problemen op te
lossen, etc.
De doelen die we met ontwikkelingsgericht onderwijs nastreven
bevinden zich op drie terreinen. In ‘de cirkel’ worden ze
schematisch weergegeven. Deze cirkel is op de vorige pagina te
zien en verrijkt met foto’s van activiteiten die de kinderen op school
ondernemen. De spil van de cirkel noemen we de basiskenmerken.
Dit zijn voorwaarden om tot ontwikkeling en leren te komen.
Het binnenwerk van de cirkel geeft de brede ontwikkeling aan, die
verweven is in het hele menselijke handelen. De specifieke kennis
en vaardigheden die voor de brede ontwikkeling nodig zijn, worden
in de buitenring van de cirkel weergegeven. In feite snijden we bij
iedere activiteit als het ware een taartpunt van de cirkel. Ook kan,
zoals het schema laat zien, het ene proces niet zonder het andere
proces verlopen.
Als voorbeeld beschrijven we enkele activiteiten in de onderbouw
rondom het thema beroepen. In een kringgesprek noemen de
kinderen de beroepen die ze kennen. Samen maken ze de keuze
dat ze meer willen weten over de bakker en het bakken van brood.
In de klas ontstaat een echte bakkershoek, met pannen,
deegrollers, een oven en verkleedkleren. In deze spelhoek kunnen
de kinderen zelf de bakker spelen of brood verkopen in de
bakkerswinkel.
Andere gesprekken gaan bijvoorbeeld over: “Waarmee kun
je een boterham beleggen?” Tijdens deze gesprekken wordt
ingespeeld op ieders mogelijkheid om te communiceren en contact
te leggen met elkaar. Want niet alleen door te vertellen maak je
duidelijk wat je lekker vindt. Natuurlijk hebben de kinderen ook
zelf broodjes gebakken waarbij sensorische waarnemingen als
ruiken, proeven en voelen aan bod komen. Verder worden er
prachtige zandtaartjes gemaakt, taarten geplakt, winkels gebouwd
met duplo, prijskaartjes gemaakt voor de verkoop en ga zo maar
door. Allemaal voor een groot deel afhankelijk van de inbreng
(belevingswereld) van de kinderen.
In de groepen 3 en 4 komen daar o.a. de reken/wiskunde en lees/
schrijfactiviteiten bij. Bijvoorbeeld een blad vol met woorden over de
bakker en het brood dat je in de bakkerswinkel kunt kopen. Deze
woorden zijn uitgangspunt voor het leren van de spellingsregels.
Kinderen schrijven eigen verhalen en maken een verslag over het

bezoek aan de bakkerij. De teksten worden aan elkaar voorgelezen
o.a. om het technisch lezen verder te automatiseren.
Het onderwijs in de groepen 1-4 gaat in toenemende mate uit van
het ontwikkelingsgerichte gedachtengoed zoals geformuleerd in
het werkplan ‘Basisontwikkeling’. Hierbij richt het programma zich
op het stimuleren van de brede ontwikkeling, waarbij het leren van
specifieke kennis en vaardigheden noodzakelijk is. Het doel is de
leerling als totale persoon te begeleiden in zijn of haar ontwikkeling
en te kijken naar zowel de ontwikkeling op leergebied als ook
de ontwikkeling op sociaal- en emotioneel gebied. We willen de
leerstof afstemmen op de mogelijkheden van het individuele kind en
de zelfstandigheid vergroten.
Binnen de groepen 3 t/m 8 wordt gewerkt met een instructietafel
voor gerichte instructie aan jaargroep of andere instructiegroep.
Het klassenmanagement is gericht op zelfstandig werken en
leren, en samenwerken. In de groepen 1-2 wordt op een speelse,
voorbereidende manier vorm gegeven aan deze manier van
werken.
De inrichting van de lokalen is daarop zoveel als mogelijk
afgestemd en de werkvormen zijn flexibel en gevarieerd.
De Wereld – Oriëntatie thema’s (o.a. aardrijkskunde, geschiedenis
en natuur en techniek) worden breed opgezet en uitgevoerd
in alle 5-8 groepen. Aandacht voor onderzoeksactiviteiten, zelf
ondernemen en de verbinding met onder andere de beeldende
vakken is daarbij belangrijk. Op een aantal vaste momenten per
week leren en werken de kinderen middels STEAM onderwijs.
STEAM komt van de woorden Science, Technology, Enginering,
Art, Mathematics. In het Nederlands: wetenschap, techniek, zelf
construeren, kunst en wiskunde/rekenen. In groep 5-6 werken
leerlingen twee middagen per week met STEAM. In groep 7-8 is
er nog een extra STEAM-moment in de week. In de groepen 3-4
worden thema’s van de leesmethode ‘Lijn 3’ gekoppeld aan Wereld
Oriëntatie en uitgewerkt via STEAM. De kinderen doen dat in het
STEAM lokaal beneden. Ook hier staan leervragen van de kinderen
centraal. Bij ons STEAM-onderwijs wordt vakoverstijgend gewerkt.
Wereldoriëntatie wordt aan de beeldende vakken gekoppeld. Waar
mogelijk proberen we deze koppeling nog breder te trekken en
het thema ook terug te laten komen bij bijvoorbeeld taal, rekenen
of muziek. De onderwerpen voor STEAM zijn geschiedkundig,
aardrijkskundig of gerelateerd aan natuur en techniek. De kinderen
werken in groepjes aan een eindproduct en presenteren dit
eindproduct aan elkaar.
Dit kan een PowerPoint presentatie zijn, een greenscreenfilm, of
hun verhaal bij een eindproduct wat op een kunstzinnige manier is
vormgegeven.
2.3

Het klimaat van de school

De Spelelier streeft ernaar de kinderen zich thuis te laten voelen.
Als kinderen een grote mate van zelfvertrouwen hebben dan pas
kunnen ze zich het sterkst ontwikkelen. We zien De Spelelier dan ook
als een leefgemeenschap, waar kinderen enerzijds veel leren en
anderzijds ook hun persoonlijkheid ontwikkelen.
•
Zelfvertrouwen opbouwen;
•
Zelfkennis verwerven;
•
Verantwoordelijkheid durven nemen;
•	Leren met elkaar om te gaan, verdraagzaam zijn en kennis
opdoen van andere culturen en andere opvattingen.
Dit betekent dat wij van jongs af aan kinderen stimuleren een
eigen mening te vormen en wij kinderen begeleiden in het uiten
van die mening. Om dit te bereiken maken we gebruik van
verschillende werkvormen waarbij kinderen in steeds wisselende
samenstellingen met elkaar spelen en werken. Een speciale plaats
nemen schoolvieringen en de buitenschoolse activiteiten in, waaraan
de kinderen kunnen deelnemen.
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2.4

Resultaten

Alle scholen in Nederland streven naar het beste voor hun
leerlingen. Iedere school doet dat op een eigen manier.
In het bovenstaande hebben wij willen aangeven dat wij, naast
de werkjes en toetsen, juist ook de brede ontwikkeling van iedere
individuele leerling belangrijk vinden.
Wij vinden het van belang de kwaliteit van ons onderwijs te
bewaken en doen dat op de volgende wijze: Op onze school
wordt een toets kalender gebruikt die is ingepast in het leerling volgsysteem. Door landelijk genormeerde toetsen te gebruiken,
bekijken we of leerlingen in vergelijking met het landelijke
niveau goed presteren. De toets resultaten worden tijdens de
“10-minutengesprekken n.a.v. het verslag” besproken met de
ouders. Wij behalen de einddoelen van het basisonderwijs en
leveren kwalitatief goed onderwijs.
De laatste jaren staan de resultaten van de leerlingen steeds
meer centraal. De vraag die dan gesteld moet worden is: wat zijn
resultaten? Zijn dat de scores van een toets, het resultaat van de
centrale eindtoets, de scholen waar de kinderen heengaan na
de basisschool of welke opleiding een kind uiteindelijk afrondt?
Of wordt ook de andere kant belicht: het plezier waarmee een
kind naar school gaat, de vooruitgang die een leerling boekt, de
groei in weerbaarheid en zelfstandigheid, de sociaal-emotionele
ontwikkeling van een kind? Niet alleen het kunnen beschikken over
een grote hoeveelheid kennis is bepalend voor het succes van
leerlingen. Het ene kind ontwikkelt zich sneller dan het andere.
Daarom mogen kinderen niet bij voorbaat worden afgerekend op
het gemiddelde.

Wij hechten belang aan een stevige sociaal-emotionele
ontwikkeling en vaardigheid als belangrijke basis voor leerbaarheid
en willen hier wel benadrukken dat kinderen geen optelsom zijn
van gemaakte toetsen. Er wordt ook gekeken naar inzet, algemene
ontwikkeling, individuele talenten, motivatie en gedrag.
Wij publiceren ieder jaar de doorstroom gegevens naar het
voortgezet onderwijs en de uitslag van de CITO eindtoets (sinds
2015: de ‘centrale eindtoets’). Zie ook: www.scholenopdekaart.nl
Vormen van vervolgonderwijs:
•
VSO – Voortgezet Speciaal Onderwijs
	Naar dit type onderwijs gaan weinig kinderen van een
reguliere basisschool. Vaak is deze school een vervolg op het
speciaal basisonderwijs.
•
PRO – Praktijk Onderwijs
•
VMBO – Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs
	Dit is een cluster van de vroegere LBO scholen en de MAVO.
In dit onderwijs zijn vier niveaus of leerwegen.
VMBO-T: De theoretische leerweg
VMBO-G: De gemengde leerweg
VMBO-K: De kadergerichte leerweg
VMBO-B: De basis beroepsgerichte leerweg
	Gemiddeld gaat in Nederland 50% van de kinderen naar dit
type onderwijs.
•
HAVO – Hoger Algemeen Voorgezet Onderwijs
	Gemiddeld gaat in Nederland 29% van de kinderen naar dit
type onderwijs.
•
VWO – Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs
	Het atheneum en gymnasium. Gemiddeld gaat in Nederland
21% van de kinderen naar dit type onderwijs.
•	In veel scholengemeenschappen zijn er brugklassen waarbij
twee typen middelbaar onderwijs gecombineerd zijn. Na 1 of
2 jaar wordt een definitieve richting bepaald.

Overzicht van de doorstroomgegevens:
2017

2018

2019

48 leerlingen

36 leerlingen

48 leerlingen

VWO

31,25%

VWO

33,33%

VWO

25,00%

HAVO/VWO

16,66%

HAVO/VWO

16,66%

HAVO/VWO

18,75%

HAVO

22,90%

HAVO

16,66%

HAVO

16,66%

VMBOT/HAVO

10,44%

VMBO-T

19,44%

VMBOT/Havo

4,16%

VMBO-T

12,50%

VMBO-K

2,77%

VMBO-T

18,75%

VMBO-K

6,25%

VMBO-B

8,33%

VMBO-K

10,41%

PRO

2,77%

VMBO-B

6,25%

CITO
Eindtoets

Spelelier
Score

Landelijk
Gemiddelde

2017

541

535,1

2018

536,7

534,9

2019

537,9

535,7
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2.5

Kwaliteitszorg en veiligheid

Goed en Excellent!
In mei 2018 heeft de Onderwijsinspectie een bezoek gebracht aan
onze school. Dit bezoek maakte onderdeel uit van een onderzoek
op bestuursniveau. De inspectie heeft alle 14 standaarden van hun
toezichtskader beoordeeld.
Van de 14 standaarden zijn er 12 als goed beoordeeld. De Spelelier
heeft dan ook de beoordeling ‘Goed’ gekregen. Dit wil zeggen
dat de school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan
de wettelijke eisen. Daarnaast realiseert de school volgens de
inspectie op overtuigende wijze de eigen ambities (eigen aspecten
van kwaliteit).
U kunt het inspectierapport vinden op onze site en op de site van
de onderwijsinspectie.
Daarnaast heeft De Spelelier in januari 2019 het predicaat
‘Excellente School’ behaald; dit predicaat is drie jaren geldig. We
zijn erg trots op de beoordeling ‘Goed’ van de onderwijsinspectie
en de beoordeling ‘Excellente School’ door de jury ‘excellente
scholen’! Ook dit juryrapport is terug te vinden via eerder
genoemde sites.
De onderwijskundige plannen voor de toekomst staan beschreven
in het schoolplan. Het doel is ons te richten op:
•
Blijvende aandacht ontwikkelingsgericht onderwijs toegespitst
op groep 1-4;
•
Passend onderwijs; het realiseren van arrangementen en het
bieden van brede ondersteuning;
•
Professionalisering leerkrachten voortzetten;
•
Verdere uitwerking van het zelfstandig werken/leren gericht
op de toekomst met als hoofddoel creatief en ontdekkend
leren en richten op reflectie en het vergroten van het
eigenaarschap van het kind in het eigen onderwijsproces;
•
Verdere ontwikkeling van het opbrengstgericht werken, met
name richten op analyseren op kindniveau en het stellen van
concrete doelen;
•
Voortzetting teamontwikkeling, o.a. op het gebied van Brein
Leren, ICT, programmeren, 21 e eeuw vaardigheden en
verbindend leren;
•
Evaluatie van de zorg en het School Ondersteunings Profiel
in het kader van Passend Onderwijs en het toepassen van
nieuwe ontwikkelingen hierin;
•
Extra inzet van muziekvakleerkracht ook in schooljaar 20192020
•
Verdere ontwikkeling van ons STEAM onderwijs waarbij
kinderen meer specifiek leren om doelen te stellen en hun
werk en werkproces leren te evalueren
In december 2017 is een tevredenheidonderzoek gehouden onder
ouders, leerlingen en team. Hierbij werd de mening gevraagd over
o.a. onderwijs en leren, ICT, de zorg, het pedagogisch klimaat,
huisvesting, onderwijstijd, leerkrachten en management. De
uitkomsten van dit onderzoek zijn vergeleken met de resultaten
van een grote groep scholen (externe benchmark), geanalyseerd
en besproken binnen het team en de MR. De rapportcijfers zijn erg
goed, we zijn hier blij mee! Ook de itemscores waren veelal boven
gemiddeld.

intern
gemiddeld
rapportcijfer

extern
gemiddeld
rapportcijfer

verschil
intern en
extern

Management 2017

9,0

7,7

1,3*

Medewerkers 2017

8,4

7,7

0,7

Ouders 2017

8,3

7,6

0,7

Leerlingen 2017

8,9

8,1

0,8

Doelgroep

* Indien het verschil tussen intern en extern meer is dan 0,2 positief: groen
Vanuit onze analyse van alle scores hebben wij de ambitie om de
volgende zaken aan te pakken en verder te ontwikkelen:
•

•

We willen ons met name richten op een verbetering van de
communicatie en van de website. In schooljaar 2019-2020
gaan we zo spoedig mogelijk starten met onze nieuwe
website. Alle informatie en alle nieuwsbrieven zullen
we voortaan zo veel mogelijk digitaal gaan aanleveren.
We hopen ook te kunnen starten met het zogenaamde
‘Ouderportal’. Bij het ter perse gaan van deze gids was de
inrichting van die portal nog niet helemaal gereed.
Ondanks de goede scores op deze onderdelen blijven
veiligheid, een fijn pedagogisch klimaat en goede sfeer
en betekenisvol, stimulerend onderwijs altijd punten die
aandacht hebben en waar we ons altijd op blijven richten

De Spelelier heeft (al enige tijd geleden) het Brabants
Verkeersveiligheidslabel behaald. Dit label legt de nadruk op
verkeersveiligheid. Het verkeersonderwijs blijft natuurlijk ook na het
behalen van dit Verkeersveiligheidslabel gericht op alle zaken die
betrekking hebben op de verkeersveiligheid en op het behouden
van het Verkeersveiligheidslabel. Kim Slijters is coördinator van de
werkgroep verkeer. Zij is ook aangesteld als preventiemedewerker
en houdt samen met de schoolleiding toezicht op alles wat met
veiligheid te maken heeft.
Verder is in het schooljaar 2015-2016 een risico-inventarisatie en
evaluatie uitgevoerd waarbij is gelet op alle aspecten van veiligheid
en welzijn binnen de school.
Dit heeft geleid tot een plan van aanpak waarbij o.a. aandacht is
voor de werkdruk van de teamleden.
Blijvende veiligheidsmaatregelen zijn:
•
Jaarlijkse controle speeltoestellen door extern bedrijf;
•
Het houden van een jaarlijkse ontruimingsoefening en
samenwerking op dit gebied binnen de Wilgenbroek;
•
Het regelmatig controleren van het gebouw en het schoolplein
op veiligheidsaspecten; onze preventiemedewerker houdt een
logboek bij;
•
De aspecten van veiligheid verwerken in de lespraktijk.
Naast de fysieke veiligheid is er ook specifieke aandacht voor de
sociale veiligheid. In hoofdstuk 9 is hier meer over geschreven.
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3.Organisatie van het onderwijs
3.1

De groepen

Wij starten dit schooljaar met ongeveer 235 leerlingen verdeeld
over 10 samengestelde groepen. Daarbij hebben we bewust
gekozen voor een heterogene samenstelling van twee
leeftijdsgroepen. Zo’n groep is rijker aan ervaringen, waardoor
kinderen van elkaars competenties kunnen leren. Zo worden naast
de cognitieve doelen, ook de affectieve doelen beter gerealiseerd.
Wij hebben in totaal drie groepen 1-2, twee groepen 3-4, twee
groepen 5-6 en drie groepen 7-8. In de groepen 5 t/m 8 worden
bepaalde vakken of activiteiten op jaargroepniveau aangeboden,
bijv. verkeer, EHBO.
3.2

Wie werken er in de school

1 – 2	Hélène Langenhuijsen (ma/di/wo/vr)
Kim Slijters (do)
1–2
Ria Brugmans (ma/di)
Kim Slijters (wo/do/vr)
1–2
Pieternel Vervoort (ma/di/wo/do)
Loes Konings (vr)
3 – 4	Marijke Spierings (ma/di)
Anouska van Wees (wo/do/vr)
3 – 4	Esther van der Schoot
5 – 6	Abigail Vis (ma/wo/do/vr)
Bea van der Lans (di)
5 – 6	Bea van der Lans (ma/do)
Isabel Mommersteeg (di/wo/vr)

7–8
7–8

Liesbeth Prinsen is onze directeur.
De managementtaken van de school worden door haar, samen
met de Managementteamleden (MT), verricht.
Het MT bestaat uit de volgende personen:
Liesbeth Prinsen
Hélène Langenhuijsen
Anouska van Wees - van der Ven
Femke Blom

Directeur
Coördinator 1-2
Coördinator 3-4
Bovenbouwcoördinator 5-8

Interne Begeleiding:
Ger van Alphen en Dionne Willems zijn onze interne begeleiders (IBers). Zij voorzien het team van adviezen met betrekking tot didactiek
en pedagogiek en hebben hierin een coachende rol. Tevens
verrichten zij remedial-teaching werkzaamheden, begeleiden
arrangementen en adviseren zij de directeur en MT. Dionne
Willems gaat op maandag, dinsdag en afwisselend donderdag
of vrijdag werken. Ger van Alphen zal haar taken uitvoeren op
maandag, dinsdag, woensdag en afwisselend op donderdag of
vrijdag. De begeleiding van de arrangementen wordt op twee
dagen ook uitgevoerd door Isabelle Mommersteeg. Ger van
Alphen gaat per januari 2020 met pensioen. Haar IB-taken worden
dan overgenomen door Pauline Verstraten. Pauline zal al vanaf
augustus 2019 vier dagen per week vrij geroosterd worden als
leerkracht en ingewerkt worden door Ger van Alphen en Dionne
Willems.

Voor dit schooljaar is de volgende groepsindeling gemaakt:

7–8

soms de hele dag vrij zijn, zullen fulltimers in de bovenbouw
(Abigail en Pauline) met enige regelmaat op de vrijdag vervangen
of geven extra ondersteuning aan leerlingen.

Linda van de Nostrum (ma/di/wo/do)
Vacature (vr)*.
Femke Blom (di/wo/do/vr)
Loes Konings (ma)
Vacature*

* De vacature invulling was bij het ter perse gaan van deze gids
nog niet bekend en wordt z.s.m. bekend gemaakt.
Nieuwe CAO Primair Onderwijs en compensatievervanging full
timers:
Vanaf augustus 2015 werken we in het basisonderwijs volgens een
nieuwe CAO. In de nieuwe CAO Primair Onderwijs is bepaald dat
fulltime leerkrachten een maximale werkweek hebben van 40uren.
We hebben daarom afspraken gemaakt over de werktijden per
dag in de week. Op de maandag, dinsdag en donderdag werken
de leerkrachten tot 17.00 of 17.15u. Op de woensdag tot 14.30u. en
op de vrijdag tot 16.30u. Ouderavonden of werkgroep avonden
zullen nog steeds plaatsvinden in de middag- en avonduren. De
leerkrachten zullen deze ‘overwerkuren’ gecompenseerd krijgen na
lestijd in dezelfde week of de week erna.

Anouska van Wees - van der Ven is verantwoordelijk voor de
coördinatie van de ICT, samen met Isabel van Duijnhoven.
Pieternel Vervoort en Linda van Nostrum zijn de interne cultuur
coördinatoren van De Spelelier.
Pauline Verstraten heeft een coördinerende rol op het gebied van
leerpleinontwikkeling en is specialist nieuwe media en is in deze
adviseur van het MT.
Kim Slijters heeft een coördinerende rol binnen de
verkeerswerkgroep en is tevens preventiemedewerker.
Marijke Spierings en Hélène Langenhuijsen zijn onze NME (Natuur
en Milieu Educatie) coördinatoren.
Ondersteunend personeel op school:
Isabel van Duijnhoven	Administratie en ondersteunend bij de
coördinatie ICT
Janus van de Wal
Conciërge

Binnen de school is specifieke expertise aanwezig, die ingezet kan
worden bij de ondersteuning van leerlingen. Het gaat hierbij om de
volgende gebieden:
Gebied

Aantal teamleden

Protocol vervanging:
1

•
Extern
	De vervangers van de vervangerslijst van de school/stichting
worden benaderd;

IB

2

RT

2

Taalspecialist / coördinator VVE

1

Rekenspecialist

1

Specialist Meer- en Hoogbegaafdheid

1

Preventie Machtsmisbruik

2

SOVA trainer

2

2

MRT (motorische remedial teacher)

1

•	Als er bijvoorbeeld wel een onderbouwvervanger
beschikbaar is, maar geen bovenbouwvervanger, zal
gekeken worden of het haalbaar is om een groepsleer-kracht
tijdelijk van groep te laten wisselen;

legenda

3.3

•
Intern
	Parttimers die hebben aangegeven vervangingswerkzaamheden te willen verrichten voor de school / de stichting,
worden eerst benaderd. Indien een parttime leerkracht
afwezig is, heeft het de voorkeur de duo-partner te
benaderen voor vervanging.

aanwezig

Stageschool

Jaarlijks geeft de school aan diverse stagiaires ruimte om het vak
op onze school te leren. Dit betekent dat we studenten van de
PABO te Eindhoven en studenten van het KW1 college of Summa
College een stageplaats bieden. Dit schooljaar zullen ook enkele
pedagogisch medewerkers van Twizon stage bij ons lopen in
verband met hun opleiding onderwijsassistent. Ook willen we zo
meer handen in de klas krijgen. Stagecontactpersoon: Liesbeth
Prinsen.
3.4

Vervanging

In veel groepen krijgen de kinderen te maken met meer dan één
leerkracht. Dit wordt veroorzaakt door compensatie- of duurzaam
inzetbaarheidsverlof (voorheen heette dit BAPO–verlof) van de
groepsleerkracht, de duobaan, vervanging wegens andere taken
of zwangerschapsverlof, werkzaamheden van stagiaires en ziekte
van de leerkracht. Bij afwezigheid van de leerkracht proberen we
zoveel mogelijk door steeds eenzelfde persoon te vervangen.
Wij vinden het namelijk belangrijk dat er rust en duidelijkheid in
de school is en dat er een stabiele omgeving voor de kinderen
gecreëerd wordt. Het wordt echter steeds moeilijker om vervanging
te regelen. Om duidelijkheid te verschaffen over hoe om te gaan
met het tekort aan vervanging is er binnen Boxtel een protocol
opgesteld in overleg met besturen, bonden en de inspectie.

alternatieven toepassen

•	Indien een Leraar In Opleiding aanwezig is, zal bekeken
worden of het mogelijk is de mentor van deze L.I.O. in te
zetten voor de vervangingswerkzaamheden;
•	Nagegaan wordt of het mogelijk is ambulante
personeelsleden in te zetten (max. 2 dagen per jaar);
•	Indien het verantwoord geacht wordt, zal herverdeling van
groepen plaatsvinden. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat
een groep waarvan de leerkracht afwezig is, opgesplitst
wordt (max. 4 dagdelen totaal per jaar).
3	groep thuis laten / naar huis sturen onder de volgende
voorwaarden:
•	Indien mogelijk worden ouders schriftelijk op de hoogte
gesteld van het besluit tot het thuislaten van een groep;
•	Indien het niet mogelijk is ouders schriftelijk te informeren
(omdat het vervangingsprobleem niet vooraf te voorzien was),
worden ouders telefonisch of op een andere wijze benaderd;
•	Indien ouders niet een dag vooraf geïnformeerd kunnen
worden, zal op de dag dat de kinderen naar huis gestuurd
worden, binnen de school opvang geregeld worden voor die
kinderen waarvoor geen opvang bestaat;
•	Indien het een langdurige afwezigheid betreft van min. 4
dagen, is het raadzaam om op opeenvolgende dagen
verschillende groepen naar huis te sturen;
•	Het bestuur en de inspectie worden op de hoogte gebracht
van het besluit.

Tijdens de weken dat de kinderen vakantie hebben zijn de
leerkrachten ook vrij, op ongeveer twee weken na. Minstens twee
weken per schooljaar werken zij in de vakantieperiodes aan
schooltaken.
Fulltime leerkrachten hebben bij ons een maximale lesgevende
lestaak per jaar. Om te voorkomen dat fulltimers deze uren norm
overschrijden worden zij af en toe gecompenseerd op vrijdagen of
vrijdagmiddagen. Zij worden dan uit geroosterd voor lesgevende
taken maar werken wel op school aan andere schooltaken.
Collega’s uit de groepen 1-4, die op vrijdagmiddag of op vrijdag
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vervanging regelen.
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4.De inhoud van het onderwijs
4.1

Kernactiviteiten binnen de groepen 1 t/m 4

Voor de onderbouw, de groep 1 t/m 4, is ontwikkelingsgericht
onderwijs uitgewerkt in het werkplan Basisontwikkeling.
Doel is kinderen via spelactiviteit te begeleiden naar bewuste
leeractiviteit. Het gekrabbel op papier wordt uiteindelijk het
schrijven van echte letters, het tellen van pakjes in de winkel
leidt uiteindelijk tot het maken van echte sommen, etc. Om dit te
bereiken hebben we betekenisvolle activiteiten nodig.
De samenhang in de activiteiten brengen we aan door gebruik te
maken van thema’s en projecten.
Ieder thema of project kent een zestal kernactiviteiten:
•
spelactiviteiten;
•
gespreksactiviteiten;
•
constructieve en beeldende activiteiten;
•
lees- en schrijfactiviteiten;
•
reken/wiskunde activiteiten;
•
onderzoeksactiviteiten.
Het concept ontwikkelingsgericht onderwijs is flexibel in de zin
van aansluiten bij de ontwikkeling van het kind, maar zeker niet
vrijblijvend of ongestructureerd. Van alle kinderen wordt een
logboek en een kinderdagboek bijgehouden. Zo kunnen we
nauwkeurig de ontwikkeling van ieder kind volgen. Verder zorgen
het dagritme, de inrichting van hoeken en opbouw van activiteiten
voor de structuur die kinderen nodig hebben om tot ontwikkeling te
komen.
In het kader van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
maakt de Spelelier; naast het werken vanuit de principes
van Basisontwikkeling, gebruik van de methode Ik en Ko als
leidraad. De voorloper hierop, Puk en Ko wordt gebruikt op de
peuterspeelzalen. De doelgroepkinderen krijgen extra aandacht
in de eigen groep, die gericht is op het inhalen van een mogelijke
achterstand op taal- reken en wiskunde, sociaal-emotioneel en
motorisch gebied. Vijf keer per jaar worden onder leiding van Ger
van Alphen of Dionne Willems ouderbijeenkomsten gehouden
in samenwerking met PSZ Bolleke en kinderopvang Kindertuin,
waarbij ouders geïnformeerd worden over de inhoud van deze
taallessen. De themawoorden worden per thema bekend gemaakt
bij de ouders door middel van een brief die de kinderen mee naar
huis nemen zodat de ouders bekend zijn met de woorden en thuis
ook kunnen oefenen. Ook willen wij de ouders van deze kinderen
meer actief betrekken bij het specifiek VVE-onderwijs aan hun kind
door hen een aantal keren per jaar onder schooltijd aanwezig te
laten zijn in de groep.
In onze groepen 1 t/m 4 wordt gewerkt met het logeerkoffertje
met als doel de taalontwikkeling te stimuleren. In de koffer zit o.a.
het klassenvriendje. De koffer mag om beurten een weekend
met de kinderen mee naar huis. Doel is dat de kinderen hun
belevenissen met het klassenvriendje vastleggen door bv. een
tekening of een foto te maken of een stukje te schrijven in het
tekenboek. De prentenboeken in de koffer zijn er om zelf te lezen
of om uit voorgelezen te worden. Daarnaast werken we met
de zogenaamde leestassen, die hetzelfde doel hebben als het
logeerkoffertje. Ook op de PSZ wordt hier mee gewerkt. Deze
leestassen zijn in Brede Schoolverband ontwikkeld.
Naast deze middelen maken we in de groep 3-4 gebruik van de
aanvankelijk leesmethode Lijn 3, een thematische leesmethode.
Er zijn in de groepen 3-4 veel lees- en schrijfactiviteiten. Zo wordt
er naast andere lees- en schrijfactiviteiten ook gewerkt met het
zogenaamde ‘Leesmenu’, waarbinnen, vanuit de visie van het
ontwikkelingsgericht onderwijs, de kinderen drie keer per week
bezig zijn met lees- en schrijven gerelateerde opdrachten. De
woorden voor het spellingsonderwijs komen voort uit de thema’s
en projecten. Voor de opbouw van het spellingsonderwijs gaan

we uit van de spellingscategorieën zoals beschreven in Zelfstandig
Spellen.
De schrijfletters die we de kinderen eigen laten maken komen uit
de schrijfmethode Schrijftaal. Een overzicht van de schrijfletters is
op school verkrijgbaar. Voor kinderen in de groepen 2-3 met een
achterstand op het gebied van woordenschat bieden we iedere
woensdag in samenwerking met medewerkers van De Brede
School een taalspeeltijd aan na school.
Voor het rekenen maken we gebruik van de methode Alles Telt.
Wijzer door het verkeer is de methode voor verkeersonderwijs.
Voor het vakgebied wereldoriëntatie zijn de thema’s van Lijn 3,
onze leesmethode en de bijbehorende wereldoriëntatie lessen,
leidend. Deze thema’s worden breed uitgewerkt en verbonden
met verschillende leer- en ontwikkelingsgebieden en verschillende
onderzoekende en verkennende activiteiten. Daarnaast doen
de kinderen uit 1-4 mee met projecten die schoolbreed worden
opgezet. Goed gedaan is de methode voor sociaal-emotionele
ontwikkeling (ook in de groepen 5-8). Over onze natuur en
milieueducatie kunt u lezen in hoofdstuk 4.4
4.2

Basisvaardigheden binnen de groepen 5 t/m 8

Lezen
In aansluiting op het niveau waarop uw kind leest wordt er
tweemaal per week met behulp van ‘leesmaatjes’ samengewerkt.
Dit om het technisch goed lezen van zinnen en woorden te
oefenen, maar ook om lezen zelf te promoten. Gaandeweg gaat
het begrijpend en studerend lezen een steeds grotere plaats
innemen. De methode Nieuwsbegrip XL gaat iedere week uit van
teksten die gekoppeld zijn aan hetgeen dan in het nieuws is. Door
allerlei vragen en opdrachten rond deze teksten worden kinderen
vaardig in het omgaanmet en interpreteren van geschreven taal.
Voor kinderen die extra oefening nodig hebben met het technisch
lezen gebruiken we deze teksten ook iedere dag bij het zgn. Ralfi
lezen. Het doel is dat het leestempo en de woordenschat toeneemt.
Schrijven
Met de aandacht die wij aan het schrijven schenken willen we
bereiken dat de kinderen een goed en vlot handschrift ontwikkelen.
We doen dat met de methode Schrijftaal. Op een bepaald moment
wordt er overgestapt van het werken met potlood naar het werken
met navulbare rollervulpen met grip. De eerste rollervulpen krijgt
uw kind van school. Ook de vullingen worden door de school
verstrekt. Deze navulbare rollervulpen is ook op school te koop.
Taal
Taal is een breed ontwikkelingsgebied. Op diverse manieren en niet
alleen tijdens de taallessen besteden we aandacht aan luisteren,
spreken, verhalen schrijven, lezen, creatief taalgebruik,
taalbeschouwing en spelling. Als richtlijn wordt er in de hogere
groepen gewerkt met de methode Taal Actief.
Rekenen
Voor rekenen- en wiskundige ontwikkeling hebben we de methode
Alles Telt. Inzicht in de structuur, de opbouw, de plaats en de
betekenis van getallen is de basis voor het leren rekenen.
Daarnaast is betekenisvol rekenen belangrijk: leerlingen kunnen
zich een voorstelling maken van een rekensituatie. Actief ontdekken
en sociaal leren vormen de motor van het leerproces. Leerlingen
leren basisbegrippen en rekenstrategieën door interactief,
probleemgericht en vraag gestuurd onderwijs. De methode is
gericht op zelfstandig werken door een goede, inhoudelijke
afstemming tussen de lessen. De methode hanteert een
bewegwijzeringsysteem dat leerlingen verwijst naar
vervolgopdrachten die passen bij hun niveau. Daarnaast sluit de
software prima aan op het leerlingenboek. Het zelfstandig werken
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wordt verder ondersteund doordat er reflectie en terugblik
momenten zijn: ‘wat weet ik al, wat moet ik doen en hoe ga ik het
doen, dan pas ga ik het doen’. Omdat leerlingen ook verschillen in
taalvaardigheid is taalgericht onderwijs ook bij rekenen erg
belangrijk. ‘Alles Telt’ hanteert een taalbeleid: de methode heeft tips
en lijstjes van rekenwoorden, contextwoorden en schooltaalwoorden; taalsteun voor het maken van CITO toetsen en biedt
woordenschatopgaven aan in het werkschrift.
Wereldoriëntatie
In het vakgebied wereldoriëntatie wordt in onderlinge samenhang
aandacht gegeven aan aardrijkskunde, geschiedenis, biologie,
geestelijke stromingen, techniek en natuur- en milieueducatie
[N.M.E.]. Vanaf de groepen 5-8 richten we ons op de vaardigheden
en kennis die specifiek bij ieder vakgebied horen; hierbij werken we
met de thematische methodes Meander, Brandaan en Naut. Ook
leren de kinderen samen te werken en presentaties te maken. We
kijken in de midden- en bovenbouw wekelijks naar De Buitendienst.
Om juiste informatie te kunnen vinden, leren we kinderen o.a. om
te gaan met woordenboeken, met het documentatiecentrum,
computers en iPads en nieuwe media. We verbinden de thema’s in
de uitwerking met de beeldende vakken en techniek en informatica
middels het eerder genoemde STEAM en stimuleren zo ook de
ontwikkeling van de kinderen op vaardigheden als creatief denken,
reflecteren, onderzoek doen en samenwerken.
E.H.B.O.
In groep 8 doen de kinderen examen voor het getuigschrift JeugdE.H.B.O.-A, zodat ze o.a. weten hoe ze moeten omgaan met kleine
ongelukken in en om het huis. Er worden hulpouders ingezet om
praktijkvaardigheden te oefenen.
Verkeer
Verkeer is een praktijkvak. Naast het gebruik van de nieuwe
methode Wijzer door het verkeer, wordt er bij ieder uitstapje nadruk
gelegd op het hanteren van de verkeersregels. Zo willen we het
kind in staat stellen veilig gebruik te maken van de straat. In groep
7 doen de kinderen hun verkeersexamen. Dit examen bestaat uit
een theoretisch en praktisch deel. Ook heeft de school het Brabants
Verkeersveiligheids-label behaald.
Engels
Vanaf schooljaar 2014-2015 werken we met de methode: Take
it easy. Bij deze methode vormen het digibord en lessen die
gegeven worden door ‘native’ speakers het uitgangspunt. Er wordt
op deze manier optimaal gebruik gemaakt van de interactieve
mogelijkheden.

Bewegingsonderwijs
Tweemaal per week vinden de gymlessen plaats in de gymzaal van
de Brede School. Omdat hygiëne hoog in het vaandel van de school
staat vinden wij het belangrijk dat de kinderen na de les douchen.
In groep 3-4 douchen jongens en meisjes samen. In de groepen
5 t/m 8 douchen jongens en meisjes gescheiden. Voor de inhoud
van de bewegingslessen maken we gebruik van de handboeken
van het SLO zodat alle ontwikkelingsgebieden evenredig aan bod
komen. De stagiaires van Breedtesport o.l.v. Nicole van Spaandonk
begeleiden regelmatig de lessen. Indien ouders ervoor kiezen dat
hun dochter een hoofddoek draagt, vragen wij deze ouders om
voor de gymnastieklessen een speciale hoofddoek aan te schaffen
die veilig is tijdens het bewegingsonderwijs. Verder is het nodig dat
alle kinderen, naast sportkleding, ook gymschoenen hebben. De
gymschoentjes voor de kinderen in groep 1 en 2 blijven op school.
Ook gebruiken we op De Spelelier het programma Lekker Fit als
onderdeel van het gezondheids- en bewegingsonderwijs.
Sociaal -Emotionele vorming:
Wekelijks hebben we lessen in het oefenen van sociale
vaardigheden We gebruiken hiervoor de methode Goed gedaan;
in hoofdstuk 9.2 gaan we hier dieper op in.
Brede Ontwikkeling:
Vanuit de kerndoelen primair onderwijs bieden wij onze kinderen
de basis aan. Denk aan leren lezen, schrijven, rekenen maar ook
kennis over de wereld. Kennis moet eigen gemaakt worden en niet
alleen worden overgedragen, want kennis leidt tot ontwikkeling
wanneer kennis verankerd is in het brein van de kinderen. Dit is
de reden waarom wij leerdoelen, daar waar mogelijk, plaatsen
in een betekenisvolle context. Vanuit een betekenisvolle context
ontdekken, ervaren, automatiseren kinderen de leerdoelen: kennis
wordt verankerd. Het verankeren van kennis gaat het gemakkelijkst
wanneer kinderen kunnen leren in verschillende contexten. Daarom
zet de Spelelier in op een brede ontwikkeling waarin er ruimte is
om te leren in samenhang vanuit verschillende perspectieven.
Denk hierbij onder andere aan:
•	Het leren van, door en in de natuur (schooltuin, koken uit
eigen tuin)
•	Een gedegen kunstzinnige ontwikkeling waarbij creativiteit
serieus genomen wordt (de kinderen beheren een echte
Kunstuitleen)
•	Het voorbereiden op de wereld waarin kinderen (en straks
als volwassenen) leven. Kinderen werken met nieuwe media,
leren programmeren en maken films met greenscreen- of
stopmotion techniek. Ze leren om zelf onderzoek te doen,
samen te werken en eindproducten te maken die ze aan
elkaar presenteren.
4.3

Excursies

In elke groep vinden door het schooljaar heen excursies en
uitstapjes plaats welke primair lesondersteunend en kunstzinnig
vormend zijn. Uitgangspunt is dat als we willen leren wat er om
ons heen gebeurt, het goed is om niet alleen de informatie uit de
boeken te halen maar om (indien mogelijk) er ook kennis mee te
maken. Uitstapjes worden o.a. aangekondigd via het infobulletin.
Ouders helpen ons bij het vervoeren van onze leerlingen en het
begeleiden van een groep kinderen.
4.4 Informatie en Communicatietechnieken (ICT)
ICT is binnen ons onderwijs geen doel op zich, maar een onderdeel
van de schoolvisie en het schoolbeleid. ICT fungeert bij de
uitvoering van de schoolvisie als middel om doelen te bereiken. Wij
streven naar het bevorderen van het gebruik van ICT als integraal
onderdeel van het leerproces.
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De maatschappij verandert van een industriële samenleving naar
een informatie- en communicatiemaatschappij. Om adequaat
op deze overgang te anticiperen moeten wij de kinderen leren
omgaan met de informatie- en communicatietechnieken.
Aangezien de toepassing van informatietechnologie een zeer
snelle ontwikkeling doormaakt is het logisch de kinderen ( én de
leerkrachten) te leren omgaan met een dynamische maatschappij
en met de dynamische behoefte aan kennis en kunde in die
maatschappij.
Kernpunten hierbij zijn:
•
het gebruik van de computer, digitaal schoolbord en
iPad als onderwijsmiddel om een les voor te bereiden en
daadwerkelijk te geven;
•
het gebruik van de computer ter verdieping en remediëring
van oefenstof, door middel van bijvoorbeeld educatieve
software, apps of educatieve websites;
•
de computer wordt ingezet als interactieve werkvorm binnen
een bepaalde activiteit. Bijvoorbeeld voor het automatiseren
van de tafels, het inoefenen van woordpakketten en spelling.
•
gebruik van de computer bij de verwerking van de lesstof;
•
het gebruik van de computer als tekstverwerker en
presentatiemiddel bij onder andere het maken van
boekverslagen, presentaties en werkstukken;
•
de inzet van software gerelateerd aan de
gebruikte onderwijsmethodes;
•
de inzet van software ter verbetering van de
zorgstructuur op school;
•
het gebruik van de computer ter
verbetering van de leerling-administratie;
•
het gebruik van de computer binnen
het taal-, reken- en leesonderwijs met
als doel om kwaliteitsverbetering te
realiseren.
•
het werken met codes/codetaal
op een computer om daarmee een
computerprogramma te laten werken (leren
programmeren; hiermee maken we een begin in
dit schooljaar)
•
het ontwikkelen van 21 ste eeuw vaardigheden zoals:
samenwerken, communiceren, sociale en culturele
vaardigheid, ict geletterdheid, probleemoplossend denken,
creatief denken en kritisch denken met behulp van nieuwe
technieken.
We schenken veel aandacht aan de normen en waarden rondom
internet. We hebben dit vastgelegd in enkele algemene regels
en een protocol. Zo mogen de kinderen alleen via kindspecifieke
zoekmachines surfen; chatten wordt op school niet toegestaan.
We werken met de programma’s ‘Rekentuin’ en ‘Taalzee’. Deze
programma’s bieden op reken- en taalgebied oefeningen, op
individueel kindniveau. De kinderen kunnen ook thuis werken met
deze programma’s. Daarnaast werken we met de software van
onze methodes.
Voor de kleuters zijn er o.a. programma’s ter verbetering van de
visuele waarneming, fijne motoriek, woordenschat en ruimtelijk
inzicht.
Alle groepen 1 t/m 8 beschikken over een digitaal schoolbord.
De Spelelier heeft een website waarop iedere groep een eigen
plek heeft. We beschikken over zowel computers in de klas als
op de leerpleinen. Op de leerpleinen willen we de kinderen
laten werken volgens de vaardigheden van de 21 e eeuw.
Vakgebieden die hieraan gekoppeld worden zijn, - naast de
basisvakken-, cultuuronderwijs, creatieve vakken, wereldoriëntatie,
mediawijsheid en ict. De leerpleinen zijn rijk aan materialen rondom

programmeren, digital storytelling (lego constructies worden digitaal
omgezet tot een soort stripverhalen), foto- en video en ‘maker
education’, het zelf maken en ontwerpen. Er is een beeldscherm,
een green screen en er zijn iPads en Chrome Books aanwezig om in
te zetten en individueel of in samenwerkingsvormen te gebruiken..
Door verschillende apps kunnen kinderen technische vaardigheden
trainen, maar ook kunnen ze de iPads en
Chrome Books gebruiken bij presentaties
en groepswerk. Leerkrachten worden
regelmatig geschoold op ICT gebied
om de nieuwste ontwikkelingen te
leren kennen.
Anouska van Wees en Femke Blom
sturen de inhoudelijke ontwikkeling
op ICT-gebied voor onze school aan
samen met Pauline Verstraten die
de ontwikkeling van de leerpleinen
coördineert en onze Nieuwe Media
specialist is.
4.5	Natuur- en Milieueducatie (NME)
NME heeft een belangrijke plaats in ons onderwijs. We
vinden het belangrijk dat de kinderen de natuur
beleven en kennis en inzicht verwerven. Ook willen
we de kinderen zorg bij brengen voor het milieu.
Ons schoolplein noemen wij een
natuurspeelplaats. We hebben twee begroeide
heuvels waar kinderen op mogen spelen,
een amfitheatertje afgezet met wilgentenen,
een klimboom, geveltuintjes, appel- en
notenbomen, een moestuin en kruidenplanten.
De visie van ons team is dat kinderen door buiten
te spelen allerlei sensorische ervaringen opdoen
en dus leren. We menen dat door een natuurlijke
speelomgeving het spel complexer en creatiever wordt
en de motorische vaardigheden verbeteren.
Twee keer per jaar houden we met alle kinderen en leerkrachten
een Natuurdag. We spelen, leren, knutselen en werken dan
buiten op onze natuurspeelplaats. Een aantal leden van de
plaatselijke vogelwerkgroep helpt ons al jaren op de Natuurdagen
met braakballen uitpluizen, het vogelkraampje bemannen en
onderhoudsklussen op ons plein. In het voorjaar zaaien we
bloemen en groenten in de klas, die we daarna uitplanten in onze
geveltuintjes, moestuin en groente-bakken. Natuurlijk kunnen
wij al deze activiteiten niet zonder helpende ouders en andere
vrijwilligers! Iedere groep heeft een tuinouder. Het streven is om,
in samenwerking met de leerkracht, één maal per maand met de
kinderen aan de slag te gaan in de tuintjes om bolletjes te planten,
onkruid te wieden en beestjes te zien tijdens het gezamenlijk
tuinuurtje. De ‘natuurouders’ vormen samen met de NMEwerkgroep leden uit het team de tuincommissie en deze staat de
leerkrachten met raad en daad bij.
In de lessen besteden we verder aandacht aan Natuur- en
Milieueducatie op de volgende wijze:
In de groepen 1-4 werken we in thema’s die betrekking hebben op
natuur- en milieueducatie waarbij de methode ‘De Grote Reis’ als
bronnenboek wordt gebruikt, naast de thematische leesmethode
‘Lijn 3’. In de groepen 5-8 volgen de kinderen lessen van ‘De
Buitendienst’ en de methode ‘Naut’.
Ieder schooljaar nemen de zesde jaars leerlingen drie dagen deel
aan de excursie ‘Het Bewaarde Land’, waarbij ze in de Kampina,
onder begeleiding van deskundigen, de natuur beleven en
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ontdekken. Ze zoeken sporen van dieren, bouwen hutten en gaan
helemaal op in de natuur.
Regelmatig bezoeken de kinderen een museum in het kader
van natuur- en milieu onderwijs (o.a. De Groene Poort). Om
leerkrachten inzicht te geven in de mogelijkheden die de
schoolomgeving biedt, hebben twee van onze leerkrachten,
Marijke Spierings en Hélène Langenhuijsen, zitting in een N.M.E.netwerk. Dit netwerk verzorgt excursies en studiedagen die richting
geven aan N.M.E.-activiteiten, waarbij ook de inrichting van de
schoolomgeving belangrijk is.
4.6

Kunst In School / Kunstzinnige vorming

Kunst en cultuur maken een belangrijk onderdeel uit van De
Spelelier. Wij hebben daartoe een speciaal Kunst- en Cultuurplan
voor de school vastgesteld dat op verzoek voor de ouders
beschikbaar is. In samenwerking met KIS en CultuurBox wordt
elk jaar een aantal kunstactiviteiten georganiseerd, waarbij alle
kinderen kennis maken met muzikale vorming, dansante vorming,
drama, literatuur, beeldende en audiovisuele kunst.
Verder zijn we in 2011-2012 gestart met een inschools- en
naschools kunstatelier. Bij de kunstatelier lessen vragen we de hulp
van ouders en krijgen we indien mogelijk ondersteuning van brede
school medewerkers. De werkstukken die in de ateliers gemaakt
worden kunnen geleend worden via onze Kinderkunstuitleen
die regelmatig door het jaar heen geopend is (zie website en
Facebook).
Binnen de Brede School is een gezamenlijke kunst- en cultuurvisie
tot stand gekomen in schooljaar 2009-2010. Vanuit deze
gezamenlijke visie zullen de participanten binnen onze Brede
School nauw samenwerken bij de invulling van jaarlijkse projecten
en thema’s. Om kunst- en cultuureducatie nog meer in te bedden
in ons onderwijs doen we vanaf schooljaar 2013-2014 mee aan het
traject ‘Kunstvoorloper scholen’ in samenwerking met Kunstbalie
en Cultuurbox. We richten ons vooral op de koppeling tussen
kunst- en cultuur en het gebruik van nieuwe media en zorgen voor
cursussen voor team en kinderen. In schooljaar 2016-2017 hebben
we ons daarnaast gericht op de verdere ontwikkeling van het
muziekonderwijs. Iedere klas heeft eens per twee weken muziekles
gekregen van extern deskundige Joris de Bont. Ook In het eerste
half jaar van 2017-2018 heeft Joris onze school verder begeleid.
In 2018-2019 heeft Joris eens per week een muziekles gegeven in
iedere groep. Ook in 2019-2020 zal hij dit blijven doen!
4.7

Huiswerk

Het team van ‘De Spelelier’ vindt dat het schoolwerk bij voorkeur
onder schooltijd dient te worden gemaakt. Toch kiezen wij ervoor
om enkele zaken regelmatig mee naar huis te geven om te
oefenen, voor te bereiden of te maken. Enkele voorbeelden zijn:
woordpakket; topografie; voorbereiden werkstuk of presentatie
en het oefenen van de tafels. Voor kinderen die meer tijd nodig
hebben voor de verwerking en het inoefenen van een bepaalde
inhoudelijke leerstof wordt, waar mogelijk, de hoeveelheid van de
leerstof aangepast. Door de uitvoering van een handelingsplan kan
in overleg met ouders/verzorgers, leerkracht en I.B.-er extra leerstof
of individuele hulp worden meegegeven voor thuis.
Voor de leerlingen van groep 8 vinden wij het zinvol dat zij meer
ervaring gaan opdoen met het plannen en maken van huiswerk,
ter voorbereiding op het Voortgezet Onderwijs. Zij krijgen
daarom regelmatig huiswerk mee. Ook wordt in die
groep aandacht besteed aan het maken en plannen
van huiswerk.

4.8

(Buiten)schoolse activiteiten voor kinderen

Schoolreis en schoolkamp
Aan het einde van het schooljaar gaan de groepen 1-2 en 3-4
een dagje uit. We blijven altijd dicht bij huis. De ene keer gaan we
bijv. met een huifkar of we vragen ouders/ verzorgers voor het
vervoer. De groepen 5-6 en 7-8 gaan eens per jaar een aantal
dagen op kamp. Van de ouders/verzorgers wordt er een (vrijwillige)
financiële bijdrage gevraagd om de kosten van het schoolreisje/
kamp te kunnen financieren. U wordt daar ruim van tevoren over
geïnformeerd door school.
Carnavalsoptocht
Jaarlijks nemen wij, indien er genoeg animo is onder ouders en
leerlingen, met ouders en leerlingen die het leuk vinden, deel
aan de plaatselijke Jeugd -carnavalsoptocht op zaterdagmiddag.
In samenwerking met de activiteiten -commissie worden door
kinderen én ouders/verzorgers versieringen gemaakt. Via de info
wordt u hier tijdig over geïnformeerd.
Koningsdag
Op de laatste dag voor de meivakantie worden landelijk de
Koningsspelen gehouden; de Spelelier doet hier aan mee en
organiseert dat voor de groepen 5 t/m 8 in samenwerking met
Buurtsport en andere scholen. Voor de groepen 1 t/m 4 organiseren
we een sport/spel ochtend aansluitend op het koningsontbijt op
school. Daarnaast worden er voor de kinderen uit de groepen 3
t/m 8 sportwedstrijden georganiseerd op Koningsdag door de
plaatselijke sportverenigingen en de Stichting Boxtel Vooruit. Wij
nemen hier elk jaar met enkele enthousiaste teams aan deel.
Tijdens de gymlessen en pauzes wordt hier aandacht aan besteed.
De teams worden begeleid door ouders/verzorgers.
Avondvierdaagse
Ieder jaar doen we in schoolverband met een grote groep kinderen
mee aan de Boxtelse Avondvierdaagse. Dit is een activiteit van de
(ouder) activiteitencommissie. De avondvierdaagse vindt altijd in
juni plaats. De kinderen en ouders hebben tijdens de inschrijving
de keuze uit de 5 of 10 kilometer en lopen onder begeleiding van
ouders. Na afloop van de Avondvierdaagse krijgt iedere deelnemer
die daarvoor betaald heeft een herinneringsmedaille. Naast het
begeleiden van de kinderen zijn er ook ouders nodig die als ‘post’
dienst doen.
Kinderpostzegels
Elk jaar, in de maand oktober, mogen de 7e/8e-jaars
kinderpostzegels en kaarten gaan verkopen. De opbrengst van
deze landelijke actie is voor een goed doel.
Eerste communie/vormsel
Ook op een openbare school hebben de katholieke ouders/
verzorgers gelegenheid om hun kinderen te laten deelnemen aan
de Eerste Communie en het Vormsel. Enkele ouders/verzorgers
verzorgen de voorbereiding. De school stelt hiervoor de ruimte
ter beschikking of tijd onder schooltijd. Er is 1 ouder nodig van De
Spelelier die als contactpersoon deel uitmaakt van de werkgroep
communicanten binnen de parochie. De laatste jaren wordt er door
deze werkgroep voor gekozen om merendeels buiten schooltijd
met de kinderen te werken aan de voorbereiding, samen met
leerlingen van andere scholen. Informatie hierover krijgt u via de
school.
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5.Zorg voor kinderen
5.1

Nieuwe leerlingen in de school

Graag informeren wij ouders die een school zoeken voor hun
kind(eren) over onze school. Eén telefoontje is voldoende voor een
persoonlijk gesprek en een rondleiding met de directeur of een
van de interne begeleiders. Het hele jaar door kunnen kinderen
aangemeld worden. Het inschrijfformulier is op school te verkrijgen
of via onze website (www.spelelier.nl) te downloaden. Als u nog
nadere informatie wilt hebben, kunt u contact opnemen met
de directie. We vinden het leuk als u uw kind bij de aanmelding
meeneemt, zodat hij/zij de school echt kan zien. Indien er sprake is
van een extra ondersteuningsvraag voor een kind dan onderzoekt
de school of zij de gewenste of noodzakelijke ondersteuning kan
bieden. Dit doen wij altijd in overleg met de ouders/verzorgers en/
of met een andere basisschool (school van herkomst). Indien de
school zelf niet kan voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van
een kind dan organiseert zij die ondersteuning met behulp van de
samenwerkingspartners in het samenwerkingsverband (zie ook 5.4).
Indien u een kind wilt aanmelden dat op een andere basisschool
staat ingeschreven, zal de directeur contact opnemen met de
directeur van de betreffende school. Eventueel kan de intern
-begeleider een bezoek brengen aan betreffende school ter
observatie. De toelating is een feit als u het inschrijf -formulier heeft
ondertekend én een schriftelijke bevestiging van de school heeft
ontvangen.
Voordat uw kind vier jaar wordt, kan hij of zij al één of meer
ochtenden of middagen per week zijn toekomstige groep komen
bezoeken. Ouders krijgen enkele weken voor dat hun kind op
school begint bericht van onze intern-begeleider wanneer de
‘oefenochtenden of -middagen’ kunnen plaatsvinden.
Als uw kind eenmaal op school zit, wordt u uitgenodigd voor
een kennismakingsgesprek met de intern -begeleider en wordt
samen met u het “Dit ben ik-formulier” ingevuld. Met behulp van dit
formulier wordt de school meer bekend met de levensgeschiedenis
en ontwikkeling van uw kind. Vanuit de peuterspeelzaal of
het kinderdagverblijf krijgt de school ook informatie via het
overdrachtsformulier waarin informatie staat over de ontwikkeling
van uw kind en via gesprekken tussen de intern begeleider en
peuterspeelzaal of kinderdagverblijf.
Gedurende de eerste drie maanden observeert de leerkracht uw
kind in de groep. Aandachtspunten zijn o.a. sociale vaardigheden,
spelontwikkeling en taalontwikkeling. Na de observatieperiode
volgt er een gesprek met de leerkracht om samen met u de
observatiegegevens te evalueren.
5.2

Verslag

In groep 1-2 worden de ouders/verzorgers twee keer per jaar door
middel van een verslag geïnformeerd. Vanaf groep 3 t/m 8 worden
de ouders/ verzorgers drie keer per jaar door middel van een
verslag geïnformeerd over de fase van ontwikkeling waarin een
kind zich bevindt. Het verslag wordt geschreven door de leerkracht,
eventueel in samenspraak met andere deskundigen die met het
kind werken.
Vanaf schooljaar 2017-2018 zijn deze verslagen en de opzet van de
zogenaamde ‘tien-minuten gesprekken’ wat aangepast:
Het eerste verslag geeft de sociaal-emotionele ontwikkeling weer
(voorheen had deze ontwikkeling de aandacht in het tweede
verslag). In het tien- minuten gesprek zal de leerkracht u ook
informeren over de leerprestaties, maar het accent ligt op de
sociaal-emotionele ontwikkeling. Het tweede en derde verslag
bevat ook de ontwikkelingen op leer technisch gebied en alle
vakgebieden, de beoordeling van de werkhouding en de score van
de CITO toetsen uit het leerlingvolgsysteem.

Daarnaast vragen wij iedere ouder in het begin van het schooljaar
een speciaal ouderformulier in te vullen waarin de ouders/
verzorgers kunnen aangeven wat volgens hen de talenten zijn van
hun kind. Tijdens de informatieavond van de groep van uw kind in
de tweede of derde schoolweek zal de leerkracht u hier meer over
vertellen.
Iedere leerling zal in het begin van het schooljaar een zogenaamd
’talentenblad’ invullen. Dit blad bespreekt de leerling natuurlijk
met de eigen leerkracht, maar zal ook besproken worden tijdens
het eerste verslaggesprek. De kinderen uit de groepen 5-6 en 7-8
vragen wij om bij dit eerste gesprek aanwezig te zijn zodat ook zij
optimaal betrokken zijn. De verslaglegging is vooral een overleg
-document tussen leerkracht en ouders/ verzorgers. Het beeld dat
dit overleg oplevert, is vervolgens weer uitgangspunt voor verdere
begeleiding thuis en op school.
Uiteraard kunt u tussendoor altijd contact opnemen met de school.
De leerkrachten zullen dit, indien nodig, ook richting u doen. We
stellen het overigens op prijs dat u voor een “tussendoorgesprek”
een afspraak maakt, zodat ook de leerkracht voorbereid het
gesprek met u kan voeren.
Alle verslagen worden in de leerlingenmap op school bewaard.
5.3

Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen

Zorgbreedte, speciale begeleiding van kinderen met specifieke
behoeften, is op onze school een normale zaak. Door onze lange
ervaring en actieve deelname aan WSNS menen wij kinderen
met leerproblemen een veilige plek te kunnen bieden. Dit geldt
evenzeer voor kinderen die een snellere ontwikkeling doormaken
en daardoor eveneens geïsoleerd kunnen raken.
Doelen van de zorgverbreding zijn:
•	bevordering van het welbevinden van het kind;
•	aansluiten bij de ontwikkeling, door aanpassingen van
instructiebehoefte en (remediërende) materialen;
•	vermindering van faalervaringen;
•	terugdringen van het aantal kinderen dat verwezen wordt
naar een vorm van speciaal onderwijs.
Van iedere leerling wordt na aanmelding een leerlingenmap
aangelegd. Daarin worden persoonlijke gegevens, leerlingbesprekingen, verslagen van gesprekken met ouders, speciale
onderzoeken, toets gegevens van het leerlingvolgsysteem en
rapportgegevens bewaard. De mappen worden beheerd door de
leerkrachten en zijn met het oog op de privacywetgeving centraal
opgeborgen in afgesloten dossierkasten. De intern begeleider
en de directeur hebben inzage in deze mappen. Ook u kunt
desgewenst de Inhoud hiervan, na afspraak, voor zover het uw
kind betreft, raadplegen.
Binnen onze school worden kinderen op verschillende manieren
in hun ontwikkeling gevolgd. De leerkracht werkt dagelijks met de
kinderen in de stamgroep en kan een duidelijk beeld geven van
ieders ontwikkeling.
In de onderbouw worden veel werkjes direct mee naar huis
gegeven. Van sommige werkjes worden kopieën gemaakt i.v.m.
het samenstellen van een leerling-portfolio waarmee we de
stappen in de ontwikkeling van een kind inzichtelijk maken.
Het dagelijkse werk wordt in de midden- en bovenbouw regelmatig
getoetst om te kijken of de stof ook daadwerkelijk beheerst wordt.
In veel gevallen gaat het om toetsen die in de methodes
opgenomen zijn. Daarnaast plannen we drie toets momenten per
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schooljaar, waarin de kinderen een aantal toetsen krijgen die niet in
de methodes opgenomen zijn. De uitslag van deze toetsen, waarbij
een vergelijking met een landelijk gemiddelde mogelijk is, geven
ons als school redelijk objectieve gegevens over de leerprestatie
van uw kind. De sociaal-emotionele ontwikkeling wordt gevolgd via
een observatie lijst vanuit de methode ‘Goed Gedaan’ die door
iedere leerkracht gehanteerd wordt. In de groepen 7-8 nemen we
de SAQI toets af die ook een duidelijk beeld geeft van o.a.
werkhouding, welbevinden, motivatie en de sociaal-emotionele
ontwikkeling van de kinderen. Ook wordt er binnen de SAQI
gekeken naar het onderdeel ‘Pesten’. Om de leerling tevredenheid
te meten nemen we om de twee jaren de kwaliteitsmeter van
Beekveld &Terpstra af. In deze vragenlijst zit een gedeelte dat ook
monitort hoe het gesteld is met de fysieke veiligheid van de
leerlingen. In het jaar (of de jaren) dat we de B&K Kwaliteitsmeter
niet afnemen laten we de kinderen uit de groepen 6,7 en 8 de
leerling enquête binnen Vensters PO invullen zodat we dat
onderdeel ieder schooljaar monitoren. Opvallende zaken die uit
deze vragenlijsten naar voren komen worden door de leerkracht
genoteerd. Daarnaast noteren we welke eventuele vervolgstappen
er genomen zijn en of contact met ouders gewenst is.
Vanuit de observatielijsten van onze methode voor sociaalemotionele ontwikkeling ‘Goed Gedaan’ richten we ons ook op de
veiligheid en het welbevinden van de leerlingen in de groepen 1-6.
In alle groepen hanteren we de observatielijst die hoort bij onze
methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling. Twee keer per jaar
vullen de leerkrachten deze lijst in. Deze gegevens worden indien
noodzakelijk of wenselijk door de leerkracht besproken met de
leerling, de ib-er en ouders.
Opvallende zaken worden bijgehouden en genoteerd en zijn
uitgangspunt voor verder handelen. Dit leest u terug in de
leerlingenrapportage. Daarnaast gebruiken we de toets gegevens
om ons onderwijs te evaluerenDe resultaten worden door de
leerkracht besproken met de intern - begeleider, geanalyseerd
en zo nodig in de teamvergadering aan de orde gesteld.
Ieder schooljaar heeft de leerkracht van een groep een aantal
gesprekken met de intern begeleider. Hierbij wordt de groep
besproken. Er wordt gekeken naar de vorderingen van de kinderen
en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Aan de hand van de
resultaten wordt een groepsplan opgesteld waarin de begeleiding
van een hele groep, de begeleiding van kleinere groepen en de
begeleiding van individuele kinderen beschreven wordt. Daarnaast
zijn er ook leerling-besprekingen waarbij ingezoomd wordt
op leerlingen die specifieke aandacht nodig hebben. Indien er
acties worden ondernomen, worden ouders voor een gesprek
uitgenodigd door de leerkracht. Het is mogelijk dat de intern
begeleider hierbij aanwezig is.
Soms zijn er specifieke handelingsplannen voor een kind. Dan
wordt er volgens een vooropgezet plan gewerkt aan een probleem
dat zorg geeft. Hier is ook een tijdsperiode aan gekoppeld. De
leerkracht bewaakt de voortgang, samen met de intern begeleider.
Voor een aantal leerlingen is een langdurige zorg nodig of is
er een aparte leerlijn of ontwikkelingsperspectief. Er wordt dan
een begeleidingsplan gemaakt dat een langere tijdsperiode of
de hele schoolperiode beslaat. Indien er handelingsplannen,
begeleidingsplannen of een ontwikkelingsperspectief worden
ingezet, worden de ouders altijd op de hoogte gesteld.
Moeilijkheden met leren en andere problemen worden in de
meeste gevallen door de leerkracht als eerste opgemerkt. Maar
ook u als ouder kunt ‘de aangever’ zijn. Thuis kan uw kind zich
misschien meer of anders uiten. Vangt u geluiden in deze richting
op en heeft u het idee dat ‘de school’ daar nog niet zoveel oog
voor heeft, meldt het dan aan de groepsleerkracht of de intern begeleider.

Binnen de school geven Ger van Alphen en Dionne WillemsOssenvoort RT-ondersteuning. Vanaf januari 2020 zal Pauline
Verstraten de IB- en RT taken van Ger van Alphen overnemen.
Die zal steeds meer in de eigen klas worden aangeboden. Dit
schooljaar zijn hiervoor vier tot vijf dagdelen ingeroosterd. Bij het
begeleiden van individuele leerlingen en groepjes leerlingen binnen
en buiten de groep helpen onze stagiaires, hulpouders en andere
vrijwilligers ook mee. Zij worden begeleid en aangestuurd door Ger
van Alphen (onze IB-er), Dionne Willems of Pauline Verstraten.
Regelmatig wordt ons de vraag gesteld of kinderen door
particuliere remedial teachers onder schooltijd begeleid kunnen
worden. Ouders betalen deze begeleiding zelf. Dit kan alleen
als een zorgverzekeraar deze onkosten vergoed. Het wordt dan
op dezelfde lijn gesteld als logopedie of doktersbehandeling.
De verantwoording ligt dan ook bij de begeleider en
ouders. Wij vinden het als school belangrijk dat er een goed
contact is met deze begeleiders. Indien de zorgverzekeraar
de behandeling niet vergoedt, blijven de kinderen en de
begeleiding, de verantwoordelijkheid van school. Wij nemen de
verantwoordelijkheid voor remedial teaching door externen niet
omdat wij niet iedere begeleider kunnen toetsen op kwaliteit.
Daarnaast ontstaat er ongelijkheid. Het mag niet zo zijn dat
leerlingen geen begeleiding krijgen omdat de ouders dit niet willen
of kunnen bekostigen. Begeleiding door externen onder schooltijd
die niet vergoed wordt door een zorgverzekeraar is dus niet
toegestaan. De onderwijsinspectie geeft hierover een duidelijke
richtlijn die door het bestuur onderschreven wordt.
5.4	Speciale ondersteuning voor kinderen
met specifieke behoeften
Passend Onderwijs
Op 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs in werking
gegaan. De wet passend onderwijs heeft als doel dat voor alle
kinderen, ook de leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte,
een passende onderwijsplek beschikbaar is. Wettelijk geldt de
zorgplicht: zodra een leerling bij een school wordt aangemeld, is
het schoolbestuur van de betreffende school verantwoordelijk om
passend onderwijs te bieden. Indien de school zelf niet kan voldoen
aan de ondersteuningsbehoefte van een kind dan organiseert zij
die ondersteuning met behulp van de samenwerkingspartners in
het samenwerkingsverband of soms met partners die daarbuiten
vallen.
Samenwerkingsverband Primair Onderwijs de Meierij
Voor passend onderwijs zijn samenwerkingsverbanden opgericht.
De Spelelier behoort tot samenwerkingsverband PO de Meierij
en dit beslaat de gemeenten ’s-Hertogenbosch, Boxtel, Schijndel,
Vught, Haren, Sint-Michielsgestel, Zaltbommel en Maasdriel.
In dit verband zitten alle basisscholen (111), de scholen voor speciaal
basisonderwijs (5) en de scholen voor speciaal onderwijs cluster 3
en 4 (7). Ons samenwerkingsverband heeft als missie:
We bieden thuisnabij onderwijs en ondersteuning aan alle kinderen
van 2-14 jaar zodat zij zich optimaal en ononderbroken kunnen
ontwikkelen. Daarbij streven we actief naar de realisering van een
doorgaande ontwikkelingslijn 0-14 jaar.
Het samenwerkingsverband werkt met een diversiteit aan
arrangementen uitgaande van de mogelijkheden en talenten van
een kind. We werken met professionals en stemmen af met de
ouders en andere betrokkenen.
Uitgebreide informatie vindt u op de website www.demeierij-po.nl

Pagina 19

Ondersteuningseenheid Zuid
Het SWV PO de Meierij wil snel, flexibel en effectief werken
waarbij het belangrijk is dat ouders, kind en school een netwerk
hebben dat dichtbij is. Omdat het samenwerkingsverband
groot is, is aanvankelijk de beslissing genomen het te
verdelen in 10 deelgebieden, ondersteuningseenheden. In een
ondersteuningseenheid werken de scholen, professionals,
gemeente en jeugdzorg intensief samen en wordt zo een goede
en passende ondersteuning gegeven. De Spelelier viel onder de
ondersteuningseenheid Boxtel. Vanaf schooljaar 2016-2017 is het
gebied van SWV De Meierij verdeeld over minder, maar grotere
ondersteuningseenheden. Boxtel valt vanaf dat schooljaar samen
met Vught, Haaren, Esch, Sint-Michielsgestel, Berlicum en Veghel
onder de Ondersteunings Eenheid Zuid. Indien voor een kind
speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs nodig is beslist de
manager van de ondersteuningseenheid hierover, in samenspraak
met specialisten, de school en de ouders. Er wordt dan een
toelaatbaarheidsverklaring gegeven.

De ondersteuning:
De ondersteuning aan de kinderen valt uiteen in drie onderdelen:
1.Basiskwaliteit
Dit is de norm die de inspectiestelt. De spelelier voldoet aan deze
norm.
2. Basisondersteuning
De basisondersteuning is de ondersteuning die iedere basisschool,
binnen ons samenwerkingsverband, moet kunnen bieden. Naast
de eisen van de inspectie en het vaste aanbod van de school
gaat dit ook over handelingsgericht werken, werken met een
dyslexieprotocol, inzicht in de leerlijnen, doelgericht werken,
gedifferentieerd werken, signaleren van problematieken en
samenwerking met voorschoolse instellingen en voortgezet
onderwijs.
3. Extra ondersteuning
Dit is de ondersteuning die boven de basisondersteuning uit
gaat. Dit kan om individuele kinderen gaan die meer aanbod
nodig hebben dan de basisondersteuning. Zij krijgen dan een
arrangement waarin beschreven staat welke ondersteuning nodig
is om goed onderwijs te kunnen geven. Dit arrangement wordt in
overleg samengesteld door de school en het managementteam

van de ondersteuningseenheid. Een school die extra ondersteuning
geeft krijgt vanuit het samenwerkingsverband ondersteuning met
mensen en/of middelen. De ondersteuningseenheid beslist welke
middelen worden toegekend en voor welke periode. Indien er
extra ondersteuning nodig is wordt er een ontwikkelingsperspectief
opgesteld waarin staat wat exact het plan is rondom een
kind. Ouders worden altijd op de hoogte gesteld van de extra
ondersteuning en hebben inspraak in het handelingsgedeelte
van het ontwikkelingsperspectief. De mogelijkheid bestaat dat
jeugdzorg of maatschappelijk werk een onderdeel zijn van de
ondersteuning. Een arrangement kan ook betekenen dat een kind
op een andere basisschool beter op zijn of haar plek is of dat SBO
(Het voornemen van het samenwerkingsverband is dat het SBO
wordt afgebouwd en binnen niet al te lange tijd zal verdwijnen) of
SO een (tijdelijke) oplossing is.
Schoolondersteuningsprofiel
Het samenwerkingsverband heeft een ondersteuningsplan
gemaakt waarin exact staat beschreven wat de missie
is, het beleid en de financiële inrichting. Dit zijn de kaders
waarbinnen wordt gewerkt. Iedere school is wettelijk verplicht
een schoolondersteuningsprofiel te maken. In dit profiel staat
beschreven hoe de basiskwaliteit en de basisondersteuning vorm
wordt gegeven en een analyse van de mogelijkheden van de
school. Daarnaast staat beschreven welke extra ondersteuning een
school kan bieden, hoe de zorgstructuur is van de school en wat
de grenzen zijn van de school. Als laatste wordt uitgelegd wat de
doelen/ambities zijn voor de komende jaren. Een ouder kan zo snel
inzicht krijgen in wat een school kan bieden voor een kind.
De mogelijkheden die de school heeft om leerlingen
(extra) te ondersteunen staan beschreven in het zgn.
Schoolondersteuningsprofiel.
Het Schoolondersteuningsprofiel van de Spelelier:
In deze schoolgids geven we een samenvatting van het
Schoolondersteuningsprofiel. De volledige versie is in te zien op
onze website (www.spelelier.nl/deschool/Onderwijsbehoefte).
Binnen ons Schoolondersteuningsprofiel wordt beschreven wat
verstaan wordt onder basiskwaliteit en laten we het voldoende
oordeel van de inspectie hierover zien. De ‘Basis Ondersteuning’
komt aan bod en een opsomming van preventieve en licht curatieve
interventies- nodig om inhoudelijk invulling te geven aan adequate
basisondersteuning. Ook geven we aan welke interventies beheerst
worden door de leerkrachten of welke nog meer ontwikkeld kunnen
worden (Matrix). De basisondersteuning van de Spelelier is op alle
gebieden van een voldoende of goed niveau.
Ook de ‘Extra Ondersteuning’ wordt beschreven. Het gaat daarbij
om die ondersteuning die uitstijgt boven de basisondersteuning en
omvat alle vormen en combinaties van onderwijs, ondersteuning
en zorg. Wat kan De Spelelier bieden op het gebied van extra
ondersteuning:
•	De school heeft ervaring opgedaan met kinderen
die ondersteuning nodig hebben op auditief gebied,
met name op het gebied van taalproblematiek en
ondersteuningsbehoefte bij het verwoorden van gevoelens,
aanpak, taal
•	De school heeft ervaring met leerlingen met een behoefte
aan fysiek-medische ondersteuning
•	De school heeft ervaring opgedaan met leerlingen met een
behoefte aan leer- en/of ontwikkelingsondersteuning
•	De school heeft ervaring opgedaan met leerlingen met een
behoefte aan ondersteuning in de thuissituatie
•	De school heeft ervaring opgedaan met leerlingen
met een behoefte aan sociaal-emotionele en/of
gedragsondersteuning
In 2018-2019 hadden we in totaal 13 leerling arrangementen.
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Verder worden algemene en specifieke gegevens van de school
beschreven. Ligging, gebouw en bestuur komen aan bod, evenals
de kernwaarden van onze school. De leerlingenpopulatie wordt
beschreven en er wordt benoemd welke groepen leerlingen
extra hulp krijgen en in welke mate. Natuurlijk ontbreken ook de
CITO-Eindtoets gegevens en de doorstroomgegevens naar het
vervolgonderwijs niet. Veel van deze gegevens vindt u ook al in
deze schoolgids.
Invoering van de 1-zorgroute, uitgaande van de uitgangspunten
van handelingsgericht werken, is de wijze waarop aan onze
onderwijs- en ondersteuningsstructuur vorm en inhoud wordt
gegeven. De speciale expertise binnen de school die ingezet
kan worden bij de ondersteuning van leerlingen en de gebieden
waarbij deze expertise ingezet wordt, wordt beschreven, evenals
het Zorgteam (zie ook 5.5), de mogelijkheden binnen het gebouw
en op het gebied van speciale materialen en de samenwerkrelaties
van de school.
Ambities
We spreken de ambitie uit om met name op het gebied van
ontwikkelingsvoorsprong/ meer-begaafdheid en op het gebied
van rekenproblemen/dyscalculie de competenties van het team
nog meer te vergroten binnen twee jaar. Op het gebied van ‘De
Veilige School’ volgen wij de laatste ontwikkelingen. In het laatste
inspectierapport van mei 2018 geeft de inspectie aan dat er op
De Spelelier sprake is van een veilig, prettig schoolklimaat. Ger
van Alphen en Dionne Willems coördineren het beleid inzake
goed gedrag, anti-pesten, machtsmisbruik en sociaal-emotionele
ontwikkeling. Wij volgen de ontwikkelingen die de overheid
aangeeft op het gebied van gevalideerde anti-pest methoden. Na
duidelijkheid op dit terrein zullen wij, indien nodig, overgaan tot de
keuze van een gevalideerde methode en daarbij zorgen voor een
passende teamscholing.
Waarbij zijn grenzen, waar hebben we weinig ervaring is als
school:
•
Kinderen met een visuele ondersteuningsbehoefte
•
Kinderen met ernstig letsel
•
Kinderen met externaliserend gedrag
•
Kinderen met sterk beperkte verstandelijke vermogens
We willen benadrukken dat we altijd per leerling bekijken of wij de
goede ondersteuning kunnen bieden. De omstandigheden kunnen
variëren.
Contactgegevens
Ondersteuningseenheid Zuid
Ondersteuningsmanager: Pieter-Jan van Hoof
e-mailadres: is p.vanhoof@demeierij-po.nl
5.5

Externe ondersteuning

Binnen de school zijn veel kwaliteiten aanwezig om het onderwijs
voor de kinderen zo optimaal mogelijk te maken. Toch zijn er
situaties en omstandigheden die zo specifiek zijn dat we hiervoor
hulp van externe specialisten inroepen. Dit kan op allerlei gebieden
zijn. Als de leerontwikkeling zorg geeft kan een orthopedagoog een
onderzoek verrichten. Indien het meer op het vlak van gedrag ligt
kan de kinder- en jeugdpsychiatrie ingeschakeld worden. Een
schoolarts, schoolmaatschappelijk werker, dokter, sociaal
verpleegkundige, fysiotherapeut of logopedist zijn ook mogelijke
externen. Iedere 6 weken is er op school een overleg binnen het
zogenaamde Zorgteam waarin de interne begeleider haar
specifieke hulpvragen stelt. Het Zorgteam bestaat uit minimaal één
intern begeleider, de schoolmaatschappelijk werker en een sociaal
verpleegkundige.

Als dit Zorgteam geen antwoord kan vinden op de gestelde
zorgvraag kan het Zorg Advies Team ingeschakeld worden.
Het Zorgteam wordt dan verder uitgebreid met externe
deskundigen zoals Jeugdzorg of de orthopedagoog van de
Ondersteuningseenheid Zuid (OE Zuid).
Het onderzoeken van leerlingen kan alleen met toestemming van
de ouders/verzorgers van het kind. De uitslag van dit onderzoek
wordt met hen, de groepsleiding en IB-er besproken. Aan de hand
van dit onderzoeksrapport kan een programma voor het kind
worden opgesteld, waaraan op school gewerkt kan worden. Het
kan ook zijn dat het advies een verwijzing inhoudt naar een andere
school, omdat uw kind specialistische hulp nodig heeft die wij niet
kunnen bieden.
Logopedie
Stem, spraak, taal en gehoor zijn belangrijke functies. Als een kind
daar problemen mee heeft kan dat van invloed zijn op het maken
van contacten met anderen en op het leerproces. De logopedist
kan in samenwerking met de ouders, de leerkrachten en de
schoolarts het kind helpen om het spreken en de taalontwikkeling
zo goed mogelijk te ontwikkelen. Sinds schooljaar 2016-2017
hebben de scholen in Boxtel niet meer de mogelijkheid dat een
‘preventief werkende’ logopediste met regelmaat de scholen
bezoekt. Wel is er een adviserend logopediste beschikbaar.
Zij adviseert het team en kan hulpvragen van leerkrachten
beantwoorden. De leerkrachten en/of interne begeleiders zullen
u mogelijk adviseren om via huisarts/schoolarts een afspraak te
maken met een logopedist, indien zij dit nodig achten.
Jeugdgezondheidszorg / GGD
De Jeugdgezondheidszorg (J.G.Z.) heeft als taak het ondersteunen
en begeleiden van de gezondheid van de jeugd van 4 tot
19 jaar. Zo worden de kinderen rond hun 6e jaar door de
jeugdgezondheidszorg onderzocht en enkele jaren later nog een
keer. Tevens krijgen de kinderen van groep 7 een korte screening.
Voor onze school zijn werkzaam:
• jeugdarts: mevr. Lisette Brukx
• assistente: mevr. Manon Blom
Sociaal verpleegkundige
U kunt bij haar terecht met vragen over de lichamelijke gezondheid
(o.a. gehoor, ogen en groei), met opvoedkundige vragen
(o.a. slaapproblemen, eetproblemen, gedragsproblemen en
zindelijkheid, bijv. via Triple P) en op psychosociaal gebied (o.a.
pesten). De sociaal verpleegkundige neem deel aan het Zorgteam
overleg. U kunt contact opnemen via onze intern begeleider of via
tel.nr. 0900-4636443, keuze 2-2, Jeugdgezondheidszorg, tussen
08.00uur en 17.00uur (lokaal tarief). De sociaal verpleegkundige
neemt ook deel aan het Zorgteam-overleg binnen onze school.
Schoolmaatschappelijk werk
De schoolmaatschappelijk werker is er voor de ouders, kinderen
en leerkrachten en heeft, indien nodig, contact met onze intern
begeleider en neemt deel aan het Zorgteam -overleg binnen onze
school. De schoolmaatschappelijk werker ondersteunt ouders bij
opvoedingsvragen en geeft informatie over problemen die zich
voordoen tijdens de ontwikkeling van een kind. Vooral problemen
op het sociale en emotionele vlak. Zij kan zelf begeleiding bieden
maar ook een rol spelen in het zoeken en vinden van goede
hulpverlening. U kunt contact opnemen via onze intern begeleider
of via het centrum voor Jeugd en Gezin, tel.(0411) 657957.
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Opvoedingsspreekuur
In de gemeente Boxtel wordt een centraal opvoedingsspreekuur
gehouden. Op dit spreekuur kunt u terecht met vragen over gedrag,
ontwikkeling en opvoeding van uw kind. Om daarvan gebruik te
maken kunt u tijdens kantooruren een telefonische afspraak maken
met het Meldpunt Jeugdzorg Boxtel. U wordt tijdens het spreekuur
ontvangen door een spreekuurhouder. Dat zijn deskundige
medewerkers van Thuiszorg regio ‘s-Hertogenbosch, GGD Hart
voor Brabant en Bureau Jeugdzorg. Het Meldpunt Jeugdzorg Boxtel
is gevestigd in het centrum voor Jeugd en Gezin,
Baroniestraat 22, 5281JE Boxtel. Tel. (0411) 657957.
Tandverzorging
Alle kinderen kunnen vanaf 2 jaar gebruikmaken van de jeugd tandverzorging. De eerste taak van de jeugd - tandverzorging is de
kinderen vertrouwd te maken met hun tanden, kiezen en met de
juiste verzorging ervan. Controle en behandeling vinden plaats in
de tandartswagen en gebeurt onder schooltijd. U kunt uw kind hier
zelf voor aanmelden: tel. (073) 6416565.
5.6

Begeleiding naar voortgezet onderwijs

In groep 8 moet een keuze gemaakt worden voor het Voortgezet
Onderwijs. In Boxtel bestaat een overleggroep die bestaat uit
leerkrachten van groep acht en brugklascoördina-toren van het
voortgezet onderwijs. Zij bespreken met elkaar de overgangsprocedure van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs.

De keuze van een school voor voortgezet onderwijs maakt u samen
met uw kind. In de maanden januari, februari en soms maart
werden er veel open dagen georganiseerd op scholen voor
voortgezet onderwijs. Het is nu nog niet duidelijk wanneer de
kinderen in schooljaar 2019-2020 aangemeld kunnen worden en
wanneer de open dagen zullen zijn in schooljaar 2019-2020. Wij
zullen u hierover informeren zo gauw wij deze informatie hebben
ontvangen van het Voortgezet Onderwijs. Wij wijzen u al wel op het
belang met uw kind enkele van deze informatiedagen te bezoeken.
De ervaring leert dat de kinderen daarna heel goed in staat zijn de
school van hun voorkeur aan te geven. Bij de definitieve
aanmelding op een school voor voortgezet onderwijs heeft u zowel
het schooladvies als de uitslag van de Eindtoets nodig. Het
schooladvies wordt leidend voor de toelating tot het Voortgezet
Onderwijs. Indien de uitslag van de centrale eindtoets een half
niveau of meer hoger ligt dan het schooladvies moet de school het
advies heroverwegen. Hierover gaan we in gesprek met de
betrokken ouders en kind. Heroverwegen houdt niet automatisch in
dat we het advies aanpassen.
Bij verandering van school, tussentijds en als schoolverlater in
groep 8, worden alle relevante gegevens uit de leerlingenmap aan
de ouders/verzorgers meegegeven. De school bewaart alleen
kopieën van het overdrachtsformulier en het begeleidingsformulier
t.b.v. het voortgezet onderwijs en tevens een kopie van de uitslag
van de CITO-entree en de (CITO)eindtoets. Op de volgende pagina
ziet u een afbeelding die ons zorgsysteem weergeeft.

Aan het einde van groep 7 wordt de CITO -entreetoets afgenomen.
Deze toets is in de eerste plaats bedoeld om achterstand bij taal,
rekenen en/of het hanteren van informatiemiddelen op te sporen.
De uitslag geeft een zekere kijk op de individuele mogelijkheden
van een kind als het om de beheersing van de schoolse vakken
gaat. De kinderen van deze groep vullen ook een vragenlijst in,
waarin het kind zelf kan aangeven hoe het de toekomst ziet.
Zo willen wij de leerlingen vanaf groep 7 activeren zelf na te
denken over het type onderwijs dat bij hen past. Op een
informatieavond in november wordt aan de ouders/verzorgers van
de 7e- en 8e-jaars de hele overgangsprocedure uitgelegd.
Voor 1 maart krijgen de ouders/verzorgers van de 8e-jaars in een
persoonlijk gesprek het schooladvies voor hun kind. Het
schooladvies wordt opgesteld aan de hand van het overdracht- en
het begeleidingsformulier. Bij het schrijven van dit advies maakt de
leerkracht gebruik van de totale schoolloopbaan-gegevens van het
kind en overlegt intensief met de andere teamleden. Werkhouding
bij en interesse voor hetzij praktisch of meer theoretisch onderwijs
spelen een belangrijke rol als het om de schoolkeuze gaat. In april
2020 wordt de Centrale Eindtoets afgenomen (voorheen: de CITO
–eindtoets).
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6.Ouders/verzorgers en school
6.1

Afmelden / ziekte

Indien uw kind niet naar school kan komen vanwege ziekte of
vanwege een andere reden, moet u dit vóór schooltijd telefonisch
melden. Als de school niet wordt geïnformeerd over de afwezigheid
van het kind zal een teamlid, zeker bij jongere kinderen die alleen
naar school komen, na aanvang van de school contact met u
opnemen. Op die manier kunnen wij er, in het belang van de
veiligheid van het kind, zeker van zijn waar het kind zich bevindt.
Ook stellen wij het erg op prijs om een berichtje te
krijgen in geval van:
•	gezinswijzigingen (ook veranderingen in
adres en telefoonnummer doorgeven);
•
klachten;
•
verhindering van ouderhulp;
•
besmettelijke ziekte;
•
hoofdluis;
•	gebeurtenissen die uw kind uit zijn of haar
doen kunnen brengen.
In de eerste schoolweek ontvangt u een formulier
waarop u aanvullende thuisgegevens kunt invullen
(zoals diverse telefoonnummers van bijvoorbeeld uw werk/
oppas, etc.). Het is wenselijk dat u dit formulier zo snel mogelijk
ingevuld inlevert bij de leerkracht van uw kind. U zult begrijpen dat
deze gegevens van belang zijn indien wij u onder schooltijd willen
bereiken, bijvoorbeeld omdat uw kind ziek is geworden of vanwege
een andere dringende reden.
6.2

Informatiebulletin / maandkalender

Wij vinden het belangrijk dat ouders / verzorgers op de hoogte
blijven van wat er allemaal in en rond de school gebeurt. Om te
voorkomen dat de kinderen losse blaadjes mee naar huis krijgen
verschijnt er wekelijks een informatiebulletin waarin alle informatie
van team, M.R., activiteitencommissie, studiedagen team, etc. voor
de komende week vermeld staan. Ook is er ruimte voor door
kinderen gemaakte verslagen van activiteiten, teksten en
tekeningen. In vorige schooljaren ging de nieuwsbrief op
donderdagmiddag met de kinderen mee naar huis. Naar
verwachting kunnen wij de nieuwsbrief, maandkalender en andere
informatie voortaan digitaal met u delen via onze nieuwe website.
Plaatsing van de nieuwsbrief zal vooral op de donderdag zijn.
Mocht u behoefte hebben aan een uitdraai dan kunt u zich
wenden tot de leerkracht.
6.3

Groepsinformatie

In begin van het schooljaar worden er voor de ouders
klassenavonden georganiseerd, waarin leerkrachten uitleg geven
over de diverse activiteiten en de algemene gang van zaken in de
desbetreffende groepen.
6.4

Ouderparticipatie

Wij vinden het belangrijk ouders/verzorgers ruimte te geven actief
deel te nemen aan het schoolleven in al zijn facetten. Daardoor
krijgen ouders/verzorgers meer inzicht in de wijze waarop wij in
onze school met de kinderen werken en dragen tevens bij aan een
optimaal functioneren van onze school. Ouderparticipatie kan op
verschillende manieren worden ingevuld.
Medezeggenschapsraad
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
In de medezeggenschapsraad (MR) zitten afgevaardigden van
ouders en leraren om met elkaar na te denken over de organisatie
en veranderingen op school. Afhankelijk van het onderwerp heeft
de MR het recht om advies te geven aan de schoolleiding en/of het

bestuur van STROOMM, in te stemmen met beslissingen of deze af
te keuren. De leden voor de MR worden eens per drie jaar gekozen
uit en door ouders/ verzorgers van leerlingen en uit en door
personeelsleden van het team. De vergaderingen van de MR zijn in
principe openbaar. De agenda van de MR-vergaderingen hangt op
de prikborden bij de ingangen. Via de vertegenwoordiging van de
ouders kunt u vragen en problemen aangaande het functioneren
van de school aankaarten. Zo hebt u invloed op de koers die
we met ons allen willen varen. In de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad(GMR) worden bovenschoolse
zaken van alle scholen binnen ons bestuur besproken
en vastgesteld. Vanuit de MR is 1 ouder lid van de
GMR. Daarnaast is 1 teamlid lid van de GMR.
Activiteitencommissie
De activiteitencommissie bestaat uit
groepsouders die aan het begin van het
nieuwe schooljaar tijdens de klassenavonden
worden voorgedragen. De activiteitencommissie
organiseert in samenwerking met de teamleden,
aan de hand van een jaarrooster, allerlei activiteiten
en feestelijkheden voor de school.
Hulp in de groepen
Hulp van ouders/verzorgers is voor ons als school ontzettend
belangrijk in de begeleiding en ondersteuning bij diverse
activiteiten. Enkele voorbeelden zijn:
•
spelletjesochtend in de kleutergroepen;
•
hulp bij de sport- en speldag en bij de natuurdagen;
•
werkzaamheden in en rond het documentatiecentrum;
•
het opnemen van video’s;
•
assisteren bij knutselactiviteiten;
•
organiseren van de musical;
•
lees-ouder;
•
luizen-ouder;
•
praktische vaardigheden EHBO;
•	assistentie bij kunst atelier activiteiten en kunst en
cultuurprojecten
Naast de bovengenoemde activiteiten vinden er nog tal van
gebeurtenissen plaats waarvoor van activiteit tot activiteit er
zo nodig, ouders/verzorgers benaderd zullen worden door de
groepsouder.
6.5

Ouderbijdrage

De activiteitencommissie vraagt op onze school jaarlijks een
vrijwillige bijdrage aan de ouders van alle leerlingen. Een financiële
bijdrage is geen voorwaarde voor toelating tot onze school. De
bijdrage wordt gebruikt voor bekostiging van activiteiten die niet
onderwijs gebonden zijn, bijvoorbeeld feestelijke activiteiten,
sportevenementen en overige bijzondere activiteiten. De vrijwillige
ouderbijdrage wordt alleen gebruikt voor activiteiten waar
alle leerlingen, voor wie de activiteit bestemd is, aan kunnen
deelnemen. De penningmeester van de OAC verantwoordt jaarlijks
aan de MR op welke wijze de geïnde vrijwillige ouderbijdrage
is besteed. Voor het schooljaar 2019-2020is het bedrag van de
vrijwillige ouderbijdrage als volgt:
1 kind:
€ 22,50
2 kinderen:
€ 22,50 + € 20 = € 42,50
3 kinderen:
€ 22,50 + € 20 + € 17,50 = € 60
4 kinderen:
€ 22,50 + € 20 + € 17,50 + € 17,50 = € 77,50
U wordt verzocht de bijdrage over te maken op rekening
nummer NL49RABO0127261427 t.n.v. Activiteitenstichting Inzake
Ouderbijdrage. Vanwege de AVG (privacywetgeving) mag de
penningmeester geen brief meer sturen naar alle ouders/
verzorgers. School zal namens hem en de Activiteitenstichting u
middels een brief verzoeken de bijdrage voor uw kind(eren) over te
maken op het eerder genoemde rekeningnummer.
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Stichting Leergeld Boxtel
Een stichting die, onder voorwaarden, ouders steunt die de
schoolkosten niet meer kunnen opbrengen. Voor informatie:
Stichting Leergeld Boxtel
Vorsenpoel 111, 5283 ZJ Boxtel
Telefoonnummer: 06-48658836
Internet: www.leergeld.nl
E-mail: leergeldboxtel@gmail.com
6.6

Buitenschoolse en tussenschoolse opvang

Buitenschoolse Opvang
Het bestuur van De Spelelier is verantwoordelijk voor de
tussenschoolse opvang en wil ook buitenschoolse opvang aan
kunnen bieden aan de ouders. Er is gekozen álle opvang
(voorschools-, tussenschools, naschools en vakantie) te laten
verzorgen door Kinderopvang Humankind (Voorheen Kinderopvang
Humanitas). Door de opvang in één hand te hebben is een
doorgaande lijn binnen de Brede School beter te verwezenlijken. Dit
uit zich in gezamenlijke thema’s en afspraken en biedt duidelijkheid
voor de kinderen, ouders en medewerkers. Er vindt regelmatig een
evaluatie plaats tussen de directie van De Spelelier, de coördinator
van de TSO en de manager van Humankind. Humankind realiseert
de opvang conform de richtlijn zoals deze beschreven is in de
‘beleidsbrief Tussenschoolse Opvang’ van het Ministerie van VWS
en de kwaliteitsrichtlijn ‘Kinderopvang’ van de gemeente Boxtel.
Buitenschoolse Opvang:
Ontdek je talenten bij Buitenschoolse Opvang Twizon.
Partners
Kinderen zijn kinderen. En kinderen willen graag leuke dingen
doen. Een kind moet zich thuis voelen in één van de kindercentra
van Humankind. Kinderen wordt in de kindercentra een
warme, veilige omgeving geboden, waar ze zich in hun
eigen tempo kunnen ontwikkelen. Of het nu om
baby’s, peuters of oudere kinderen gaat:
veiligheid, geborgenheid, respect voor elkaar,
maar ook jezelf ontwikkelen zijn kernwaarden
waar het bij Humankind om gaat. De
pedagogisch medewerkers zijn méér dan
alleen mensen die op de kinderen passen,
ze begeleiden het kind en zijn daarbij een
partner in de opvoeding, experts met een
visie.
Ontwikkeling
Humankind vindt het belangrijk dat kinderen
op de buitenschoolse opvang kunnen doen
wat ze leuk vinden. Buitenschoolse opvang is en
blijft ‘vrije tijd’. En in je vrije tijd ben je bezig met
elkaar, met hobby’s en nieuwe dingen ontdekken. De
pedagogisch medewerkers maken samen met de kinderen
een programma. Kinderen hebben altijd de keuze of ze mee willen
doen aan een activiteit of dat ze eerst huiswerk willen maken of
even lekker in een hoek een boek willen lezen.
8+ kinderen
Grotere kinderen willen grotere uitdagingen. Kinderen richten zich
op deze leeftijd steeds minder op volwassenen. Leeftijdsgenoten
worden belangrijker en de zelfstandigheid neemt enorm toe.
Vaardigheden en spel veranderen en er ontwikkelen zich
vriendschappen. De pedagogisch medewerkers begeleiden
kinderen naar zelfstandigheid, bij het ontwikkelen van hun
competenties maar ook hun waarden en normen.
Praktijk
In de praktijk komt dit er op neer dat kinderen betrokken worden bij

het opzetten van hun eigen programma. Ze krijgen uitleg/
workshops over tal van interessante onderwerpen. Experimenten
op het gebied van techniek, discussiëren over het belang van het
hergebruik van materialen en over elkaar aanspreken op
ongewenst gedrag en je bewust worden wat jouw gedrag met
anderen doet. Denk maar eens aan een rollenspel over
bijvoorbeeld pesten. En natuurlijk minder serieuze dingen zoals zelf
een modeshow opzetten. Van ontwerp van de kleding tot
uitnodigen van ouders en dan natuurlijk als echte mannequins de
catwalk op! Of wat dacht u van een workshop streetdance of
drummen. Een deel van de workshops wordt door professionals
gegeven: een echte danser of muzikant.
Buitenschoolse opvang is afwisselend en leuk. Buitenschoolse
opvang Twizon is een plek waar niemand zich te oud voor voelt.
Informatie & rondleiding
Wilt u meer informatie over de opvangmogelijkheden of samen
met uw kind een rondleiding bij Buitenschoolse Opvang Twizon?
Neem dan contact op met Regiokantoor Midden-Brabant, tel.0737119400, e-mailadres: regiomiddenbrabant@humankind.nl.
Voor beschikbaarheid en prijzen kunt u ook op de website kijken:
www.humankind.nl/bsotwizon
De buitenschoolse opvang wordt geboden in de ruimtes van
Buitenschoolse Opvang Twizon in De Brede School De Wilgenbroek.
Er is een afspraak gemaakt tussen Gemeente Boxtel, Humankind
en De Spelelier dat de leerlingen van De Spelelier voorrang krijgen
op een plaats bij Buitenschoolse opvang Twizon in De Wilgenbroek;
indien er ruimtegebrek is, zal Humankind de Gemeente Boxtel,
als eigenaar van het gebouw, benaderen. Het uurtarief van de
buitenschoolse opvang is afhankelijk van de afname (bijvoorbeeld
contract vaste dagen, voorschoolse opvang, incidentele opvang,
vakantieopvang). Via de belastingdienst (www.toeslagen.
nl) bestaat er, onder bepaalde voorwaarden, de
mogelijkheid om een toeslag voor de kosten van
BSO te ontvangen.
Tussenschoolse Opvang
In de middagpauze is er gelegenheid tot
overblijven. De kinderen mogen zelf hun
lunch meebrengen, drinken krijgen ze
bij de TSO van Humankind. Humankind
zal dit jaar in samenwerking met Murlen
de TSO verzorgen. Murlen is hierbij
verantwoordelijk voor het administratieve
gedeelte van de TSO. U kunt contact
opnemen met Murlen op telefoonnummer:
085-2734910 of via de mail op: murlen@
murlendienstverlening.com
Algemeen
Het aan en afmelden zal dit schooljaar anders verlopen
dan voorgaande jaren. Aan en afmeldingen, contracten en
betalingen kunt u voortaan regelen via uw eigen gezinspagina van
iDealnet. Hierover wordt u tijdig geïnformeerd.
•
Indien uw kind gebruik gaat maken van het overblijven (TSO),
dan kunt u via Murlen dienstverlening een aanvraagformulier
ontvangen. Na verwerking van de gegevens door Murlen,
ontvangt u een 2-tal mails via iDEALnet en krijgt u na
eenmalige registratie inloggegevens toegestuurd per mail.
•
Aan- en afmelden voor de TSO regelt u voortaan zelf op uw
eigen ouderpagina. Hier ziet u ook wanneer uw kind(eren)
is(zijn) geregistreerd voor de TSO.
•
Bij het afmelden voor 10 uur dezelfde dag worden geen
kosten voor de TSO in rekening gebracht.
•
Murlen wordt uw contactpersoon voor de TSO financiën en
voor het aan- of afmelden van uw kind voor de TSO.
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7.Overige informatie
•
•
•
•

Een team van TSO medewerkers, aangestuurd door de TSOcoördinator staan ieder dag weer klaar voor uw kinderen.
Het tarief voor vaste dagen en voor losse knippen zijn dit
schooljaar hetzelfde. De TSO prijs bedraagt dit schooljaar €
2,25 per kind.
Meer informatie over het TSO-abonnement kunt u opvragen
bij de TSO-coördinator.
Kinderen die incidenteel overblijven kunt u aanmelden tot
10 uur. Als uw kind op vaste dagen overblijft en niet komt
moet het ook afgemeld worden. Dit alles kunt u via uw
gezinspagina doen. U kunt hier ook contact over opnemen
met Murlen op telefoonnummer: Tel: 085-2734910

Praktisch
•	De opvang is inclusief melk, thee en water. Op advies van
de MR van De Spelelier worden er geen zoete drankjes,
zoals chocomel en Yogho drank verstrekt; dit in het kader
van het gezonde voeding beleid. Op feestdagen zorgt “De
Kinderkantine” voor een kleine verrassing.
•	Na het eten kunnen de kinderen kiezen uit verschillende
activiteiten: buiten spelen, spelen in de speelzaal, lezen,
spelletjes doen, knutselen en tekenen in de ruimte van
Buitenschoolse opvang Twizon. Bij het spelen gelden de
normale schoolregels.
•	Ruimtes TSO: aula, speelzaal, tandenpoetsruimte grenzend
aan de aula, ruimtes Buitenschoolse Opvang Twizon en de
speelplaats van de Spelelier;
•	De opvang geschiedt conform de condities zoals deze zijn
vastgesteld in de overeenkomst tussen de Spelelier en
Kinderopvang Humankind.
Informatie
Wilt u meer informatie over de overblijfmogelijkheden van De
Kinderkantine, neem dan contact op met de TSO-coördinator. De
coördinator is te bereiken op maandag, dinsdag en donderdag van
8.30 uur-14.00 uur, tel.nr. 06-39506298. Uiteraard kunt u ook een
mail sturen naar tso@humankind.nl.
Regels voor het overblijven
1.	Het overblijven mag één of meerdere keren per week
plaatsvinden;
2.	Overblijvers moeten tijdens het overblijven op het
schoolterrein blijven;
3.	De verantwoordelijkheid tijdens het overblijven ligt bij de TSOmedewerkers;
4.	De normale schoolregels gelden ook tijdens het overblijven;
5.	Leerlingen die het ‘overblijfklimaat’ voor de andere
overblijfkinderen en/of ouders verstoren kunnen van het
overblijven worden uitgesloten. In voorkomende gevallen
wordt hierover contact opgenomen met de ouders/verzorgers
van het betreffende kind;
5.	Overblijfkrachten zorgen voor vervanging indien zij wegens
ziekte of anderszins verhinderd zijn;
6.	De overblijfkrachten houden naar vermogen contact met alle
kinderen tijdens het overblijven;
7.	Problemen, klachten, suggesties en verdere opmerkingen
met betrekking tot het overblijven kunt u bespreken met
de TSO overblijfcoördinator. De coördinator is te bereiken
op maandag, dinsdag en donderdag van 10.00 uur-14.00
uur, tel.nr. 0411-244043. Indien de bespreking niet of
onvoldoende gewenst resultaat oplevert, kunt u contact
opnemen met:

of

Regiokantoor Midden-Brabant
Tel. 073-7119400
e-mailadres: regiomiddenbrabant@humankind.nl
Liesbeth Prinsen, Directeur Spelelier
Tel. (0411) 672459

6.7

Schoolverzekering voor leerlingen

Voor alle STROOMM-scholen is een verzekeringspakket afgesloten
bij AON. Dit pakket bevat o.a.de volgende verzekeringen:
Een aansprakelijkheidsverzekering voor al het personeel en al
degenen die deelnemen aan met de school verbonden activiteiten;
het particuliere aansprakelijkheidsrisico van leerlingen tijdens
verblijf op school of tijdens evenementen in schoolverband valt
onder deze dekking, voor zover ze niet elders verzekerd zijn door
bijvoorbeeld een W.A.-verzekering die door de ouders is afgesloten.
Een ongevallenverzekering voor personeel en leerlingen;
deze verzekering geldt tijdens schooluren en evenementen in
schoolverband, alsook gedurende het rechtstreeks gaan van huis
naar school en omgekeerd. Ook de begeleiders en stagiaires zijn
mee verzekerd op basis van dezelfde polis. De verzekering keert
uit bij overlijden, blijvende invaliditeit, kosten van geneeskundige
behandeling en verpleging en kosten van tandheelkundige
behandeling.
Doorlopende reis-en evenementenverzekering: deze biedt
dekking voor onverwachte extra te maken kosten in verband
met een onvoorziene gebeurtenis tijdens een schoolreisje,
kamp, excursie of dienstreis en bevat onder andere een
reisbagageverzekering tot €2.500,- als maximum per persoon.
Eigendommenverzekering voor personeel. Deze verzekering
biedt dekking voor schade aan persoonlijke eigendommen zoals
motorrijtuigen, kleding e.d. De dekking geldt alleen in verband met
buitenschoolse activiteiten. Voor de vrijwilliger bestaat volledige
dekking gedurende de periode dat hij optreedt als vrijwilliger, als
ook het komen en gaan van de plaats waar de vrijwilliger zijn
werkzaamheden uitoefent. Naast de dekking van de eigendommen
wordt ook dekking geboden voor no-claim verlies op een
cascoverzekering voor een auto, motor of scooter. Eigen risico bij
deze verzekering is €45,- per gebeurtenis. Voor de overige schaden
geldt een franchise van €22,- per gebeurtenis, d.w.z. dat schaden
beneden €22,- niet worden betaald. Indien dit bedrag wel wordt
bereikt, wordt de totale schade vergoed. Het verzekering pakket is
in te zien bij de directie. De premies voor de verzekeringen worden
betaald door school.
6.8

Ouders kunnen voor hun kinderen kiezen voor
levensbeschouwelijk of godsdienstig vormingsonderwijs

7.1

Afspraken leerlingenvervoer Spelelier
Regulier leerlingenvervoer is het door de school georganiseerd
groepsvervoer van leerlingen. Hieronder wordt uitdrukkelijk niet
verstaan het vervoer van de eigen kinderen door de ouders van en
naar school. De chauffeur neemt het volgende in acht:

Verzekering
De directie draagt zorg voor deugdelijke verzekering wanneer
gebruik gemaakt wordt van vervoermiddelen die eigendom zijn
van de school en die gebruikt worden voor het georganiseerd
groepsvervoer van leerlingen.

•	Verkeersregels
	De chauffeur houdt zich aan de verkeersregels. Vooral aan
de maximumsnelheden.

De directie vergewist zich van deugdelijke verzekering wanneer
voor het georganiseerd groepsvervoer van leerlingen gebruik
gemaakt wordt van voertuigen die eigendom zijn van ouders c.q.
vrijwilligers. Naast de autoverzekering dient men ook in het bezit te
zijn van een inzittenden-verzekering.

•
Aantal te vervoeren personen
	Het aantal te vervoeren personen is gekoppeld aan het
aantal zitplaatsen. Het aantal zitplaatsen is terug te vinden
op het keuringsbewijs van taxi’s, bussen en personenauto’s
die in het vervoermiddel aanwezig moet zijn. Vorenstaande
betekent dat er niet meer kinderen vervoerd worden dan er
zitplaatsen zijn.
•
Voor- of achterin
	Kinderen moeten bij voorkeur achterin zitten. Alleen kinderen
van twaalf jaar of onder de twaalf jaar met een lengte van
1.35 meter of langer mogen voorin zitten.
•
Autogordels
	Er worden niet meer kinderen vervoerd dan er gordels zijn.
Kinderen kleiner dan 1.50 meter mogen driepuntsgordels niet
als heupgordel gebruiken. Het diagonale gedeelte van de
driepuntsgordel mag niet achter het lichaam worden geleid.
Iedereen maakt in een auto altijd gebruik van gordels. Er
wordt op gelet dat de kinderen de autogordels tijdens het
rijden niet afdoen.
	Kinderen tussen 15-36 kilo, vanaf ongeveer 3 jaar (en kleiner
dan 1.35 m.) maken in de auto gebruik van een autostoeltje
of een zittingverhoger in combinatie met een gordel. Voor het
incidenteel, over beperkte afstand vervoeren van andermans
kind(vanaf 3 jaar en kleiner dan 1.35 m.) is het gebruik van
een autostoeltje of verhoger niet verplicht. Beperkte afstand:
maximaal 50 km. Het gebruik van een autostoeltje of een
zittingverhoger is natuurlijk het veiligst. Ouders/verzorgers
kunnen een eigen stoeltje of zittingverhoger meegeven indien
hun kind met een ander meerijdt.
•

Onze school is een openbare school. In de wet staat dat op
onze school lessen vormingsonderwijs kunnen worden gegeven
als ouders daarom vragen. Het godsdienstonderwijs en
levensbeschouwelijk vormingsonderwijs worden gegeven binnen
de schooltijden, maar valt niet onder de verantwoordelijkheid
van onze school. Deze lessen zijn aanvullend op de aandacht
die wij als school besteden aan geestelijke stromingen en
burgerschapsvorming.
De wekelijkse lessen vormingsonderwijs van drie kwartier worden
verzorgd door een bevoegde vakdocent van een bepaalde
levensbeschouwelijke richting. U kunt kiezen voor boeddhistisch,
hindoeïstisch, humanistisch, islamitisch, katholiek of protestantschristelijk vormingsonderwijs.
Als ouders van zeven of meer leerlingen interesse hebben in
vormingsonderwijs, kunnen wij deze lessen aanvragen bij de
organisatie die het vormingsonderwijs op de
openbare basisscholen verzorgt. Er zijn voor u of
onze school geen kosten aan verbonden.
Ga voor meer informatie naar de website
www.vormingsonderwijs.nl.
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Schoolgebonden informatie

Kinderslot
Indien aanwezig, wordt er gebruik gemaakt van kindersloten.

•
In- en uitstappen
	De kinderen dienen op een veilige plaats in- en uit te
stappen: aan de trottoirkant of, als er geen trottoir is, in de
berm. Begeleiders dienen zelf ook altijd uit te stappen.
Vervoer schoolreis/kamp
De directie ziet toe op het volgende: Ouders, of andere personen
die optreden als begeleiders tijdens de schoolreis, volgen de
aanwijzingen van directie en leerkrachten op. Tijdens het kamp is
de eigen leerkracht aanwezig, in het geval van een duobaan
zijn indien mogelijk, 2 leerkrachten aanwezig.

Bij een ongeval geldt de autoverzekering en inzittendenverzekering
van de ouder of vrijwilliger of teamlid. De school c.q. het bestuur
zijn niet aansprakelijk.
Wanneer voor het leerlingenvervoer gebruik gemaakt wordt van de
diensten van een vervoersmaatschappij, vergewist de directie zich
van deugdelijke verzekering door deze maatschappij.
Convenant Sponsoring
In januari 1999 heeft de GMR besloten het convenant te hanteren
dat gesloten is voor het primair en voortgezet onderwijs. Om
sponsoractiviteiten te toetsen dienen alle schenkingen en vormen
van sponsoring aan de MR te worden voorgelegd, evenals de
initiatieven die worden ondernomen om gesponsord te worden. In
2015 is dit convenant aangepast. Het convenant ligt ter inzage op
school.
Fietsen naar school
De ruimte om fietsen goed te kunnen stallen is beperkt. We gaan
ervan uit dat kinderen die dicht bij school wonen, te voet naar
school komen. De school is niet aansprakelijk voor schade of
diefstal aan de fiets.
Fruit / drinken
Vanaf schooljaar 2010-2011 hebben wij kunnen
genieten van gratis fruit via “Schoolgruiten”
(programma gericht op aandacht voor schoolfruit
en groente). ‘Lekker eten en gezond eten gaan
prima samen’ is wat we de kinderen willen leren.
Vanaf schooljaar 2013-2014 hebben we de hele week ‘groente
en fruitdagen’. Dit is in overleg met de MR in schooljaar 20122013 vastgesteld. We verzoeken u om uw kind ’s ochtends alleen
groenten of fruit (en iets te drinken) mee naar school te geven, dus
geen koeken o.i.d. Ze kunnen dit dan rond de klok van tien opeten/
drinken. Wij vragen u om hetgeen u mee geeft aan uw kind te
voorzien van een sticker met de naam van uw kind om verwisseling
van fruit, etc. te voorkomen. Mogelijk krijgen we in schooljaar 20192020 op de woensdag, donderdag en vrijdag weer een periode
gratis fruit! We gaan inschrijven voor een nieuwe gratis fruit actie
via “Schoolgruiten”. Op het moment dat deze gids gedrukt werd,
was de nieuwe inschrijvingsperiode nog niet geopend. U wordt
hierover nog verder geïnformeerd via onze nieuwsbrief in de loop
van het schooljaar. In onze lessen besteden we ook regelmatig
aandacht aan gezonde voeding en een gezond leefpatroon.

Per auto
Er wordt niet in colonne gereden maar er worden
afspraken gemaakt over de te rijden route en
eventuele rustplaatsen. Bij voorkeur is er in ieder
vervoermiddel naast de chauffeur een begeleider
aanwezig.
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Gevonden voorwerpen
Wekelijks blijven er op school, in klassen en op
kapstokken spullen liggen. Deze ‘gevonden
voorwerpen’ worden gedurende een aantal weken
bewaard door de conciërge. Daarna gaan ze naar
een goed doel of de kledingcontainer.

8.School- en vakantietijden
Groen en beplanting
Het groen rondom onze school willen we onder ieders aandacht
brengen. Maak alstublieft gebruik van de stoepen en wandelpaden
en laat de plantsoenen ongemoeid.
Hoofdluis
Hoofdluis komt in sommige periodes regelmatig voor. Wanneer u
hoofdluis bij uw kind constateert stellen wij het op prijs, dat u dit zo
snel mogelijk meldt aan de leerkracht van uw kind.
Na iedere vakantie worden alle kinderen gecontroleerd op
hoofdluis. Wilt u op de eerste dag na een vakantie rekening houden
met de haarcreaties. Losse haren maken de controle eenvoudiger.
Indien er bij een kind hoofdluis wordt geconstateerd worden de
ouders hiervan op de hoogte gebracht. Op school kunt u informatie
krijgen over de bestrijding.
Onder schooltijd naar huis, dokter, tandarts, enz.
Onder schooltijd is de leerkracht verantwoordelijk voor uw kind.
De leerkracht zal en mag uw kind onder schooltijd niet naar
huis sturen. Ook niet met uw toestemming. U dient uw kind op
school op te halen voor een bezoek aan bijvoorbeeld een arts of
fysiotherapeut. Wij verzoeken u vriendelijk om dergelijke afspraken
zoveel mogelijk buiten schooltijd te laten plaatsvinden.
Ontmoetingsplaats
De school is ook een ontmoetingsplaats voor ouders/verzorgers. Dit
proberen we ook te stimuleren. Wij vragen u gesprekken onderling
buiten het lokaal op een rustig plekje te voeren.
Invoering Persoonsgebonden nummers in het Onderwijs.
Wij zijn wettelijk verplicht alle leerlingen in te schrijven met een
Persoonsgebonden Nummer. De invoering van het Burger
Service Nummer als persoons-gebonden identificatienummer in
het onderwijs dient ter ondersteuning van het financiële beleid.
Leerlingen die geen BSN-nummer hebben krijgen een onderwijsnummer toegekend.
Privacy wetgeving
In de wet Bescherming persoonsregistratie is geregeld dat
instanties (dus ook scholen) heel zorgvuldig om moeten gaan met
persoonsgegevens. Dit doet de school al jaren. Zo stelt De Spelelier
nooit persoonlijke gegevens beschikbaar voor commerciële
doeleinden. We geven gegevens alleen door aan instellingen die
binnen de wetgeving zijn toegestaan, bijvoorbeeld gemeente, JGZ
en Ministerie. Ook werken wij met Basispoort, het centrale platform
dat voor leerkrachten en leerlingen de toegang regelt tot online
methodesoftware van de grote uitgeverijen. Basispoort neemt deel
aan projecten van OCW/Kennisnet die leiden tot pseudonimisering
van leerlinggegevens. Basispoort voldoet aan alle wettelijke
vereisten en beveiligingsnormen.
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingegaan. U heeft hierover ongetwijfeld al
een en ander vernomen in het nieuws en de nodige privacy
verklaringen van bedrijven in uw mailbox gekregen. Binnen onze
school hebben wij natuurlijk ook met deze gewijzigde wetgeving te
maken.
Voor ons gaat dit vooral om de privacy te waarborgen bij:
•
Het gebruik van digitale leermiddelen;
•	Het maken én gebruiken van beeldmateriaal van de
leerlingen;
•
De vastlegging van gegevens van de leerlingen in dossiers;
Uiteraard gingen wij al zo zorgvuldig mogelijk om met de
gegevens van uw kind, maar door toenemende digitalisering
waardoor steeds meer gegevensuitwisseling plaatsvindt, is het

ook belangrijk om goede afspraken te maken met derden (zoals
software leveranciers). Ook moeten we u, soms opnieuw, schriftelijk
toestemming vragen voor het gebruik van beeldmateriaal van uw
kind en voor andere zaken. En de leerlingdossiers mogen alleen de
noodzakelijke informatie bevatten.
Veel werk dus, waar alle scholen van Stroomm (ons schoolbestuur)
nu en de komende tijd mee aan de slag gaan. Wat wij al hebben
geregeld is de Functionaris Gegevensbescherming. Deze functie is
verplicht en heeft Stroomm extern ingehuurd. Uiteraard houden wij
u op de hoogte van verdere ontwikkelingen (ook via de website van
Stroomm: www.stroomm.nl).
Roken op school / schoolplein
In het schoolgebouw en op het schoolplein geldt een algeheel
rookverbod.
Schoolfotograaf
Eens in de twee jaar komt er een schoolfotograaf. U wordt hiervan
op de hoogte gesteld via de nieuwsbrief. De fotograaf maakt
groepsfoto’s en individuele foto’s van uw kind. U bent niet verplicht
deze foto’s te kopen! In schooljaar 2019-2020 zullen er door een
schoolfotograaf individuele foto’s van de kinderen en groepsfoto’s
gemaakt worden. In 2018-2019 zijn er alleen groepsfoto’s gemaakt.
Snoepen op school
Onder schooltijd is snoepen niet toegestaan. Uitzonderingen zijn
verjaardagen in de groep en feestdagen.
Verjaardag van de kinderen
Als kinderen ter gelegenheid van hun verjaardag of een andere
feestelijke gebeurtenis in het gezin willen trakteren op school, dan
is dat mogelijk. In verband met gezond gedrag zien we graag een
kleine en liefst gezonde traktatie.
Verlofaanvraag
Op school is een aanvraagformulier: Vakantie en verlof verkrijgbaar
waarop u schriftelijk een verzoek tot extra verlof kunt indienen bij de
directeur. De wettelijke regels waaraan u en de school zich dienen
te houden bij buitengewoon verlof vindt u onder hoofdstuk 8.5.
Mobiele telefoon
Het is niet toegestaan om een mobiele telefoon mee naar school
te nemen. In geval van nood kan uw kind op school bellen. Indien
u kind toch een mobiele telefoon mee moet nemen om bereikbaar
te zijn onderweg van school naar huis, dan moet uw kind zijn/haar
telefoon inleveren bij de leerkracht
Waardevolle spullen
Laat waardevolle voorwerpen thuis! De school neemt geen
verantwoordelijkheid voor eventuele beschadiging of verlies.
Code Rood
Wat doen we bij een weeralarm? Het komt tegenwoordig best vaak
voor dat er een Code Rood weeralarm wordt gegeven. Wanneer
dat gebeurt, wordt het op de radio gemeld en zullen ook alle online
nieuwsdiensten het melden. Als er tijd is, vermelden ook de kranten
het. Als u hoort dat er Code Rood is afgekondigd, houd dan uw
kinderen thuis en stuur ze niet naar school.
Wordt het weeralarm Code Rood gegeven tijdens een schooldag,
dan houden wij de kinderen op school. Ze moeten dan worden
opgehaald door ouders/verzorgers. Dit om te voorkomen dat ze in
het slechte weer, zonder dat ouders/verzorgers het weten, op pad
zijn.

7.2

Overige informatie

Openbare Bibliotheek
De gemeente Boxtel heeft op de Burgakker een uitstekende
Openbare Bibliotheek.
Hier kunnen de leerlingen terecht voor naslagwerken en goede
(jeugd)boeken. Wie leest, die beleeft; de fantasie wordt geprikkeld
en de algemene ontwikkeling neemt toe.
De openingstijden zijn:
•
Maandag t/m donderdag
•
Vrijdag
•
zaterdag

10.00 - 18.00 uur;
10.00 - 20.00 uur;
11.00 - 17.00 uur.

Schooltijden: groep 1 t/m 4
Maandag, dinsdag, donderdag
Groep 1 t/m 4
08.30 – 12.00 uur
		
13.15 – 15.15 uur
Woensdag
Groep 1 t/m 4
08.30 – 12.15 uur
Vrijdag
Groep 1 t/m 4

Vereniging voor Openbaar Onderwijs
In de Vereniging voor Openbaar Onderwijs (V.O.O.) worden de
krachten gebundeld om de belangen van het openbaar onderwijs
op gemeentelijk, maar ook op landelijk niveau te behartigen.
De V.O.O. geeft een tijdschrift uit voor haar leden: ‘Inzicht’. Het adres
van deze vereniging vindt u in de adressenlijst.
8.1

Weekrooster groepen 1 t/m 8

Schooltijden

Schooltijd in het basisonderwijs: Kinderen moeten gedurende de
basisschooltijd minimaal 7520 uur over 8 schooljaren les hebben
(met tenminste 3520 uur in de eerste 4 schooljaren en 3760 uur in
de laatste 4 schooljaren). Gemiddeld gaat het dus om 940 uur per
schooljaar. De Spelelier voldoet aan deze norm. In schooljaar 20192020 zijn de kinderen in groep 1 t/m 4 902,75 uren op school en de
kinderen in groep 5 t/m 8 981,25 uren.
Vanaf 8.15 uur en 13.00 uur houden leerkrachten van de middenen bovenbouwgroepen toezicht op het schoolplein en bij de
fietsenstalling. Iedere ochtend gaan de deuren om 8.15 uur
en iedere middag om 13.00 uur open voor de kinderen van de
onderbouw. Tijdens dit inloopmoment kunnen de ouders hun kind
vanaf 8.15 uur of 13.00 uur naar de klas brengen. Om 8.30 uur en
13.15 uur beginnen de lessen.
Aan de ouders/verzorgers van de midden- en bovenbouw vragen
wij dringend om erop toe te zien dat hun kind niet te vroeg van huis
gaat en niet voor 8.15 uur op het schoolplein aanwezig is. Tussen
de middag geldt dit vanaf 13.00 uur. De kinderen kunnen dan nog
even met elkaar spelen. Vanaf 8.25 uur en 13.10 uur mogen de
kinderen van de midden- en bovenbouwgroepen naar de klas. Om
8.30 uur en 13.15 uur beginnen de lessen. Wij vragen u er vooral
voor te zorgen, dat de kinderen op tijd aanwezig zijn.

08.30 – 12.00 uur

Groep 1 t/m 4 is op vrijdagmiddag vrij.
Schooltijden groep 5 t/m 8
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
Groep 5 t/m 8
08.30 – 12.00 uur
		
13.15 – 15.15 uur
Woensdag
Groep 5 t/m 8
08.30 – 12.15 uur
			
8.2 Vrije vrijdag ochtenden onderbouw
Naast de vrijdagmiddag zijn op onderstaande data de kinderen uit
de groepen 1 t/m 4 ook op vrijdagochtend vrij van school, dus de
hele vrijdag vrij:
13
september
2019
15
november
2019
6 december
2019 (de kinderen uit 5-8 zijn ook vrij!)
24 januari
2020
27 maart
2020 (de kinderen uit de groepen 5-8
		
zijn ook vrij!)
8.3

Vakantierooster

Herfstvakantie		14-10-2019 t/m 18-10-2019
Kerstvakantie		23-12-2019 t/m 03-01-2020
Voorjaarsvakantie 		24-02-2020 t/m 28-02-2020
Tweede Paasdag 		13-04-2020
Meivakantie		20-04-2020 t/m 01-05-2020
Bevrijdingsdag		05-05-2020
Hemelvaart		21-05-2020 t/m 22-05-2020
Tweede Pinksterdag		01-06-2020
Zomervakantie		13-07-2020 t/m 21-08-2020
8.4

Overige afwijkende tijden

Studiedagen of studiemiddagen :
•
dinsdag 17 september 2019; personeelsstudiedag STROOMM,
1-8 hele dag vrij;
•
maandag 30 september 2019; 1-8 middag vrij;
•
vrijdag 6 december 2019; 1-8 hele dag vrij;
•
vrijdag 20 december 2019; alle kinderen zijn om 12.00 uur vrij
(kerst);
•
dinsdag 28 januari 2020; 1-8 middag vrij;
•
vrijdag 21 februari 2020; alle kinderen zijn om 12.00 uur vrij
(carnaval);
•
vrijdag 27 maart 2020; 1-8 hele dag vrij;
•
donderdag 11 juni 2020: 1-8 middag dag vrij;
•
dinsdag 23 juni 2020: middag vrij;
•
Vrijdag 10 juli 2020 is de laatste schooldag van 08.30 – 12.00
uur.
Wij willen u attenderen op een mogelijk verschil met de vakanties in
het voortgezet onderwijs.
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9.Machtsmisbruik en klachtenregelingen
9.1
8.5

Verlofregeling bij familie- omstandigheden en vakanties

Verlof buiten schoolvakanties
Slechts in uitzonderingsgevallen kunnen de ouders/verzorgers
toestemming krijgen om hun kind niet naar school te laten gaan.
Niet iedereen kent de spelregels voor het aanvragen van ‘extra
verlof’. In de leerplichtwet staat precies wie die toestemming kan
geven en welke redenen geldig zijn:
‘Gewichtige omstandigheden’:
Uitzondering 1: familieomstandigheden
•	verlof t/m 10 dagen: bevoegdheid directeur;
•	voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover
dit niet buiten de lesuren kan geschieden;
•
voor verhuizing: ten hoogste 1 dag;
•	voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of
aanverwanten t/m de 3e graad: 1 dag of ten hoogste 2
dagen, afhankelijk of dit huwelijk in of buiten de woonplaats
van de belanghebbende wordt gesloten;
•	bij ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten t/m de 3e
graad: duur in overleg met directeur;
•	bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad: ten
hoogste 4 dagen;
•	bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de 2e graad: ten
hoogste 2 dagen;
•	bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de 3e of 4e
graad ten hoogste 1 dag;
•	bij 25-,40- en 50-jarig ambtsjubileum en 12½-, 25-, 40-,50en 60-jarige huwelijksjubileum van ouders/verzorgers of
grootouders; 1 dag.
•	voor andere naar het oordeel van de directeur belangrijke
redenen, maar geen vakantieverlof en verlof voor meer dan
tien dagen: bevoegdheid leerplichtambtenaar

Géén geldige redenen om buiten de normale schoolvakanties
verlof op te nemen zijn:
•	een afwijkend vakantierooster van slechts enkele dagen
van de andere kinderen uit het gezin, die op andere scholen
zitten;
•	als er geen andere boekingsmogelijkheden zijn door bv. te
laat boeken;
•
vanwege lagere prijzen of minder druk seizoen;
•	één of meer dagen eerder vertrekken naar of later
terugkomen van vakantie om drukte op de wegen te
vermijden;
•	eerder vertrekken omdat men voor een bepaalde tijd het
vakantieadres bereikt moet hebben.
Bezwaarschrift
Indien ouders/verzorgers niet eens zijn met de beslissing kunnen
zij hiertegen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen
6 weken na dagtekening van de beschikking, gemotiveerd een
bezwaar-schrift indienen bij de directeur van de school en/of bij de
leerplichtambtenaar van de gemeente. Wanneer ouders/verzorgers
zich niet houden aan hun verplichtingen, dan zal het verzuim
aangemerkt worden als ‘relatief schoolverzuim’ c.q. ‘ongeoorloofd
verzuim’ en zal de leerplichtambtenaar daarvan in kennis worden
gesteld. De leerplichtambtenaar stelt een onderzoek in naar het
verzuim en kan een proces-verbaal opmaken en dat voorleggen
aan de officier van justitie.

Uitzondering 2: medische of sociale redenen
•	wanneer er een medische noodzaak bestaat, moet dat uit
een verklaring van een arts blijken;
•	om extra verlof wegens sociale redenen toe te kennen, dient
de aanvrager een verklaring van een maatschappelijke/
hulpverlenende instantie te overleggen;
•	slechts 1x per schooljaar voor ten hoogste 10 schooldagen
kan toestemming voor een gezinsvakantie buiten de
schoolvakanties worden gegeven, als de specifieke aard
van het beroep van één van de ouders/ verzorgers daar
aanleiding toe geeft. Een dergelijke situatie doet zich voor
als het onmogelijk is om tijdens de zomervakantie met
het gehele gezin op vakantie te gaan. Dit kan zijn, omdat
de werkgever de werknemer verplicht om op andere
tijden dan tijdens de zomervakantie verlof te nemen. Een
verzoek hiertoe behoort schriftelijk (8 weken van tevoren)
te worden ingediend bij de directie van de school en
dient vergezeld te gaan van een werkgeversverklaring
waaruit blijkt wat de vakantiemogelijkheden zijn van de
desbetreffende werknemer gedurende het schooljaar of een
doktersverklaring. Dit verlof mag niet gegeven worden in
de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar, dus niet
aansluitend aan de zomer vakantie.

Algemeen

In het kader van de ARBO-wetgeving is er specifieke aandacht
voor het welzijn van kinderen en personeel. Om dit welzijn
beter te garanderen is er wetgeving opgesteld rondom de
arbeidsomstandigheden. Onderdeel hiervan is het omgaan met
klachten omtrent mishandeling, zowel psychisch als lichamelijk en
klachten met betrekking tot (seksuele) intimidatie.
9.2

Pesten, wat doen we er aan?

Pesten (een vorm van machtsmisbruik) komt voor op iedere school.
Ook op onze school. De werkgroep PMM op school, bestaande
uit onze interne contactpersonen Ger van Alphen en Dionne
Ossevoort, heeft tot doel om de aanpak van pestgedrag binnen
alle geledingen bespreekbaar te maken. Zij hebben ook een
aantal keren per jaar overleg met het netwerk PMM binnen het
samenwerkingsverband de Meierij. Door samen met teamleden,
ouders/verzorgers én kinderen te praten over dit probleem kunnen
we veel leed voorkomen. Daarbij hanteren we ons pest protocol. U
kunt dit protocol lezen op onze website www.spelelier.nl.
Onze belangrijkste omgangsregel is:
Behandel een ander, zoals je zelf behandeld wilt worden.
Denk daarbij aan het volgende:
•
noem elkaar bij de voornaam, gebruik geen scheldwoorden
•	uitlachen, dingen afpakken, anderen buitensluiten doen wij
niet
•	als je merkt / ziet dat problemen te groot zijn om zelf op te
lossen, vraag je de leerkracht om hulp, dat is geen klikken.
Uitgangspunt is dat het kind dat gepest wordt steun en hulp moet
krijgen, maar ook dat de pester(s) en de meelopers moeten worden
aangepakt. Ouders/verzorgers worden ingelicht en indien nodig
met elkaar in contact gebracht.
Naast duidelijke afspraken ziet de school ook het organiseren van
goede sociale activiteiten en het geven van informatie aan ouders/
verzorgers als een doeltreffende preventieve werkvorm. Tijdens
zgn. SOVA lessen (sociale vaardigheidslessen) werken we met de
methode “Goed gedaan“, een methode voor sociaal-emotionele
vorming.
De kinderen leren bewust nadenken over zichzelf en anderen. Ze
krijgen uitleg en tips om goed om te gaan met zichzelf en anderen
en oefenen tijdens de lessen op een veilige manier met deze tips.
Elke groep werkt aan dezelfde onderwerpen. Deze zijn natuurlijk
wel steeds aangepast aan de leeftijd en ontwikkeling van de
kinderen. Zo leren de kinderen ieder jaar een stapje meer!
We willen u graag informeren over wat we in de klas bespreken en
welke afspraken we met elkaar maken. Daarom neemt uw kind
elke les (over iedere les doen we ongeveer 2 weken) een ouderbrief
mee naar huis. Ook vindt u hierin tips om uw kind te helpen bij de
vaardigheden van de les. Zie voor meer informatie tegen pesten en
machtsmisbruik: www.pestweb.nl of www.pesten.net.
De inspectie van onderwijs concludeerde na het laatste
schoolonderzoek in mei 2018 dat er op De Spelelier sprake is van
een prettig en veilig schoolklimaat.
9.3

Contactpersoon/ vertrouwenspersonen

Indien er sprake is van ernstige klachten, een vorm van
machtsmisbruik, seksuele intimidatie, discriminatie, agressie,
geweld en / of pesten, kunt u op school een beroep doen op
de interne contactpersoon, die naar uw verhaal zal luisteren. Bij
ernstige klachten komt de school direct in actie. Dit betekent niet
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dat de actie altijd zichtbaar is voor anderen. Soms is het goed op
een andere wijze te handelen dan openheid van zaken te geven.
We handelen in overleg met externe deskundigen van de GGD.
U kunt zelf ook rechtsreeks contact opnemen met de externe
vertrouwenspersoon machtsmisbruik van de GGD.
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Op 1 juli 2013 is de wet Verplichte Meldcode Huiselijk geweld en
Kindermishandeling in werking getreden. Scholen zijn verplicht
een meldcode te hanteren bij verdenking van huiselijk geweld en
kindermishandeling, waaronder seksueel geweld. De verplichting
geldt voor alle organisaties en beroepsuitoefenaars in de
gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang en maatschappelijke
ondersteuning. Binnen onze school volgen wij bij een vermoeden
van huiselijk geweld en/of kindermishandeling een vast protocol.
Dit protocol is omschreven in een meldcode en is bij de directie van
STROOMM of de Spelelier op te vragen.
De interne contactpersonen zijn:
Ger van Alphen en Dionne Willems; via het telefoonnummer van
school kunt u hen tijdens schooltijden bereiken.
Externe vertrouwenspersonen- machtsmisbruik zijn te bereiken
via de G.G.D. Hart van Brabant ’s-Hertogenbosch tel. 073 6404090.
Deze zijn buiten de schoolvakanties bereikbaar tijdens kantooruren
(8.30-17.00uur; vrijdag tot 16.00uur). Ten tijde van schoolvakanties
of buiten kantooruren kunt u een e-mail sturen naar:
externe.vertrouwenspersoon@ggdhvb.nl. De externe
vertrouwenspersoon zal zo snel als mogelijk hierop reageren.
Landelijk centraal meldpunt vertrouwensinspecteurs
Tel. 0900 1113111
9.4

Klachtenprocedure

Overal waar mensen samenwerken, kunnen fouten worden
gemaakt. Degenen die zich het slachtoffer voelen van gedragingen
of beslissingen van anderen, kunnen daarover een klacht indienen.
Wij maken een onderscheid tussen klachten over machtsmisbruik
en ‘overige’ klachten. Bij klachten van algemene aard is de
directbetrokkene bijvoorbeeld de leerkracht, de eerst aangewezen
persoon bij wie ouders/verzorgers terecht kunnen. In eerste
instantie blijft de directie daarbij op de achtergrond. Mocht de
klacht naar uw idee onvoldoende verholpen worden, dan ligt de
weg naar de directie of bestuur open. Mocht ook na deze stap
het probleem niet naar tevredenheid zijn opgelost dan kunt u zich
wenden tot de onafhankelijke klachtencommissie. Na onderzoek
door de klachtencommissie doet deze verslag aan het bestuur en
betrokken ouders.
Natuurlijk hoopt iedereen dat het nooit nodig zal zijn om
bijvoorbeeld een klacht in te dienen, omdat de school zich
verantwoordelijk voelt om zorg te dragen voor iedereen die
aan de school verbonden is. Om een goede uitvoering van
de bovenstaande klachtenprocedure te waarborgen heeft
het schoolbestuur de ‘Regeling Seksuele Intimidatie’ en de
‘Klachtenregeling’ vastgesteld. De volledige tekst van deze
regelingen ligt op school ter inzage.
Landelijke Klachtencommissie
Postbus 162
3440 AD Woerden
Tel. 0348-405245
Fax. 0348-405244
Website: www.lgc-lkc.nl
E-mail: info@lgc-lkc.nl
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10.Namen en adressen
10.1 School

10.4 Externe organisaties

Gebouw “De Wilgenbroek”
Dr. De Brouwerlaan 74
5283 EE Boxtel
Tel: 0411-672459
E-mail: info@spelelier.nl
Website: www.spelelier.nl

G.G.D. Jeugdgezondheidszorg
‘Hart voor Brabant’
Vogelstraat 2 5212 VL ’s-Hertogenbosch
Postbus 3166 5203 DD ’s-Hertogenbosch
Afsprakenbureau: Tel. 0900-4636443
Via een keuzemenu kunt u doorverbonden
worden met schoolarts, jeugdarts of
logopediste. Bezoekadres schoolarts:
Centrum voor Jeugd en Gezin
Baroniestraat 22 5281 JE Boxtel
Receptie CJG:0411-657957

10.2 Bestuur / Algemeen directeur
STROOMM
De Spelelier valt onder het bestuur van
STROOMM. Contacten met het bestuur lopen
via de algemeen directeur/bestuurder,
mevrouw Esmée Smit. Bestuurskantoor
STROOMM:
Postbus 152 5330 AD Kerkdriel
Tel: 0418-663024
Website: www.stroomm.nl
Directeur van OBS De Spelelier:
Liesbeth Prinsen, tel: 06 13487737
Interne begeleiding en Remedial Teaching:
Ger van Alphen (ma/di/wo/en afwisselend
op do of vr)
Dionne Willems (ma/di/en afwisselend op
do of vr)
Onderbouw Coördinator:
Hélène Langenhuijsen voor 1-2
Anouska Wees - van de Ven voor 3-4
Bovenbouw Coördinator:
Femke Blom
10.3 Medezeggenschapsraad
De huidige MR bestaat uit:
Teamgeleding:
Voorzitter:
Femke Blom
Lid:		
Linda van de Nostrum
Lid:		
Anouska van
		
Wees-van de Ven

Centrum voor Jeugd en Gezin,
Lokaal meldpunt jeugdzorg
Baroniestraat 22 5281 JE Boxtel
Tel. 0411-657957
E-mail: meldpunt.jeugdzorg@boxtel.nl
Website: www.cjgboxtel.nl
Jeugdtandverzorging
Eekbrouwersweg 4
5233 VG ‘s-Hertogenbosch
Tel. 073-6416565
Website: www.jeugdtandzorg.nl
KOV Humankind
Helvoirtseweg 9 5261 CA Vught
tel. 0411-683924
E-mail: regiomiddenbrabant@humankind.nl
Website: www.kinderopvanghumanitas.nl
Bureau Vereniging voor Openbaar
Onderwijs
Postbus 10241
1301 AE Almere
Tel. 036-5331500
Website: www.voo.nl

Openbare bibliotheek Boxtel
Burgakker 4
5281 CH Boxtel
Tel. 0411-672970
Website: www.bibliotheekmeierij.nl
Inspectie van het Onderwijs
voor vragen over onderwijs: 0800-8051
(gratis)
vertrouwensinspecteurs: 0900-1113111
Overig: Postbus 51
E-mail: info@owinsp.nl
Website: www.onderwijsinspectie.nl
Samenwerkingsverband ‘De Meierij’Ondersteunings Eenheid Zuid
Contactgegevens
SWV De Meierij
E-mail: secretariaat@demeierij-po.nl
Tel. 073-8511300
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Verklarende woorden- en afkortingenlijst:

Gebruikte methoden en (bijbehorende) software:

A.D.V.
Arbeidsduurverkorting
AVI-lezen
Technisch Lezen In Vorderingen Groepen
BAPO
Bevordering Arbeids Participatie Ouderen
CITO
Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling
CultuurBox
Cultuurmarktplaats Boxtel
E.H.B.O.		 Eerste Hulp Bij Ongelukken
G.G.D.
Gewestelijke Gezondheidsdienst
GMR	Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad
HAVO
Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs
H.O.R.E.B.-Model	Model voor het Handelingsgericht
Observeren Registreren en Begeleiden van
Basisontwikkeling
I.B.-er
Intern Begeleider
J.G.Z.
Jeugdgezondheidszorg
K.I.S.
Kunst In School
LG	Leerlinggewicht; het opleidingsniveau van de
ouder(s)bepaalt het gewicht dat de leerling
krijgt. Bij een gewicht van 0,3 of 1,2 krijgt de
school extra geld
LeerlingHet opleidingsniveau van de ouder(s)bepaalt
gewicht
het gewicht dat de leerling krijgt. Bij een
gewicht van 0,3 of 1,2 krijgt de school extra
geld
MR
Medezeggenschapsraad
M.T.
Management Team
N.M.E.
Natuur en Milieueducatie
O.A.C.
Ouderactiviteiten commissie
P.A.B.O.
Pedagogische Academie Basis Onderwijs
P.G.O.
Preventief Gezondheidsonderzoek
P.M.M.
Preventie Machtsmisbruik
REC
Regionaal Expertise Centrum
R.T.
Remedial Teaching
R.I.A.G.G.	Regionaal Instituut Algemene Geestelijke
Gezondheidszorg
R.T.-er
Remedial Teacher
S.L.O.
Stichting voor Leerplanontwikkelingen
T.S.O.
Tussen Schoolse Opvang
VMBO	Voorbereidend Middelbaar Beroeps
Onderwijs
V.O.
Voortgezet Onderwijs
V.O.O.
Vereniging voor Openbaar Onderwijs
VWO	Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs
W.S.N.S.
Weer Samen Naar School

Sociaal-emotionele
ontwikkeling

Goed gedaan!
Spel en Spelen Basisontwikkeling

Aanvankelijke Lezen

Met Jou Kan Ik Lezen en Schrijven
Naar Lezen, Schrijven en Rekenen
De Leeslijn

Technisch Lezen

AVI-boekjes (nieuwe niveau indeling)

Begrijpend Lezen	Nieuwsbegrip XL (actuele nieuwsteksten)
Taal

Taaljournaal, Zelfstandig spellen

Schrijven

Schrijftaal

Rekenen
Alles Telt
			
Wereldoriëntatie
De Grote Reis in groep 1 t/m 4
Brandaan, Meander en Naut in groep 5 t/m 8
N.M.E.-projecten
School-TV uitzendingen
Thema’s en Projecten
E.H.B.O.	Ons Lichaam (theorie) Oranje Kruis Boekje’
(praktijk)
Engels

Take it Easy

Verkeer
Wijzer door het verkeer
				
Bewegingsonderwijs
Bronnenboek van S.L.O.
Kunstzinnige vorming

Liedrepertoire A en B van B.I.S.K.
Tekenvaardig
Handvaardig
Textielvaardig
	Aanbod vanuit werkgroep cultuur i.s.m.
Cultuurbox en K.I.S.

Op onze website
www.spelelier.nl kunt
u allerlei interessante links
vinden naar sites met interessante
opdrachten en beeldmateriaal voor
jongere en oudere kinderen
Op de sites van uitgevers
ThiemeMeulenhof, Zwijsen en
Malmberg kunt u ook beknopte
informatie vinden over de inhoud
van verschillende methodes.

Oudergeleding:
Secretaris:	Selma Ras
E-mail:
selmabakker@hotmail.com
Penningmeester: Bas Schel
E-mail:
bschel@heusden.nl
Lid:		
Anke van Dijk
E-mail:
awdk18@gmail.com
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Bijlage 3.Spelelier schoollied

Je speelt met plezier,
je leert met plezier,
op Basisschool Spelelier
Dit is het idee
kom zing met ons mee
ja met z’n allen op de Spelelier
Een goede sfeer
en nog veel meer
Spelelier staat voor plezier!

Je leest met plezier
ontdekt met plezier,
Je rekent op Spelelier
Dit is het idee
Kom zing met ons mee
Ja met z’n allen op de Spelelier
Ja maak het waar
Ontmoet elkaar
Spelelier staat voor plezier!

Je komt met plezier,
beweegt met plezier,
op Basisschool Spelelier
Dit is het idee
kom zing met ons mee
ja met z’n allen op de Spelelier
dezelfde taal
voor allemaal
Spelelier staat voor plezier!

Dus speel met plezier
En leer met plezier
Op Basisschool Spelelier
Dit is het idee
Kom zing met ons mee
Ja met z’n allen op de Spelelier!
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