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Woord vooraf
Beste ouder(s)/verzorger(s),
We zitten nu in het eerste jaar van onze nieuwe schoolplanperiode 2020-2024. Hierin
zijn de plannen voor de school een periode van vier jaar vormgegeven. In aansluiting bij
dit schoolplan hebben we deze schoolgids gemaakt voor het schooljaar 2020-2021. De
schoolgids is ook te lezen op onze website www.hetspeleon.nl.
Meer actuele informatie treft u aan op onze website www.hetspeleon.nl en onze
schoolapp.
Samen met Kanteel Kinderopvang vormen we Kindcentrum Het Speleon. De
samenwerking wordt in het schooljaar 2020-2021 verder vormgegeven en gaan we
verder onder de naam Kindcentrum Het Speleon.
In deze schoolgids wordt nog basisschool Het Speleon als naam gebruikt.
Basisschool Het Speleon is onderdeel van Ontmoetingsplein MuzeRijk. Via
www.muzerijk.nl is veel meer informatie te vinden over het gebouw waarin we werken
en spelen.
Het schooljaar 2019-2020 is gekenmerkt door het Coronavirus. De school is een aantal
weken gesloten geweest. In deze periode is “onderwijs op afstand” georganiseerd voor
alle leerlingen. Toen de school weer open ging zijn er maatregelen genomen om
iedereen gezond en veilig naar school te laten gaan. Daarbij zijn we, na overleg met
de MR, op sommige punten afgeweken van de schoolgids. Dit geldt bijvoorbeeld voor
inloop, toetsen en rapporten.
Bij het samenstellen van de studiegids 2020-2021 is het nog niet duidelijk welke
maatregelen voor het schooljaar 2020-2021 genomen worden. We zijn in deze
schoolgids uitgegaan van de situatie voor de corona maatregelen. Als blijkt dat de
maatregelen niet tijdelijk maar structureel zijn, bepalen we met de MR of de
schoolgids aangepast moet worden.
Mocht u na het lezen van deze schoolgids nog vragen hebben, aarzel dan niet om
contact op te nemen met de leerkracht van uw kind of met de directie. U krijgt dan
antwoord op uw vragen.
Namens het team, de ouderraad en medezeggenschapsraad van basisschool Het
Speleon
Luc Schouten
Directeur
Juni 2020
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Onze school is onderdeel van KIEM Onderwijs en Opvang, een organisatie voor primair
onderwijs met kindvoorzieningen voor opvang, voorschoolse educatie, onderwijs en
naschoolse activiteiten.
Tot bloei laten komen
Hoewel elke school eigen accenten legt, zijn we verbonden vanuit een gedeelde overtuiging.
Dankzij de juiste aandacht en zorg creëren de Kiem scholen een uitstekende voedingsbodem
voor groei en ontwikkeling van leerlingen. Wij zien de kracht in ieder kind en zorgen ervoor
dat die kracht ook tot bloei komt. In onze visie vormen kindcentra de optimale basis voor
wat kinderen van 0 tot 12 jaar nodig hebben in opvang en onderwijs. In de Kindcentra van
Kiem wordt bewust gekeken naar ontwikkelingsbehoeften van het individuele kind en wordt
er ook naar gehandeld.
Versterken van eigen kracht
Kiem staat voor het ontwikkelen van wat aanwezig is, voor het eigen karakter en de eigen
kwaliteiten van leerlingen die tot bloei willen komen. Om te kunnen ontkiemen is een
gezonde voedingsbodem noodzakelijk. Wij geloven erin dat kinderen zich met de juiste
aandacht en zorg ontwikkelen naar hun beste vermogen. Vandaar dat we veel energie
steken in professionalisering van onze medewerkers en in het realiseren van integrale
kindcentra waar kinderen maximaal tot hun recht komen.
We zien wat kinderen kunnen
Stimuleren groei en ontwikkeling
Een positief zelfbeeld,
Creatief denken,
Kennis en vaardigheden,
Samenwerken en respect,
Verantwoordelijkheid
Sterke wortels vormen de basis
Een heldere visie, overtuiging en vakmanschap
Maar ook passie voor wat mogelijk is
Ontdekken, leren en verwonderen
Kansen aanreiken voor morgen
We staan pal voor sterk onderwijs
Vertrouwen op onszelf en elkaar
KIEM, ONDERWIJS EN OPVANG;
Wij zien de kracht in ieder kind
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2. Missie en visie
Wie wij zijn…
Basisschool Het Speleon is een school
met een rijke onderwijstraditie in het
hart van de Udense Bitswijk. De school
maakt onderdeel uit van de Stichting
Kiem Onderwijs en Opvang, welke
dertien scholen in de gemeente Uden
beheert.
We zijn een gezellige wijkschool met
ongeveer 200 leerlingen. Vanaf 2014 zijn
wij gehuisvest in Ontmoetingsplein
MuzeRijk, waardoor een doorgaande
ontwikkeling van 0 tot 13 jaar in de voorschoolse, schoolse en buitenschoolse
omgeving de sterke basis is van het uitwerken van onze missie. Vanuit die organisatie
vormen we samen met sport, zorg, gezond en wonen een verbindende plek, waar wat
valt te beleven. We werken onder het motto: "Jij mag er zijn!", ongeacht leeftijd,
achtergrond, cultuur of talent. Op deze manier ontwikkelen kinderen op onze school
zich midden in de maatschappij.
Onze missie en visie
Op onze school word je van SPelen groot, LEer je wie je bent en wat je kunt
en ONtdekken we samen je talenten.
Wij geloven dat kinderen het beste leren en ontwikkelen als ze gemotiveerd zijn,
plezier hebben en ze het zelf doen en zelf kunnen. Wij leren de kinderen zelf te leren,
samen te leren en van anderen te leren.
De leraren zijn daarbij manager van leerprocessen. Zij zorgen voor een veilige en
uitdagende omgeving waarbinnen leerlingen SPElen, LEren en ONtdekken. Ze dagen
leerlingen uit, stimuleren leerlingen om eigen keuzes te maken en initiatief te nemen.
Het Speleon is een school binnen Ontmoetingsplein Muzerijk. Dat zien we als een kans
om nog meer en beter samen te werken met ouders, de buurt en met partners binnen
Muzerijk.

5

Onze naam
Onze school draagt de naam Basisschool Het Speleon. Het Speleon, staat voor Spelen,
Leren en Ontdekken. Deze drie elementen passen goed bij de centrale missie van de
school, om kinderen vanuit de diversiteit optimaal te laten ontwikkelen. De inzender
nomineerde de naam met de volgende toelichting: Het Speleon ligt goed in het gehoor
en draagt onze visie uit. Hij is vooral ontstaan vanuit leren van het jonge kind, maar
gezien onze ontwikkeling dekt hij de lading voor ons hele onderwijs.
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Onze waarden
Op Basisschool Het Speleon werken we met alle mensen vanuit een aantal centrale
waarden, die we met elkaar belangrijk vinden. Vanuit deze waarden geven wij ons
werk vorm en verwachten wij ook dat anderen hun werk vormgeven. Hierin herkennen
we onze gezamenlijk basis voor succes en willen kinderen deze waarden meegeven om
zich zo goed mogelijk te ontwikkelen.
Plezier
Plezier is een basiswaarde van ontwikkeling. Plezier hebben
vertegenwoordigt een goed welbevinden. Het toont dat je
geniet van de zaken waar je mee bezig bent. Dit is een
belangrijke basis voor optimale ontwikkelkansen.
Verantwoordelijkheid
Verantwoordelijkheid betekent voor ons dat ieder mens
verantwoordelijk is voor zijn eigen handelen. Vanuit je eigen
keuzevrijheid binnen bestaande kaders, word je aangesproken
op de manier waarop je je uit in woord, gebaar of gedrag. Je
bent je bewust van je taken of plichten en voert deze naar
behoren uit.
Veiligheid
Veiligheid is een basisbehoefte van kinderen. Het gevoel je
veilig te voelen is voor kinderen belangrijk, b.v. door zich te
kunnen hechten aan individuen of zich gehecht te voelen in een
groep. Veiligheid wordt vertaald naar je zelfverzekerd voelen,
maar ook je geborgen voelen in de ruimte van het
schoolgebouw.
Respect
Vanuit het motto "Je mag er zijn!", hebben we respect voor
elkaar en verwachten we dit ook omgekeerd terug van de
ander. Daarnaast vinden we het vanzelfsprekend dat de
gebruikers ook ons gebouw en de materialen met zorg en
respect behandelen. We geven hierin zelf het goede voorbeeld.
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Positief Gedrag Stimuleren
In onze school wordt planmatig
gewerkt aan gedrag. In de
schooljaren 2012 tot en met
2015 hebben we Positief
Gedrag Stimuleren ingevoerd
(kortweg PGS) om het gedrag
van kinderen op een positieve
manier te reguleren. Daarnaast
hebben we heldere afspraken
gemaakt over hoe we omgaan
met probleemgedrag.
Hierdoor beogen we een gelijke
aanpak in de gehele school.
Positief Gedrag Stimuleren is
voortgekomen uit een
Amerikaans model van School
Wide Positive Behaviour
Support. Wij hebben het voor
basisschool Het Speleon in de kern geheel ingevoerd, maar in typisch Amerikaanse
essenties ‘vernederlandst’. Zo worden de scores van kinderen niet individueel
bijgehouden, maar worden de beloningen als groep verzameld.
Positief Gedrag Stimuleren gaat uit van de kerngedachte dat kinderen het goed willen
doen. Door nadruk te leggen op positief gedrag worden kinderen gestimuleerd het
goed te doen. Daarnaast wordt de aandacht voor negatief geminimaliseerd en krijgen
kinderen altijd eerst de kans om zichzelf te herstellen..
We hanteren hierbij het 4 : 1 principe. De verhouding tussen positieve bekrachtiging
van gewenst gedrag en het corrigeren van ongewenst gedrag is 4 : 1.
Bij Positief Gedrag Stimuleren gaan we uit van de vier kernwaarden van onze school:
plezier, verantwoordelijkheid, veiligheid en respect. (zie verder missie en visie van de
school).
Verder hebben we bij deze waarden gedragsverwachtingen geformuleerd voor de
verschillende ruimten in de school. Ook in de klas worden gedragsverwachtingen in
overleg met de kinderen steeds centraal gezet.
Er is een PGS team, waarin de directeur, de intern begeleider en een aantal
leerkrachten zitten. Zij overleggen structureel over de voortgang van PGS, zetten
metingen uit om het gedrag van kinderen te meten en coachen leerkrachten in het
werken met de uitgangspunten van PGS.
De hele ontwikkeling hebben we samengevat in een eigen logo voor PGS.
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3. Kind in beeld - zorg voor leerlingen
Kennismaken en aanmelding
U bent gedurende het hele jaar welkom om een afspraak te maken voor een
kennismaking. Om een goed beeld te krijgen van Het Speleon, nodigen we u graag uit
een afspraak te maken. Tijdens een persoonlijk gesprek kunnen we kennis maken en
kunt u al uw vragen stellen. Aansluitend laten we de school graag in bedrijf zien. Op
die manier kunt u een gevoel krijgen bij onze school.
Omdat wederzijds vertrouwen de basis is voor een goede samenwerking, is het
raadzaam om het gevoel een belangrijke plek te geven in de keuze voor een school.
Een afspraak maken kan het hele jaar. Neem contact op met de directeur van de
school, 0413-332337 of hetspeleon@kiemuden.nl
Wanneer uw kind is ingeschreven ontvangt u van ons een bevestiging en wordt u tijdig
uitgenodigd voor een gesprek om de start van uw kind op onze school met de
leerkracht te bespreken. Om goed beleid te kunnen maken op het aantal groepen en
het aantal leerkrachten is het voor ons fijn om nieuwe aanmeldingen voor het nieuwe
schooljaar voor 1 april te ontvangen.
Een kind moet vier jaar zijn om te kunnen worden toegelaten op de basisschool. Dus
op of na hun vierde verjaardag mogen kinderen naar school. Is het kind nog geen vier
jaar dan wordt het op een wachtlijst geplaatst en krijgt het te zijner tijd een
uitnodiging om naar school te komen van de leerkracht, bij wie het in de groep
geplaatst wordt. Als het kind drie jaar en tien maanden oud is, mag het in overleg
met de ouders en de leerkracht van groep 1, vijf dagen naar school komen om kennis
te maken. Deze dagen hoeven niet aaneengesloten te zijn.
In de maanden juni, juli augustus en december gebeurt er veel op school. De ervaring
leert dat het voor nieuwe kinderen in die periode niet prettig is om kennis te komen
maken. Afspraak is dat deze kinderen starten in het nieuwe schooljaar (jarig in juni, juli
en augustus) of na de kerstvakantie (jarig in december).
9

Omvang groepen
Om alle kinderen goed onderwijs te bieden dat voldoet aan de visie en missie van Het
Speleon hebben we een maximale omvang van groepen vastgesteld. Als het aantal
leerlingen per groep wordt bereikt wordt er in principe geen nieuwe leerling meer
toegevoegd aan deze groep. Dit wordt op de website vermeld. Nieuwe leerlingen
komen op een wachtlijst. Aan het einde van het schooljaar wordt besloten of er in
het nieuwe schooljaar weer ruimte is.
Indeling groepen
Bij het indelen van de groepen maken we afweging op basis van de
onderwijsbehoeften van ieder kind, een evenwichtige verdeling van zorg binnen de
verschillende groepen, optimale kansen voor een goede ontwikkeling van ieder kind en
een evenwichtige verdeling jongens/meisjes en leerlingenaantal. Tweelingen worden
vanaf groep 5 niet bij elkaar in de klas geplaatst.
Informatiebijeenkomst
Jaarlijks wordt er in het voorjaar een informatiebijeenkomst speciaal voor nieuwe
ouders gehouden over de school. De data worden gepubliceerd op onze website en in
de regionale media en op posters in de wijk.
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De ontwikkeling van kinderen
De voortgang van de ontwikkeling bij het
dagelijks werk van kinderen wordt door de
eigen groepsleerkrachten bijgehouden. In de
groepen 1-2 worden regelmatig observatielijsten
Kijk! ingevuld, zodat de leerkracht kan zien hoe
ontwikkeling van de kinderen verloopt. In de
groepen 3-8 wordt aan de hand van toetsen,
verwerkingsopdrachten en huiswerkopdrachten
bekeken of ieder kind de aangeboden leerstof
beheerst. Indien kinderen nog moeite met de
leerstof hebben, krijgen ze extra uitleg- en
herhalingsoefeningen. Kinderen die de stof snel
goed beheersen krijgen extra
verwerkingsopdrachten.

van
de

en

Het Speleon biedt een breed onderwijsaanbod, gebaseerd op de kerndoelen. In de
groepen 1 t/m 6 werken we met convergente differentiatie. De leerkracht
differentieert in drie niveaus en streeft naar het 1S niveau. In de groepen 7 en 8
werken we met divergente differentiatie. Daar wordt gewerkt met de
referentieniveaus van taal en rekenen. De leerkracht zorgt dat het aanbod aansluit bij
het uitstroomniveau van de kinderen.
Aan het einde van groep 6 bekijken we per leerling op welk niveau we verwachten
dat hij/zij aan het einde van groep 8 gaat uitstromen.
Het basisniveau 1F is het niveau voor taal en rekenen dat het overgrote deel van de
leerlingen aan het einde van de basisschool tenminste zou moeten beheersen. Daarnaast
kan een deel van de kinderen een hoger niveau halen. Dat noemen we het
streefniveau. Voor taal is dat het 2F-niveau en voor rekenen is het 1S-niveau.
Rapportage
Regelmatig ontvangt u een rapportage over hoe uw kind zich op school ontwikkelt. U
krijgt twee keer per jaar een rapport over uw kind met de prestaties in de
verschillende vakken en/of onderdelen. De scores van het leerlingvolgsysteem worden
ook besproken, tijdens de 10-minuten-gesprekken die drie keer per jaar plaatsvinden.
Wilt u tussentijds weten hoe het met de vorderingen van uw kind gaat of is er
belangrijke informatie te geven, dan kunt u natuurlijk altijd een afspraak met de
groepsleerkracht maken.
Om de vorderingen van elk kind precies bij te houden, maken we op onze school
gebruik van ParnasSys. In ParnasSys worden alle ontwikkelingen van uw kind
geregistreerd en worden alle toetsen opgenomen, die de resultaten meten op het
gebied van de technische leesvaardigheid, begrijpend lezen, rekenen en spelling. Op
vastgestelde tijdstippen worden deze toetsen bij alle kinderen van een bepaalde groep
afgenomen. Op deze manier hebben leerkrachten goed zicht op de ontwikkeling van
ieder kind en of deze naar verwachting verloopt. Een kind dat achterblijft bij één of
meerdere onderdelen, wordt dus al vroeg opgemerkt door de leerkracht die daardoor
de mogelijkheid heeft al snel te bekijken/bespreken hoe er het beste gehandeld kan
worden.
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Van ieder kind wordt een kinddossier bijgehouden. Daarin worden gegevens opgenomen
over het gezin, de toets- en rapportgegevens van de verschillende jaren, speciale
onderzoeken, handelingsplannen, kindbesprekingen en gesprekken met ouders of
deskundigen. Deze gegevens worden beheerd door de directeur en de interne
begeleider.
De ontwikkelingsgegevens van de kinderen worden door de verdergaande digitalisering
steeds vaker in computersystemen bewaard. Deze digitalisering maakt het mogelijk dat
bepaalde gegevens via een Elektronisch Leerlingen Dossier worden overgedragen naar
een volgende school. Dit gebeurt altijd na toestemming door ouders/verzorgers.
Ouder-kind-gespreksmomenten
Het komende jaar vinden er vier gespreksmomenten plaats, waarin u de gelegenheid
hebt over uw kind te spreken met de leerkracht(en). Om kinderen meer te betrekken
bij hun ontwikkeling en ze beter zicht te geven op hoe de ouders en de school hierin
samenwerken zijn de kinderen van groep 5 t/m 8 bij het gesprek aanwezig. Kinderen
van groep 3 en 4 mogen bij het gesprek zijn. In groep 1-2 komen alleen de
ouders/verzorgers naar het gesprek. De tijdsplanning van de gesprekken is hierdoor aan
het eind van de middag en het begin van de avond.
De eerste gesprekken zijn op donderdag 3, maandag 7 en woensdag 9 september
voor de groepen 3 t/m 8. Voor deze kennismakingsgesprekken worden alle ouders van
kinderen in groep 1 t/m 8 uitgenodigd. Voor groep 1 en 3 is er een kijkavond op
dinsdag 1 september.
Omdat de eindtoetsen en het rapport in het schooljaar 2019-2020, ivm
coronamaatregelen, zijn uitgesteld tot het begin van het schooljaar 2020-2021 zijn er
extra oudergesprekken gepland in november. Het rapport krijgen de kinderen mee op 5
november. De gesprekken zijn op 10, 12 en 18 november.
De volgende gespreksronde is tussen 1 en 12 maart. Hierbij wordt de voortgang
besproken naar aanleiding van de gegevens die de kinderen op 24 februari mee krijgen.
Deze gesprekken zijn facultatief. De leerkracht kan u uitnodigen voor een gesprek.
Alle andere ouders kunnen zelf kiezen of ze een gesprek willen.
Het eindrapport wordt op woensdag 30 juni meegegeven. De aansluitende gesprekken
zijn voor groep 1 t/m 6 ook facultatief. Aan leerlingen van groep 7 wordt het
voorlopig advies gegeven en dit gesprek is verplicht. De gesprekken zijn op maandag 5,
woensdag 7 en dinsdag 13 juli.
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Wilt u op een ander moment een gesprek dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen
met de leerkracht.
Passend onderwijs
Vanaf 1 augustus 2014 is de wet ten aanzien van ‘Passend Onderwijs’ van kracht. Met
het in werking treden van deze wet wijzigen een aantal zaken als het gaat om
begeleiding en ondersteuning van leerlingen. Indien u voor uw kind vragen heeft over
extra ondersteuning en begeleiding kunt u dit bespreken met de leerkracht van uw kind
of met de intern begeleider op school. Onze school is aangesloten bij de regio 30.06.
Passend onderwijs (SWV PO 30 06)
Sommige kinderen hebben extra
ondersteuning nodig: een korte of
langere periode, met weinig of veel hulp.
Passend onderwijs is de naam voor de
manier waarop deze extra ondersteuning
georganiseerd is. Om passend onderwijs
te kunnen bieden werkt onze school,
samen met andere scholen en besturen, samen in Samenwerkingsverband Primair
Onderwijs 30 06 (SWV PO 30 06). Onderling maken we afspraken over hoe we ervoor
zorgen dat alle leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen past. Bijvoorbeeld als er sprake
is van dyslexie, bij gedragsproblemen, bij meer- en hoogbegaafdheid of bij
taalachterstanden. In passend onderwijs heeft iedereen een rol: het schoolbestuur,
leerkrachten en andere professionals, ouders, jeugdhulp, partners, gemeenten en het
samenwerkingsverband.
Hoe passend onderwijs werkt en wie wat doet, leest u op de website van SWV PO
30 06. Hier vindt u ook een infographic en animatiefilm die meer uitleg geven.
De Ondersteuningsplanraad is het medezeggenschapsorgaan van het
samenwerkingsverband. Hierin zijn ouders en docenten vertegenwoordigd. In het
Ondersteuningsplan van SWV PO 30 06 staan afspraken over hoe we samenwerken,
waar we in de periode 2019-2023 aan werken, hoe we middelen inzetten en hoe we
kwaliteit bewaken.
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Passend Onderwijs: De drie fasen van begeleiding.
Alle basisscholen in het samenwerkingsverband gebruiken de “3 fasen van begeleiding
binnen het onderwijscontinuüm”.
Fase I;
Voor alle kinderen is het basis leerstofaanbod beschreven in het groepsplan. De ouders
worden door de leerkracht geïnformeerd over de instructiegroep waarin het kind is
ingedeeld.
Fase II;
Als een kind de doelen uit het groepsplan en het basisaanbod niet kan behalen, wordt
er een aangepast en specifiek plan van aanpak gemaakt voor een afgesproken periode.
Het kind wordt in de leerlingbespreking besproken met de intern begeleider en de
ouders worden geraadpleegd, geïnformeerd en er wordt een handtekening gevraagd.
Fase III;
Wanneer de doelen uit het plan van aanpak niet worden behaald volgt een verdere
analyse en bespreking door leerkracht en intern begeleider. Een extern deskundige
wordt geraadpleegd en de ouders worden betrokken en er wordt de ouders om
toestemming gevraagd.
De intern begeleider is diegene die contact onderhoudt met het samenwerkingsverband
30.06. Ouders kunnen ook bij de intern begeleider terecht voor vragen omtrent de
aanmelding bij het speciaal basisonderwijs.
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Externe hulp onder schooltijd
Binnen de KIEM-scholen, dus ook Het Speleon, komt het steeds vaker voor dat er,
naast de geboden hulp binnen school, externe begeleiding (remedial teaching)
geboden/aanbevolen wordt. KIEM heeft om die reden hierover beleid vastgesteld, na
advisering door de onderwijsinspectie en na raadpleging van het “Besluit Primair
Onderwijs”. Dit alles heeft geleid tot het besluit dat extra begeleiding onder
schooltijd wordt toegestaan indien er sprake is van een medische indicatie bij de
leerling en dit vergoed wordt door de zorgverzekering. Het verdient de voorkeur om
dit zoveel mogelijk na schooltijd te laten plaatsvinden, zodat uw kind zo min mogelijk
onderwijstijd mist.
Bij behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie betekent dit in de praktijk dat er
dan in overleg met school afstemming plaats vindt over behandeltijdstip,
beschikbaarheid van een geschikte ruimte en in een aantal gevallen afstemming over de
inhoud van de behandeling. In de loop van het schooljaar of in een volgend schooljaar
kan het tijdstip van behandeling door school en de behandelinstantie veranderd worden.
Hier worden de ouders van op de hoogte gesteld.
Indien ouders zelf op zoek gaan naar een particuliere RT-er voor de behandeling van
hun kind, die ook door de ouders zelf wordt bekostigd, kan deze begeleiding alleen
geboden worden buiten de reguliere schooltijden om.
In MuzeRijk is er een intensievere samenwerking met de partners in het
Gezondheidscentrum MuzeRijk mogelijk, waardoor begeleiding en afstemming
gemakkelijker en doelmatiger verlopen. Zo hebben we nadrukkelijke afstemming met
logopediepraktijk Heleen van de Veerdonk, met kinderoefentherapie Monique van den
Heuvel en Opdidakt voor de dyslexieondersteuning.
Zie verder www.gezondheidscentrummuzerijk.nl of informeer bij onze intern begeleiders.
U blijft als ouder altijd degene die een keuze maakt voor de hulpverlener. De
afspraken worden gepland in overleg met de leerkracht, zodat er naar een gunstig
moment in de week gezocht kan worden.
Ook mogen kinderen onder schooltijd voor
onderzoek naar specialisten en deskundigen.
Zorg ervoor dat de leerkracht vooraf op de
hoogte is. In alle gevallen moeten kinderen op
school worden opgehaald, kinderen mogen
niet zelfstandig naar huis of naar een
hulpverlener buiten ons gebouw. Wanneer
tegen de schoolafspraak in een leerling
zelfstandig naar de hulp gaat, moet er
schriftelijk worden vastgelegd dat de
verantwoording bij de ouders ligt, bv.
oversteken van de weg.
Wanneer ouders voor hun kind op eigen
initiatief hulpverleners gaan zoeken voor
speciale trainingen bv. remedial teaching
moet deze hulp buiten schooltijden
plaatsvinden.
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Dyslexiezorg
Vanaf 1 januari 2015 valt de vergoede zorg voor dyslexie onder de Jeugdwet, waarbij
gemeenten de taak hebben gekregen om deze dyslexiezorg te organiseren en te
financieren. Om u te informeren wat dit betekent voor de ondersteuningen- en
begeleidingsmogelijkheden binnen de Kiem scholen brengen wij u graag op de hoogte
van onze werkwijze.
Inhoudelijk verandert er weinig voor scholen. Aan de hand van het leerlingvolgsysteem
volgt de school nauwlettend de ontwikkeling van uw kind op verschillende vakgebieden.
Wanneer er specifieke achterstanden op de gebieden van technisch lezen en/of
spelling ontstaan, krijgt uw kindgerichte begeleiding op maat. Deze begeleiding wordt in
een plan beschreven zodat de effecten van de hulp gevolgd kunnen worden. Het is, om
te kunnen voldoen aan de handelingsgerichte diagnose, van belang om te zien of uw
kind (on)voldoende profiteert van de geboden hulp. Indien de achterstanden van uw
kind, ondanks gerichte begeleiding, niet afnemen en significant te noemen zijn in
vergelijking met andere kinderen in dezelfde normgroep wordt er voldaan aan de
onderkennende diagnose*
De intern begeleider verzamelt bovenstaande informatie en besluit of het dossier kan
worden voorgelegd aan de gemeente om een verleningsbesluit aan te vragen voor
nader onderzoek naar ernstig enkelvoudige dyslexie (EED). Een aanvraag voor onderzoek
naar EED kan alleen, met toestemming van de ouders, via de school worden ingediend
bij het basisteam. De gemeente heeft wettelijk gezien 8 weken de tijd om een
verleningsbesluit af te geven en ouders hierover te informeren. Indien er een
beschikking wordt afgegeven zijn ouders vrij om zelf een zorgaanbieder te kiezen. De
gemeente heeft een overzicht van de samenwerkende partners op dit gebied.

* voor meer informatie over de onderkennende en handelingsgerichte diagnose
verwijzen wij jullie naar het dyslexieprotocol van de school en het masterplan dyslexie
Expertiseteam taal ondersteunt álle kinderen
Het Speleon biedt vanaf augustus 2016 een mediumvoorziening
aan voor cluster 2 leerlingen. Kinderen met een TOS
taalontwikkelingsstoornis.
Sinds de zomervakantie 2016 is het
Expertiseteam Taal in Het Speleon gestart.
Het is een groep van professionals van
Kentalis en basisschool Het Speleon, die
intensief met elkaar samenwerken in een
team.

Een logopediste van Kentalis komt elke week
een middag naar Het Speleon om met
kinderen te werken. Ook observeert ze
leerkrachten en geef hen in het werk of na
schooltijd feedback op wat zij in hun
leerkrachtgedrag aan kunnen passen om
kinderen met een taalontwikkelingsstoornis
beter te begeleiden. Eén dag in de week
komt een onderwijsassistente vanuit Kentalis
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naar het Speleon. De ambulant begeleider van Kentalis is bijna een dag in de week op
onze school. Uit onze eigen expertise heeft Het Speleon onze R.T.leerkracht bijna een
dag in de week ingezet ten behoeve van de TOS-leerlingen en is onze IB’er betrokken
om de grote lijn te bewaken. Zo ontwikkelen leerkrachten op de werkvloer hun
specialisme op het gebied van taal verder en hebben alle kinderen van de groep hier
hun voordeel van.
Het Expertiseteam Taal is ontstaan vanuit een
behoefte tot intensivering van de samenwerking
tussen Kentalis en het werkveld. Er was behoefte
om kinderen met een mediumarrangement voor
cluster 2 (waar spraak-taalontwikkeling onder valt)
dichter in hun eigen omgeving naar school te laten
gaan. Er waren kinderen die vanuit de reguliere
basisschool meteen de stap naar het Speciaal
Onderwijs moesten maken, omdat de onderwijsbehoefte onvoldoende kon worden
ingevuld op de eigen school. Ook waren er kinderen die op de Martinus van Beekschool
in Oss zaten (een SO school cluster 2), die terug naar de reguliere setting konden,
maar waarvoor de stap soms te groot was om naar elke willekeurige basisschool te
gaan. In Het Speleon hebben we al bijna twintig jaar ervaring met kinderen met
ernstige taal-spraak moeilijkheden, Het is fijn voor kinderen om in hun eigen dorp naar
een reguliere basisschool te kunnen met toch een speciale setting. De overstap naar
een andere basisschool in het eigen dorp is toch minder groot, dan elke dag naar Oss
of Nijmegen te moeten gaan.
Procedure doubleren of groep overslaan
Op onze school starten kinderen in groep 1 aan hun schoolcarrière. Kinderen die
voor 1 januari naar school zijn gegaan, starten het schooljaar daarna in groep 2.
Kinderen die na 1 januari instromen, starten het schooljaar erna opnieuw in
groep 1. Mogelijk dat de individuele ontwikkeling van kinderen bepaalt, dat we
hiervan afwijken. We doen dit altijd in overleg met ouders.
Wanneer een kind in de loop van de ontwikkeling een enorme
ontwikkelingsvoorsprong of een grote ontwikkelingsachterstand heeft op vrijwel
alle kernvakken (rekenen, taal, lezen) dan kan een advies gegeven worden dat een
kind een jaar doubleert, dan wel een jaar overslaat. Hierbij wordt nadrukkelijk
verbinding gelegd met de sociaal emotionele ontwikkeling van een kind. We
hanteren hierbij in groep 1 t/m 3 het volgsysteem Kijk! en voor groep 4 t/m 8 het
volgsysteem Zien!
Wanneer een dergelijke keuze wordt geadviseerd gaat de leerkracht hier ruim voor
het einde van het schooljaar over in gesprek met ouders. Als u in de laatste
weken voor het tweede rapport hierover niets heeft gehoord, is uw kind over naar
de volgende groep.
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Over de GGD op school en de samenwerking met de Wegwijzer vanaf 1 juli 2019
Kinderen moeten gezond en veilig kunnen opgroeien. Als ouder speelt u hierin een
belangrijke rol. Maar gelukkig staat u er niet alleen voor. De jeugdgezondheid van de
GGD kijkt graag met u mee en geeft antwoord op al uw vragen over gezondheid,
opvoeding en het gedrag van uw kind.
De Jeugdgezondheid van de GGD Hart voor Brabant zet zich in voor de bescherming
en bevordering van de gezondheid van de jeugd tot 19 jaar. Bij de GGD werken
jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, en teamassistenten en andere professionals. U kent
deze professionals al van het consultatiebureau. Samen met school houden ze de
gezondheid van uw kind tijdens de schoolperiode in de gaten. Dit gebeurt onder andere
door:
- gezondheidsonderzoek bij 5- tot 6-jarigen;
- gezondheidsonderzoek 9 jarigen;
U ontvangt voor het onderzoek altijd een uitnodiging met uitleg thuis. Deze
onderzoeken vinden plaats op het consultatiebureau en dragen bij aan het vroegtijdig
opsporen en aanpakken van eventuele problemen. De onderzoeken kunnen leiden tot een
gericht advies, een vervolgafspraak of tot een verwijzing naar huisarts of specialist.
Dat gebeurt altijd in overleg met u.
De Intern begeleider heeft korte lijntjes met de jeugdverpleegkundige. De
jeugdverpleegkundige zal deelnemen aan het overleg binnen het ondersteuningsteam op
school. In dit multidisciplinair team worden kinderen besproken waarvoor een hulpvraag
is vanuit school en/of thuis. Als uw kind wordt besproken bent u hier altijd van op de
hoogte. Het is fijn als u als ouder bij dit gesprek aanwezig bent.
De jeugdverpleegkundige kan zelf ondersteuning bieden door enkele gesprekken op
school of bij u thuis. Of zij gaat samen met u op zoek naar anderen die u beter
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kunnen helpen, bijvoorbeeld in uw omgeving of via de Wegwijzer Jeugd van de
gemeente Uden.
De gemeente Uden richt per 1 juli 2019 de Wegwijzer Jeugd in als de toegang tot
jeugdhulp. Iedere jeugdverpleegkundige heeft een contactpersoon bij de Wegwijzer
Jeugd die een eventuele vraag voor jeugdhulp verder kan oppakken als deze niet met
alleen de ondersteuning van de jeugdverpleegkundige opgelost kan worden. Bij de
Wegwijzer Jeugd wordt samen met u gekeken welke vorm van ondersteuning het best
passend is en wordt dit verder uitgezet.
U kunt ook altijd zelf kosteloos een extra onderzoek of gesprek aanvragen bij de
jeugdverpleegkundige of jeugdarts. Het is belangrijk dat u tijdig met uw vragen komt.
De kans is dan groter dat er iets voor uw kind gedaan kan worden. De
jeugdverpleegkundige zal daarom ook met regelmaat op school aanwezig zijn. In de
nieuwsbrieven van school wordt u geïnformeerd over de data en tijden waarop zij
aanwezig is.
Meer informatie
De medewerkers van de jeugdgezondheid helpen u graag! Heeft u vragen of wilt u
hulp? Neem dan contact op met de jeugdverpleegkundige op uw school.

Tineke Stolk,

t.stolk@ggdhvb.nl

Of bel met het afsprakenbureau van Jeugdgezondheid: 0900 - 46 36 443 (lokaal tarief).
Of stuur een mail naar cbuden@ggdhvb.nl (vermeld de naam en geboortedatum van uw
kind en de school van uw kind in de mail.)
www.ggdhvb.nl/mijnkind
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4. Ouder in beeld - Ouderparticipatie
We willen een school zijn waar ouders gemakkelijk
binnenlopen, contacten met de leerkrachten hebben
en zich thuis voelen. Ouders, die zich betrokken
voelen bij het onderwijs aan hun kind(eren), zorgen
ervoor dat hun kinderen zich beter ontwikkelen. Dit
Educatief Partnerschap is een van de speerpunten
van basisschool Het Speleon. De school ziet ouders
als een partner om samen de ontwikkeling van uw
kind zo goed mogelijk te ondersteunen. U wordt
gevraagd en ongevraagd uitgenodigd mee te
denken aan de ontwikkeling van de school. Zo
organiseert de school regelmatig een ouderpanel,
waarin ouders met de directie of een
vertegenwoordigende leerkracht van gedachten
wisselt om de kwaliteit te versterken.
Daarnaast wordt u in de gelegenheid gesteld
actief deel te nemen in werkgroepen in de school.
Ook wordt u regelmatig uitgenodigd om in de klas
mee te helpen bij excursies, lezen of thema’s.
We starten dit jaar in groep 3 t/m 8 met de methode Blink voor wereldoriëntatie.
Hierbij werken de kinderen gedurende het jaar (van vakantie tot vakantie) aan een
thema. In groep 1 en 2 werken we gedurende het jaar ook met thema’s.
Door het jaar heen kan u worden gevraagd mee te doen of te komen kijken.
Oudercommunicatie
Wij geven de voorkeur aan het persoonlijk contact. Regelmatig is het nodig u
schriftelijk te informeren over schoolzaken, dit gebeurt bij voorkeur per e-mail.
Daarnaast is er een ‘schoolapp’ met daarin de belangrijkste zaken als nieuws, foto’s en
planningen.
Indien de ouders van een leerling gescheiden zijn, is
het belangrijk dat er duidelijkheid is over de manier
waarop de communicatie en consultatie over de
vorderingen van de leerling verloopt. De school volgt
de wettelijke regels met betrekking tot de
informatieplicht jegens gescheiden ouders. Dat
betekent dat de school ervan uitgaat dat ouders die
beide het ouderlijk gezag verkregen hebben elkaar
informeren met betrekking tot zaken rondom hun zoon
of dochter. Beide ouders zijn dan ook gezamenlijk
welkom bij de ouderavonden en tafeltjesavonden. In
overleg met de directeur kan daarvan worden afgeweken.
Medewerkers van Basisschool Het Speleon kunnen nooit een bemiddelende rol vervullen
in de communicatie tussen gescheiden ouders.
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Bijzondere ouderavonden
In de loop van het jaar worden er speciale ouderavonden georganiseerd, o.a. met als
onderwerpen:
 Toelatingsprocedure voor het voortgezet onderwijs
 Jaarvergadering ouderraad, gekoppeld aan een thema-avond.
 Ouderpanel over schoolontwikkeling
Voor deze bijzondere ouderavonden ontvangt u te zijner tijd een uitnodiging.
Ouder-kind-gesprekken
Tijdens de ouder-kind-gesprekken, die drie keer per jaar plaatsvinden (zie blz 12), heeft
u de mogelijkheid om over de ontwikkeling, de leerresultaten en het gedrag van uw
kind te praten. Het eerste gesprek zal meer het karakter hebben van afstemming
zoeken en informatie uitwisselen. Het tweede en derde gesprek zal meer inhoudelijk
worden gevoerd over de ontwikkeling van uw kind.
Wilt u tussentijds weten hoe het met de vorderingen van uw kind gaat of is er
belangrijke informatie door te geven, dan kunt u natuurlijk altijd een afspraak maken
met de desbetreffende groepsleerkracht.
School app
Via de schoolapp krijgt u nieuws over de groep waar uw kind in zit (Tijdlijn). Alleen de
ouders met kinderen in de groep hebben toegang. Alle ouders van de school zien het
algemene schoolnieuws (Nieuws) en het fotoalbum. Via de schoolapp kunnen we u
vragen om ouderhulp (bijv. bij een uitstapje) en
plannen we de rapportgesprekken. Is er iets
heel dringends te melden dan communiceren we
dat via de app (Spoed) en de mail.
Meer informatie over de schoolapp is te
vinden op onze website:
www.hetspeleon.nl/Praktisch/School-app

Oudervereniging
Onze school kent een oudervereniging bs. Het Speleon. Iedere ouder of verzorger die
een kind heeft op de Basisschool Het Speleon is automatisch lid van de
oudervereniging. De leden van de oudervereniging kiezen uit hun midden een bestuur.
Het bestuur van de oudervereniging is de ouderraad, ze komt ongeveer één keer per
maand bij elkaar voor het organiseren van feesten en het ondersteunen van de school
bij activiteiten, waarvoor ouders zich kunnen inzetten.
Samenstelling van de Ouderraad
Informatie over de samenstelling van de ouderraad vindt u op de website van Het
Speleon.
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Ouderbijdrage
Voor de activiteiten van de oudervereniging wordt een vrijwillige ouderbijdrage
gevraagd van per leerling. Daarnaast int de ouderraad ook de vrijwillige vergoeding
voor de activiteiten in de activiteitenweek. Dit is samen een bedrag van € 20,- per
leerling. Van dit geld worden de excursies betaald, wordt de bus van de schoolreis
gefinancierd en wordt het schoolkamp extra ondersteund. Voor zowel de schoolreis in
groep 7, als het schoolkamp in groep 8 moeten aanvullende bedragen worden betaald.
Het rekeningnummer van de ouderraad is NL39 RABO 0171 5973 97.
U ontvangt aan het begin van het jaar een rekening van de oudervereniging voor het
betalen van € 20,00 per schoolgaand kind.
Stichting Leergeld
Ouders/verzorgers van schoolgaande kinderen in de leeftijd
van 4 t/m 18 jaar kunnen een beroep doen op de stichting
Leergeld Maas en Leijgraaf indien zij voor hun kind(eren)
bepaalde schoolse of buitenschoolse activiteiten niet kunnen
betalen en een aantoonbaar inkomen hebben dat beneden
120% van het bijstandsniveau ligt. Uiteraard is onderwijs van
groot belang. Het ontbreken van schoolboeken en
schoolspullen mag geen belemmering zijn om onderwijs te
volgen. Maar ook bij de kosten voor bijvoorbeeld
ouderbijdrage, schoolreisje(s), schoolkamp en vervoer naar school kunnen wij helpen.
Meer informatie vindt u op www.stichtingleergeldmaasenleijgraaf.nl en op
https://www.uden.nl/inwoners/hulp-en-ondersteuning/hulp-bij-laag-inkomen/
Werkgroepen met ouderparticipatie
Hieronder leest u enkele voorbeelden, waarbij u kunt deelnemen. Maar er zijn nog vele
momenten waarop u het onderwijsproces kunt ondersteunen.
De verkeerswerkgroep
Basisschool Het Speleon heeft het BVL-label. Dit is het Brabants Verkeersveiligheids
Label. De provincie stimuleert scholen om systematisch en consequent in verschillende
lessen aandacht te besteden aan alle aspecten van verkeersveiligheid. Ook de
omgeving en de routes die kinderen
afleggen om op school te komen worden
onder de loep genomen. Er moet goed
verkeersonderwijs zijn, het moet praktisch
zijn en aansluiten bij de leefwereld van
kinderen en natuurlijk de ouders. Onze
school voldoet aan deze eisen, vandaar dat
we voor het label in aanmerking komen. Het
aanwezig zijn van verkeersouders scoorde
hoge punten alsmede de projecten waar zij
mee bezig zijn. De verkeersouders
verzorgen verschillende tips en ideeën
omtrent verkeersveiligheid in de schoolinfo.
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Tevens organiseren ze i.s.m. V.V.N. nog allerlei activiteiten, o.a:
 “De dode hoek in het vrachtverkeer”.
 Groep 7 heeft het schriftelijk verkeersexamen in de maand april. Daarna komt de
fietscontrole, uitgevoerd door medewerkers van het Repair Café, zodat de
praktische verkeersproef op deugdelijke fietsen afgelegd kan worden.
 “De scholen zijn weer begonnen”, snelheidscontroleactie.
 Elk jaar organiseren we het project: veilig oversteken voor de groepen 1-2-3-4.
 De klassen worden ook voorzien van DVD’s en lesmateriaal over verkeersveiligheid
zodat de kinderen de verkeersregels goed leren.
Bij de verkeersouders kunt u als ouder terecht met suggesties om de verkeersveiligheid
voor onze kinderen te verbeteren.
Leesouder
In de onderbouwunit helpen ouders mee met het voorlezen aan of samen lezen met
kinderen. U kunt zich hier in het begin van het jaar voor opgeven. Gedurende het jaar
zijn er enkele bijeenkomsten, waarin u uitleg krijgt van een onderbouwleerkracht en
waarin u ervaringen kunt uitwisselen.
Daarnaast kunt u zich ook inzetten als voorleesouder bij kinderen en ouders thuis. Dit
project heet Leesplezier. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij juffrouw
Lenneke.
Versiergroep
Een groep ouders zorgt voor de seizoensgebonden en themagerichte versieringen in de
school. In de afgelopen jaren is er met de creativiteit van diverse moeders een
heleboel basismateriaal verzameld, waardoor het versieren nu een stuk gemakkelijker
gaat. Deze versierouders zoeken steeds ondersteuning, want vele handen maken licht
werk.
Hoofdluis-preventie
We zijn als school actief in het omgaan met hoofdluis,
maar
dat kan alleen samen met U. Na elke vakantie worden alle
kinderen op hoofdluis gecontroleerd. Als er sprake is
van hoofdluis dan wordt u hierover door de
leerkracht geïnformeerd. Wanneer u zelf hoofdluis
constateert bij uw kind(eren) verzoeken wij u dit per
omgaande te melden bij de leerkracht. De leerkracht stuurt
via email een bericht naar alle ouders van de groep om te
melden dat er hoofdluis is geconstateerd met het
verzoek om thuis te controleren en bij constatering
van hoofdluis te behandelen. Bij hardnekkige hoofdluis kan contact gezocht worden met
de sociaal verpleegkundige van de GGD. Zij kan adviezen geven.
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Samenstelling Medezeggenschapsraad
De Medezeggenschapsraad (MR) is het officiële overlegorgaan voor ouders in de
school. In de MR hebben vier leerkrachten en vier ouderleden zitting. In principe
worden leden voor een periode
van drie jaren verkozen, waarna ze
zich eventueel herkiesbaar kunnen
stellen. De MR komt gemiddeld
zes tot zeven keer per jaar bij
elkaar om alle voor de school
relevante zaken te bespreken. Zij
overleggen hiervoor met de
directeur van de school. De
meeste organisatorische zaken
moeten voor advies aan de MR
worden voorgelegd. Voor veel
onderwerpen die te maken hebben
met arbeidsomstandigheden en
veiligheid heeft de MR zelfs
instemmingsrecht. Daarnaast heeft
de
MR de mogelijkheid om initiatieven in te dienen òf om informatie op te vragen bij de
directeur.
De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Op de website van de school is verdere
informatie over de M.R. te lezen. De MR onderhoudt ook schriftelijk contact met de
ouderraad van de school.
Informatie over de samenstelling van de MR vindt u op de website van Het Speleon.
De medezeggenschapsraad is te bereiken per e-mail via: kr.hetspeleon@kiemuden.nl Uw
berichten worden vertrouwelijk behandeld. Op onze site staat meer informatie over de
M.R. onder het kopje ‘School’ en dan ‘Medezeggenschapsraad’.
Centrale Kindcentrumraad (CKR)
Met ingang van het schooljaar 2019-2020 wordt de huidige gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad (GMR) uitgebreid met vertegenwoordigers van Kiem opvang.
De GMR zal dan verder gaan als centrale Kindcentrumraad (CKR). De CKR staat
voor beleid en besluitvorming binnen KIEM, van thema’s die locatie overschrijdend zijn.
De CKR bespreekt onderwerpen, waarover instemming- of adviesrecht wordt
verwacht, bij school overstijgende zaken met de voorzitter van het College van
Bestuur van Kiem Onderwijs en Opvang. In de CKR wordt dus niet gesproken over
zaken m.b.t. een individuele school. De CKR overlegt tussen acht tot tien keer per
jaar. De CKR bestaat uit 10 leden (5 namens de ouders en 5 namens het personeel)
Wanneer u minimaal één kind op een Kiem-school of opvang heeft mag u lid worden
van de CKR. Op de website van ons bestuur www.kiemuden.nl is meer info over de (nu
nog onder het kopje GMR) CKR te vinden.

24

5. Leerkracht in beeld - samenstelling van
schoolteam en werkgroepen
In onze school zijn de hele dag professionals en mensen in opleiding aan het werk om
uw kind in zijn of haar ontwikkeling te volgen en acties te ondernemen, die de
ontwikkeling verder stimuleren. Uw kind krijgt binnen de unit te maken met diverse
mensen. Toch zullen er altijd één of twee vaste aanspreekpunten zijn voor u als ouders
om te praten over de ontwikkeling van uw kind.
Wat u van leraren mag verwachten
 Zij zien uw kind als een geheel en sluiten aan bij wat er al zichtbaar is in de
ontwikkeling


Zij laten kinderen leren door hen nieuwsgierig te maken en ruimte te geven om zelf
op onderzoek uit te gaan



Zij werken met verschillen tussen leerlingen in de eigen klas en laten zien dat



verschillende talenten er bij horen
Zij geven leerlingen instructie op maat en instructie waar er behoefte is, waarbij





ieder kind in de midden- en bovenbouw gebruik kan maken van een chromebook.
Zij geven vertrouwen, inspireren, zijn open en eerlijk én leren zelf ook van kinderen
Zij bieden kinderen een rijke leeromgeving in een positief onderwijsklimaat
Zij werken samen met partners in bijzondere verbindingen in een modern
onderwijsgebouw




Zij volgen de ontwikkeling van kinderen individueel op leergebied én sociaal gebied
Zij beschouwen ouders als een partner met veel kennis over de ontwikkeling van
hun kind, waar samen mee opgetrokken wordt in het belang van de ontwikkeling van
het kind
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Ontwikkeling van leraren
De school is niet alleen een ontwikkelplaats voor kinderen. Ook leerkrachten
ontwikkelen zich voortdurend. Zo heeft iedere leerkracht zijn eigen talenten, die hij/zij
inzet voor de kinderen. Daar waar mogelijk worden deze talenten uitgebreid of
worden nieuwe vaardigheden geleerd.
Jaarlijks wordt een scholingsplan opgesteld. In overleg met het team wordt bekeken
aan welke zaken aandacht moet worden besteed en welke leerkrachten cursussen zullen
volgen. Veel cursussen vinden plaats buiten schooltijd, een enkele bijeenkomst is
gepland tijdens de schooluren. De groepsleerkracht zal dan worden vervangen.
Leraren en onderwijsassistenten in opleiding
Onze school is een “opleidingsschool”, wat betekent dat wij leraren in opleiding de
mogelijkheid bieden in de praktijk te leren. Studenten op onze school zijn stagiaires
van de PABO (Pedagogische Academie voor het Basis Onderwijs) en het ROC
(Regionaal Opleidings Centrum) Op onze school maken zij in de praktijk kennis met hun
toekomstig beroep als leraar basisonderwijs of onderwijsassistent.
Stagiaires in onze school hebben een vanzelfsprekende plek en participeren bij heel
veel activiteiten. U kunt ze als ouder ook regelmatig tegenkomen bij activiteiten en
gesprekken over de ontwikkeling van uw kind.
Afstudeerstage
Een leraar in opleiding die in het vierde jaar zit gaat afstuderen. Zij komen gedurende
een langere periode in een schooljaar lesgeven. Zij zijn officieel benoemd voor deze
periode en hebben, begeleid door een ervaren leerkracht, mede de verantwoording voor
de groep waar deze student actief is. Deze studenten kunnen ook extra taken hebben
richting kinderen, ouders en collega’s.
Teamfoto
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Samenstelling van het team
Groep 1
Juffrouw Fenna
Groep 2
Juffrouw Nathalie
Juffrouw Dimphy
Groep 3
Juffrouw Dimphy
Juffrouw Miranda
Groep 4
Juffrouw Irma
Juffrouw Chimène
Groep 5/6A
Meneer Paul
Juffrouw Mandy
Groep 5/6B
Meneer Dave
Groep 7/8A
Groep 7/8B

Juffrouw Merel
Juffrouw Milona
Juffrouw Carmi

maandag t/m vrijdag
maandag t/m donderdag
vrijdag
maandag, dinsdag
woensdag, donderdag en vrijdag
maandag t/m donderdag
donderdag en vrijdag
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
woensdag en donderdag
maandag t/m donderdag (vervangt juf. Denise)
vrijdag (vervangt juffrouw Nicky)
maandag t/m vrijdag
dinsdag t/m vrijdag (vervangt dinsdag Nicky)
maandag (vervangt juffrouw Nicky)

Unitcoördinator Onderbouw 1 t/m 4
Lenneke Maas
Unitcoördinator Bovenbouw 4 t/m 8
Paul Huijden
De middenbouw hebben we verdeeld over de onder- en bovenbouw.
Interne leerlingbegeleiding
Onderwijsassistent en evenementen
Taalspecialist
Maatschappelijk werkster
Vertrouwenspersoon
Conciërge
Administratie
Vrijwilligers
Directeur

Lenneke Maas
Wendy Brugmans
Ely Pennings
Germa van Creij
Paul Huijden en Lenneke Maas
Vacature
Jolanda Lange (di) Saskia Versteegh (do)
Ad van Duijnhoven (woe), Mark Vialle (do)
Luc Schouten

Via Kentalis
Ambulant Begeleider
Logopedist
Onderwijs assistent

Harm Tromp
Look Scherpbier
Thera Haalstra

Voor het schooljaar 2020-2021 starten we met acht groepen. In verband met de groei
in groep 1 kan gedurende het schooljaar extra ondersteuning worden georganiseerd.
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6. Organisatie van het onderwijs
Ontmoetingsplein MuzeRijk
Basisschool Het Speleon maakt onderdeel uit van Ontmoetingsplein MuzeRijk. Onze
school is herkenbaar gesitueerd aan de Klarinetstraat en tegen de speelplaats aan.
Het kent onderwijsunits, waar kinderen op leeftijd met elkaar samenwerken en
samenspelen. De leerkrachten vormen een op elkaar ingespeeld team van begeleiders,
die zorgdragen voor de dagelijkse begeleiding van uw kind.
Op de begane grond ligt de onderbouwunit, met een eigen unitkantoor. Vlakbij ligt de
aula en het speellokaal, welke ook door de andere kindfuncties wordt gebruikt. Op de
eerste verdieping vindt u groep 4 (onderbouwunit) en de bovenbouwunit.
Iedere unit met zijn eigen samenwerkruimte op het eigen speelleerplein en een eigen
kantoor en berging. De kinderen voelen zich vertrouwd in hun eigen deel van het
gebouw.
Iedere klas heeft zijn eigen kenmerkende kleur. Het gebouw is in neutrale kleuren
ingericht met veel roomwit en grijs. De accentkleuren in de klassen maken het samen
met de eigentijdse inrichting met veel natuurlijke kleuren en materialen tot een heel
sfeervol geheel.

In Ontmoetingsplein MuzeRijk werken basisschool Het Speleon en basisschool Bedir
samen met Kanteel kinderopvang en peuteropvang, en specialistische kinderopvang van
UniK. Zij vormen samen de Kindfucties in MuzeRijk.
In MuzeRijk ontmoeten professionals en kinderen van 0-13 jaar elkaar in één gebouw.
Samenwerking creëert een uitdagende speelleeromgeving voor ieder kind. Opvang,
voorschoolse educatie en basisonderwijs werken nauw samen aan een doorgaande,
afgestemde ontwikkelingslijn waardoor kinderen zich volledig kunnen ontwikkelen in een
open, veilige en vertrouwde omgeving.
Elk kind is uniek; we dragen bij aan de ontwikkeling van alle kinderen en sluiten zoveel
als mogelijk aan bij de mogelijkheden van ieder kind waarbij zelfstandigheid en eigen
verantwoordelijkheid van alle kinderen gestimuleerd wordt.
Maar ook is er samenwerking met de sport. We maken gebruik van de twee gymzalen
en het beachvolleybalveld buiten. Verder is er een gezondheidscentrum met twaalf
verschillende ondersteunde diensten zoals fysiotherapie, kindertherapie en logopedie,
waar een krachtige samenwerking mee is gerealiseerd. In de derde bouwlaag wonen
dementerende ouderen van BrabantZorg, waar ook mee wordt samengewerkt.
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Voor in het gebouw is een ontmoetingsruimte, die als ‘huiskamer’ voor de wijk dienst
doet. Hier worden wijkactiviteiten georganiseerd en vinden verenigingen onderdak.
Dichterbij verzorgt hier met haar cliënten dagbesteding door de horeca te runnen. Zij
doen dit samen met de vrijwilligers van volleybalverening Saturnus en de vele
vrijwilligers van Stichting MuzeRijk. Op deze manier ontstaat er voor ons als school
een rijke maatschappelijke omgeving, die passend is bij onze visie.
Voor de verdere visie uitwerking verwijzen we u naar www.muzerijk.nl
Festiviteiten
Kamp groep 8
15-09, 16-09 en 17-09:
Kinderboekenweek
30-09 t/m 11-10:
Sinterklaas
4-12
Kerstviering
17-12
Carnaval
12-2
Paasviering
1-4
Overige activiteiten zijn te vinden op de schoolapp en onze website.
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Projectweken:
Week 35 t/m 42
Week
Week
Week
Week

44 t/m 51
01 t/m 06
08 t/m 17
20 t/m 29

Gouden weken (PGS) & Familieverhalen
30 sept t/m 11 okt : Kinderboekenweek – “En toen”
Leven en overleven (schoolthema)
Slimme communicatie
Wereldse kwesties (schoolthema)
Een groene wereld

Check onze website
Regelmatig worden op school vragen gesteld over bepaalde data. Op onze website
www.hetspeleon.nl zijn de activiteiten ook te vinden aan de rechterkant van de
voorpagina.
Bewegingsonderwijs
Bewegingsonderwijs op onze school bestaat met name uit gymles. Alle groepen van
onze school hebben tenminste anderhalf uur in de week gymles. De lessen worden
gegeven in de sporthal van MuzeRijk. Sinds enkele jaren wordt er GEEN zwemles
gegeven in groep 4. Alleen kinderen die géén diploma hebben krijgen via de gemeente
nog een aanbod.
1 dag in de week wordt de gymles verzorgd door een vakleerkracht van Guus
Beweegt.
Deze leerkracht verzorgd ook het naschools aanbod van Kicks na School
http://www.kicks-uden.nl/blz/kicks-na-school.html
De kinderen brengen alleen op de dagen dat zij gym hebben een gymtas mee.
De gymtas gaat na elke gymles weer mee naar huis.
1-2: Het prettigst is het als de kinderen uit de groepen 1 en 2 gymschoenen met
klittenband of elastiek dragen. De kleuters hoeven dan niet zelf te strikken en kunnen
hun gymschoenen helemaal zelf aan- en uitdoen. Het is belangrijk dat de gymtas een
voor kinderen herkenbaar teken heeft. Ook de initialen of naam van het kind graag op
de gymkleren.
3 t/m 8: De gymkleding voor uw kind moet een sportbroekje en een T-shirt of een
gympakje zijn. Gymschoenen zijn verplicht; deze mogen echter geen zwarte zolen
hebben.
Het rooster van de gymlessen 2020-2021 is te vinden op de website van Het Speleon.
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Programma Cultuuraanbod vanuit stichting C
In schooljaar 2020-2021 maken we gebruik van het basisprogramma van Stichting C.
Daarnaast zullen we incidenteel bij projecten of andere activiteiten met stichting C
samenwerken op projectbasis.
Ook zijn er enkele aanvullende activiteiten zoals het bezoek aan het Sinterklaashuis.
Fruit
Voor de korte pauze in de ochtend brengen de kinderen fruit mee naar school. Voor
de groepen 1, 2 en 3 graag schoongemaakt en in stukjes gesneden. Zorg dat het
herkenbaar is ingepakt voor uw kind. Dit fruit eten we gezamenlijk op. De kinderen
vanaf groep 4 brengen een stuk fruit mee, dit wordt halverwege de ochtend gegeten
tijdens een rustmoment in de klas. Alle kinderen van groep 1 t/m 8 mogen een eigen
drinkbeker mee naar school. Gedurende de dag kan hier water uit gedronken worden
op de momenten zoals met de leerkracht afgesproken.
De bekers gaan voor elke vakantie mee naar huis om uitgewassen te worden. Graag
alle bekers duidelijk voorzien van een naam. We zijn trots op onze traditie, dat
kinderen zo goed fruit mee naar school brengen. Hier willen we graag mee doorgaan.
Lunch
Op onze school wordt gewerkt met een continurooster. Dat betekent dat kinderen
tussen de middag op school eten. Dit gebeurt op alle dagen van de week behalve op
woensdag. Kinderen brengen ’s ochtends de lunch in een broodtrommel mee naar school.
Deze broodtrommels worden in een krat bij de klas bewaard. Voor de lunch nemen
kinderen drinken mee in een gesloten plastic beker. Dit mag een gekoeld melkproduct
zijn of een vruchtensap (zonder koolzuur en geen energydrink). Kinderen mogen ook
water drinken, dat is eigenlijk nog veel gezonder! Voor het drinken is in elke unit een
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koelkast aanwezig. Zorg dat overal duidelijk een naam op wordt gezet.
De lunch vindt plaats in de klas onder verantwoordelijkheid van de leerkracht. Na de
lunch gaan kinderen minimaal twintig minuten buiten spelen. Bij slecht weer wordt er
binnen gepauzeerd.
In verband met het continurooster is er een protocol met afspraken. In de ‘Vuistregels
eten en drinken’ die in iedere klas zijn opgehangen, staat wat onze verwachtingen zijn
rond eten en drinken. Daarnaast is een medicijnprotocol opgenomen. Dit is ter inzage
bij de leerkracht en de directie en te vinden op onze website.
Vieren van verjaardagen
Wanneer uw kind jarig is, mag het op school trakteren. In de Unit onderbouw mag u
hierbij aanwezig zijn. Wij stellen het zeer op prijs, wanneer bij de keuze voor een
traktatie rekening wordt gehouden met gezond gedrag. Er zijn voldoende alternatieve
traktaties te vinden, die beslist leuk zijn en weinig kosten. Bijvoorbeeld blokjes kaas,
stukjes komkommer en augurk, worteltjes, fruit enz. De leerkrachten geven er de
voorkeur aan om gewoon met de kinderen mee te delen. Op de site van het
Voedingscentrum (www.voedingscentrum.nl) en Gezond trakteren
(www.gezondtrakteren.nl) vindt u meer informatie.
Om teleurstellingen bij andere kinderen te voorkomen verzoeken wij u om geen
uitnodigingen voor feestjes op school / schoolterrein te verspreiden. Ook met kerst
vragen wij u om deze redenen geen kaartjes op school uit te delen of u kiest ervoor
ALLE kinderen een kaartje te geven.
Snoepen en het bij zich hebben van geld
Kinderen mogen geen snoep bij zich op school hebben. Wanneer het nodig is dat
kinderen geld bij zich hebben voor bijvoorbeeld afscheidscadeautje, schoolreis of
laatste schooldagbarbecue voor groep 8, dan ontvangt u hierover steeds schriftelijk
bericht.
Mobiele telefoons en andere persoonlijke multimedia-apparatuur
Mobiele telefoons en andere multi-media-apparatuur, waarmee beeld en geluid kan
worden opgenomen, (zoals mp-3 spelers, I-pods e.d.) zijn tijdens schooltijd uitgeschakeld,
tenzij men vooraf schriftelijke toestemming daarvoor heeft van de directie. Soms
gebruiken kinderen een dergelijk toestel in de les na uitdrukkelijk overleg met de eigen
groepsleerkracht. Voor meer informatie is er op onze school een protocol: Ongewenste
communicatie en beeldmateriaal.
De telefoon mag pas buiten het schoolterrein worden ingeschakeld.
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Kinderopvang
Buitenschoolse opvang 4-13 jaar bij BSO MuzeRijk.
Wil je als ouder werk en kinderen combineren? Uiteraard
wil je dan dat zij in goede handen zijn. Kanteel
Kinderopvang verzorgt buitenschoolse opvang voor
kinderen van Het Speleon. BSO MuzeRijk werkt met
vaste professionele pedagogisch medewerkers, die een
gevarieerd programma aanbieden, zodat uw kind zich
lekker kan ontspannen en ontwikkelen.
Samenwerking met school
Kanteel Kinderopvang en Het Speleon werken intensief
samen aan de toekomst van de kinderen. Dit krijgt vorm
in de ontwikkeling van Kindcentrum MuzeRijk waar we
werken aan een doorgaande lijn van kinderdagverblijf en
peuteropvang naar een naadloze overstap naar de
basisschool.
Uitgebreide informatie over Kanteel Kinderopvang vindt
u onderaan deze schoolgids.
Combinatiefunctionarissen Kicks!
Als school bevelen wij van harte de activiteiten van
Kicks!
aan. Kicks! verzorgt een naschools aanbod waar de
leerlingen aan deel kunnen nemen. Zo is er de
sportcarrousel waarbij kinderen kunnen kennismaken met
diverse sporten. Maar ook worden er toernooitjes
georganiseerd en bieden de combinatiefunctionarissen in
de
vakanties leuke activiteiten op het gebied van sport en cultuur.
Op dinsdag is er wekelijks na school een activiteit op het schoolplein georganiseerd
voor alle kinderen van school.
Het aanbod wordt naar u doorgestuurd per mail en kunt u vinden op onze website en
natuurlijk op www.kicks-uden.nl
Kunstkar
De KunstKar is voor alle kinderen die na school
willen ontdekken hoe leuk het is om met verf, krijt
allerlei andere materialen aan de slag te gaan. Of
voor wie muziek wil maken, toneel wil spelen of
lekker wil dansen.
Het is niet nodig om aan te melden en toegang is
gratis!
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Actieplan tegen pesten
In onze school is er veel aandacht voor een goed pedagogisch klimaat waarin we willen
samen werken en samen spelen. Onze kernwaarden ‘plezier’ en ‘veiligheid’ staan hier
centraal. Mochten er situaties worden geconstateerd, waarin kinderen pestgedrag
ervaren of wanneer melding wordt gemaakt van dergelijk gedrag, dan wordt het
volgende actieplan gehanteerd.
In eerste instantie zal de
leerkracht van het
“slachtoffer” proberen om de
problemen snel op te lossen.
Lukt dat niet, dan zal de
leerkracht samen met de
ouders van het gepeste kind,
de pester en zijn/haar
ouders en eventueel andere
betrokkenen een actieplan
maken. Daarbij kan
ondersteuning van een
directielid of vertrouwenspersoon wenselijk zijn. Het doel is om middelen te vinden die
op korte termijn een einde maken aan de negatieve handelingen ten opzicht van het
slachtoffer. Tegelijkertijd is er aandacht voor de pester om te ontdekken welke
motieven er zijn voor zijn/haar gedrag en op welke manier er verbetering kan komen.
Op langere termijn moet het plan aangeven, hoe de sfeer in de groep verbeterd kan
worden, zodat pesten geen kans meer krijgt. Binnen de groep moet het probleem
worden besproken, waarbij de leerkracht alle rollen in de groep bespreekt. Ook moet
er in de groep worden besproken wat er moet veranderen om een betere situatie te
creëren. Dit krijgt het komende jaar extra aandacht. De leerkracht zal duidelijk stelling
nemen tegen pesten! U vindt het actieplan op onze website.
In onze school worden op structurele basis pestpreventielessen gegeven in alle groepen.
Bedreigingen / intimidatie
Het kan voorkomen dat uw kind na schooltijd door andere kinderen van de school of
kinderen van andere scholen wordt bedreigd, geïntimideerd of gepest. Dit dient door
het “slachtoffer” of door de ouders van het kind altijd te worden gemeld aan de
leerkracht van het kind. De school/ scholen (de directie in samenwerking met de
vertrouwenspersonen en leerkracht) neemt/ nemen dan maatregelen van vergelijkbare
aard als het actieplan, wat behoort bij het anti-pestprotocol.
Beschadigingen & vernielingen
De kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen kleding, horloge, tas, bril,
gymkleding, enz.. We vinden dat kinderen moeten leren om zuinig en netjes met hun
eigen en andermans spullen om te gaan. Dit valt voor kinderen niet altijd mee. Daarom
verzoeken wij u ook om erop toe te zien, dat er geen overbodige spullen (bv.
speelgoed of telefoons) mee naar school gebracht worden.
Bij opzettelijke beschadiging of vernieling van andermans spullen, moet degene die het
veroorzaakt heeft deze spullen vergoeden. Ook wanneer er schooleigendommen; zoals
liniaal, vulpen, boeken e.d. opzettelijk vernield of beschadigd worden, moet hiervan de
kostprijs vergoed worden.
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Het kan voorkomen dat er tijdens het spel of door een ongelukje eigendommen door
andere kinderen beschadigd worden (bv. brillen). Hiervoor is de school niet verzekerd U
kunt in deze situatie een beroep doen op de eigen W.A.-verzekering of die van het
kind welke de schade toegebracht heeft. Bij schade aan de onderwijstablet van
Snappet doen we een beroep op uw wettelijke aansprakelijkheidsverzekering.
Schorsing van kinderen
Soms is het bestuur genoodzaakt een kind te schorsen en/of van school te
verwijderen. Schorsing is aan de orde wanneer het schoolbestuur of de directie bij
ernstig wangedrag van een kind of zijn/haar ouder(s)/verzorger(s) onmiddellijk moet
optreden en er tijd nodig is om te zoeken naar een oplossing. Ernstig wangedrag van
een kind kan bijvoorbeeld zijn mishandeling, diefstal of het negeren van een schoolregel.
Verwijdering is een maatregel bij zodanig ernstig wangedrag dat het bestuur
concludeert dat de relatie tussen school en kind (ouders) onherstelbaar verstoord is.
Een beslissing tot schorsing of verwijdering wordt met uiterste zorgvuldigheid genomen.
Gevonden voorwerpen
De gevonden voorwerpen in MuzeRijk worden op twee punten verzameld. In de aula
staat een gele ton met daarin de gevonden voorwerpen van de gangen en kapstokken.
In de sporthal beneden staat een bak met gevonden voorwerpen in de wedstrijdkamer.
Regelmatig lopen deze bakken over met spullen en stellen we deze ter beschikking aan
de kledingactie. Dus als u iets mist, controleer deze twee plekken in ieder geval.
Advies en meldpunt Kindermishandeling
Wanneer er bij ons een heel sterk vermoeden is, dat kinderen in aanraking komen met
een of andere vorm van kindermishandeling, dan zijn wij verplicht dit melden bij het
Bureau Advies en Meldpunt Kindermishandeling. Dit geldt trouwens voor iedereen die
zich zorgen maakt over kinderen in zijn of haar omgeving.
U kunt overigens ook zelf anoniem contact met dit bureau opnemen en uw zorgen met
hen bepreken, u vindt de nummers achter in deze schoolgids.
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Naar het voortgezet onderwijs
Al in groep 7 start eigenlijk de procedure richting het Voortgezet Onderwijs. In het
najaar verzorgen we een ouderavond met informatie over alle vormen van Voortgezet
Onderwijs. Aan het einde van het schooljaar geven we een voorlopig advies voor een
richting van Voortgezet Onderwijs, wat wordt samengesteld door de leerkracht van
groep 6 en de leerkracht van groep 7, met de intern begeleider van de bovenbouw en
de directie.
Medio januari groep 8 geeft de school ouders/verzorgers en hun kind een definitief
advies over de keuze van een schooltype voor het voortgezet onderwijs. De
ouders/verzorgers melden echter hun kind zelf aan. Een toelatingscommissie bepaalt
uiteindelijk of een kind toegelaten wordt tot een bepaalde vorm van onderwijs. Die
commissie neemt een beslissing op grond van de volgende gegevens: het
basisschooladvies in de vorm van een onderwijskundig rapport, soms gevolgd door een
mondelinge toelichting. De eindtoets basisonderwijs, die voortaan centraal wordt
afgenomen in april, wordt gebruikt als een controle achteraf.
In voorkomende gevallen neemt het voortgezet onderwijs zelf een toets af om te
bepalen of een kind in aanmerking komt voor leerweg ondersteunend onderwijs. In april
wordt de uiteindelijke beslissing aan de
betrokkenen bekend gemaakt en krijgen de
kinderen een uitnodiging voor een
kennismakingsmiddag.
Adviestraject
Om u en uw kind zo goed mogelijk te informeren
en te ondersteunen bij het maken van een juiste
keuze wordt het volgende aangeboden:
 Informatieavonden op school.
 Een kennismakings-project voor de kinderen,
waarin ze informatie vergaren door een bezoek
aan een vorm van voortgezet onderwijs in
Uden.
 Open avonden of dagen op verschillende
scholen. Deze zijn meestal zeer de moeite
waard en erg informatief.
 Informatiemiddelen o.a.:
o Via een folder over de Eindtoets.
o Informatie over het voortgezet onderwijs in Uden (digitaal, zie o.a.
www.udenscollege.nl
o Informatieboekjes over VO-scholen in de omgeving zijn opvraagbaar bij de
leerkracht groep 8.
o Uitgaven zoals “Uw kind naar de brugklas?” van INOP.
Verder vindt in juni overleg plaats tussen leerkrachten van groep 8, de I.B.-er en
brugklasmentoren om een goed beeld te krijgen van de instroomleerlingen. In januari
vindt op dezelfde wijze nog een evaluatie plaats over de ingestroomde kinderen.
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Schoolresultaten
Al onze kinderen gaan naar een school voor voortgezet onderwijs. De richting die
wordt gekozen zegt nog niet direct iets over de kwaliteit van de school. Interessanter
is het om te weten of kinderen na drie jaar op hun goede plek zitten. Hierover
overleggen we regelmatig met de school voor Voortgezet Onderwijs.
Aantal
HAVO/VWO VMBO T+ VMBO T
VMB0
K/B
2019-2020
25
40%
16%
44%
2018-2019
38
39%
24%
37%
2017-2018
29
31%
21%
48%
2016-2017
34
41%
24%
36%
2015-2016
30
37%
7%
20%
37%
2014-2015
27
47%
3%
23%
27%
2013-2014
27
30%
7%
19%
44%
Daarnaast meten we middels de eindtoets de resultaten van onze school.
Landelijk
Het
gemiddelde
Speleon
2019-2020**
X
X
2018-2019
82
82
2017-2018*
81
76,4
2016-2017
535,1
529,6
2015-2016
534,9
533,4
2014-2015
535,3
537,7
2013-2014
534,9
530,9
*Vanaf het schooljaar 2017-2018 hebben we als eindtoets gekozen voor de IEP
**In verband met de maatregelen vanwege het Coronavirus is in 2019-2020 geen
eindtoets afgenomen in groep 8.
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7. Onderwijskundige ontwikkelingen
Basisschool Het Speleon bouwt aan een uitgebreid systeem van kwaliteitszorg,
waarmee we de ontwikkeling van onze school verder vormgeven. De school richt zich
op de ontwikkeling van het kind in de breedste zin van het woord. Een goede school is
altijd in ontwikkeling, bezig de kwaliteit van zijn onderwijs te verbeteren. Deze
veranderingen zijn het meest succesvol wanneer we deze planmatig aanpakken. De
aanpak tot verbetering van ons onderwijs richt zich zowel op het onderwijsinhoudelijk
terrein, als ook op het gebied van organisatie en communicatie.
In het schoolplan staat beschreven waar we als school op korte en lange termijn
aandacht voor willen hebben. Deze schoolgidsbijlage is onderdeel van het Schoolplan
2020-2024. Maar ook tussentijdse ontwikkelingen vragen aanpassing ter verbetering
van de onderwijskwaliteit. Zo evalueert het schoolteam elk jaar het onderwijs op onze
school.
Concreet werken we aan de volgende acties voor het komende jaar 2020-2021:
Positief gedrag stimuleren
In de schooljaren 2012 tot en met 2015 hebben we Positief Gedrag Stimuleren
ingevoerd (kortweg PGS) om het gedrag van kinderen op een
positieve manier te reguleren. Hiermee zorgen we dat in onze
school planmatig wordt gewerkt aan gedrag. Het team is de
laatste twee jaar van samenstelling gewijzigd. Er is een aantal
nieuwe collega’s gekomen. Verder hebben we het effect van PGS
geëvalueerd. Dit heeft er samen toe geleid dat we komend
schooljaar PGS extra aandacht willen geven. We laten ons opnieuw
inspireren en professionaliseren door een PGS specialist.
We werken aan de pijlers:
 Vanuit gedeelde waarden schoolbreed werken aan gedrag en leren.
 Preventie staat centraal bij de ondersteuning
 Onze benadering is positief bij aanleren van gewenst gedrag op basis van heldere
verwachtingen
 Partnerschap met ouders en samenwerkingspartners
Rekenen
We werken vanaf schooljaar 2019-2020 met de nieuwe
methode Wereld in getallen 5. Deze methode sluit aan bij
ons beleid voor goed rekenonderwijs.
- Toetsen is belangrijk maar we hechten nog meer
waarde aan observaties door de leerkracht
(drieslagmodel, handelingsmodel en hoofdfasenmodel
staan centraal).
- Combinatie van traditionele en realistische
rekendidactieken in één vorm: evenwichtig rekenen. De
beste balans tussen veel oefenen en de verbinding met
de realiteit
- Eerst een solide fundament leggen en hierop van onder
naar boven stevig door bouwen. Een ontbrekende steen of ontbrekend cement in
de onderste lagen resulteert in een wankel bouwwerk. (Leerlijnen zijn daarom
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opgebouwd volgens de vier hoofdfasen uit het hoofdfasenmodel. De kern van dit
model is dat je niet naar een volgende fase gaat voordat de huidige fase is
afgerond.)
Veel ruimte voor oefenen, onderhouden en automatiseren van basisvaardigheden
Verfijnde differentiatie: breng elk kind naar het eindniveau dat past bij de
mogelijkheden en het daarbij passende vervolgonderwijs

Mediumvoorziening / TOS
Het Speleon is een mediumvoorzieining voor kinderen met een taalontwikkelstoornis.
Hierbij geven we invulling aan de ambitie in Uden een kwalitatief hoogstaande medium
setting voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis te realiseren en behouden.
Daarmee wordt voor deze leerlingen thuisnabij passend onderwijs geboden, binnen de
setting van het regulier onderwijs. Met de bedoeling op termijn helemaal terug te
keren naar het regulier onderwijs in de eigen wijk of uit te stromen naar het regulier
voortgezet onderwijs.
Op basisschool Het Speleon zitten leerlingen met en zonder
taalontwikkelingsstoornis samen in de klas en krijgen op
onderdelen structureel ondersteuning van Kentalis. Zo kunnen
leerlingen met TOS naar een ‘gewone’ school met bijbehorende
ontwikkelingsmogelijkheden. En werken medewerkers van het
regulier en speciaal onderwijs intensief samen.
Samen met Kentalis en basisschool Bedir gaan we in het
schooljaar verder met de professionalisering van de
mediumvoorziening. Nieuwe collega’s worden opgeleid en we
geven vorm aan onze ambitie om onze taalexpertise te verdiepen en verbreden.
Verdiepen betekent dat we leerlingen met een TOS indicatie nog beter kunnen
ondersteunen. Verbreden heeft als doel om het taalonderwijs voor alle kinderen te
verbeteren.
WO methode / thematisch werken
In het schooljaar 2020-2021 starten we in groep 3 t/m 8 met Blink Wereld.
Met deze aanpak bieden we alle onderdelen van wereldoriëntatie geïntegreerd aan.
Kinderen gaan op een onderzoekende en ontdekkende manier aan de slag met ruimte
voor eigen onderzoek. Met Blink Wereld gaat de leerkracht, als reisleider, samen met
de kinderen op reis. De kinderen gaan dingen ontdekken die zij boeiend vinden en dat
kan voor elk kind iets anders zijn.
De geïntegreerde thema’s sluiten aan bij
hoe kinderen naar de wereld kijken en
zorgen er tegelijkertijd voor dat de
belangrijkste aspecten van de wereld
aan bod komen. Denk aan onderwerpen
als klimaatverandering, verschillende
culturen of de verdeling van eten.
Binnen een thema werken de kinderen
aan een eindopdracht, zoals het
bedenken van een restaurant waarin je
gerechten uit de hele wereld tegenkomt.
Het ene thema heeft meer aspecten van aardrijkskunde en geschiedenis in zich, het
andere thema is bijvoorbeeld meer natuur en aardrijkskunde. Alle thema’s samen
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dekken alle kerndoelen van wereldoriëntatie, inclusief burgerschap. Per thema komen
meerdere vaardigheden aan bod, zoals samenwerken, kritisch denken, ICT vaardigheden
en problemen oplossen. De verwerking van de opdrachten is digitaal, op papier of
mengvorm.
Deze nieuwe methode sluit aan bij onze visie om wereldoriëntatie thematisch, integraal
en in relatie met de praktijk aan te bieden. Op Het Speleon streven we ernaar
onderwijs en praktijk te verbinden en de werkelijkheid en leefwereld van kinderen mee
te nemen in het onderwijsaanbod. We willen dat kinderen ervaring opdoen in
verschillende situaties met thema’s en opdrachten die een beroep doen op hun
creativiteit en verbeeldingskracht. Kinderen leren op onze school ondernemen,
onderzoeken en ontwerpen. Vanuit verwondering en nieuwsgierigheid gaan ze de wereld
ontdekken en ervaren wat hun talenten zijn. Ze zoeken nieuwe kennis en oplossingen en
leren essentiële vaardigheden die nodig zijn in de wereld waarin ze opgroeien.
ICT
In de komende jaren wordt doorgegaan met de investeringen in nieuwe hardware en
digitale schoolborden, waarmee de lessen door de leerkrachten nog interactiever
gemaakt kunnen worden en een grote stap gemaakt kan worden op het gebied van de
ontwikkeling van digitale geletterdheid.
De focus ligt voor de komende jaren op de ontwikkeling van ICT-basisvaardigheden en
mediawijsheid.
ICT speelt ook een rol in de dagelijkse lessen van de leerkrachten. De software bij de
verschillende methodes wordt door de leerkrachten doelgericht ingezet. In een aantal
gevallen is deze software bedoeld als extra, verdiepende of herhalende oefening, maar
er zijn ook methodes waarbij de leerlingen de lesstof digitaal verwerken.
Belangrijk hierbij is dat er een gezonde balans is tussen het kijken naar het scherm en
het concreet uitvoeren van opdrachten in de echte wereld. De kinderen staren dus
niet de hele dag naar een scherm, maar zijn afwisselend bezig met vooral concreet
materiaal, verschillende werkvormen en uitdagende opdrachten. ICT wordt hierbij
uitsluitend ingezet als middel
Er vindt continu afstemming plaats met de leerkrachten en de iCoach om te blijven
werken aan deze gezonde balans en ondertussen ook de kinderen uit te dagen met
nieuw materiaal en nieuwe ontwikkelingen. De iCoach haalt zijn inspiratie uit het
leernetwerk en kan leerkrachten van onze school ondersteunen en begeleiden bij de
inzet van ICT in hun onderwijs
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Kindcentrum
We hebben de ambitie uitgesproken om samen met Kanteel Kinderopvang één
kindcentrum te vormen met de naam Kindcentrum Het Speleon.
Dit sluit aan bij de ambitie van Kiem:
Op alle onderwijslocaties is sprake van een Integraal Kindcentrum voor 0-13 jarigen.
De Integrale Kindcentra van Kiem worden zo veel mogelijk als één organisatie ingericht,
dat wil zeggen: met één team, één aansturing, één pedagogisch beleid en
één ononderbroken leerlijn. Onze ambities zijn daarmee verreikender dan die van de
gemeente, onderwijspartners en kinderopvangorganisaties.

Dit betekent dat we ons richten op:
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8. Praktische regelingen
Schooltijden
We werken met een continurooster. Alle kinderen blijven op school over.
De schooltijden zijn voor groep 1 tot en met 8 gelijk.
Maandag
08.30 – 14.30 uur
Dinsdag
08.30 - 14.30 uur
Woensdag 08.30 - 12.30 uur
Donderdag 08.30 – 14.30 uur
Vrijdag
08.30 – 14.30 uur
Vakanties
De medezeggenschapsraad heeft het vakantierooster van het schooljaar 2020-2021
vastgesteld.
Start schooljaar
maandag 24 augustus
Herfstvakantie
19 oktober t/m 23 oktober 2020
Kerstvakantie
21 december 2020 t/m 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie 15 t/m 19 februari 2021
2e Paasdag
5 april 2021
Koningsdag
27 april 2021
Meivakantie
3 mei t/m 14 mei 2021
Bevrijdingsdag
5 mei 2021 valt in vakantie en is geen nationale feestdag dit jaar
Hemelvaart
13 en 14 mei valt in de meivakantie
e
2 Pinksterdag
24 mei 2021
Zomervakantie
26 juli t/m 3 september 2021
Studiedagen
Daarnaast zijn er nog studiedagen op:
 Donderdag 10 sept
 Vrijdag 16 okt
 Dinsdag 24 nov
 Donderdag 7 jan
 Woensdag 10 feb
 Dinsdag 6 april
 Maandag 21 juni
 Vrijdag 23 juli
Op deze dagen zijn uw kinderen vrij, vanwege studie activiteiten van het schoolteam.
We bieden samen met Kanteel Kinderopvang een aanbod voor opvang tijdens deze
studiedagen waar alle ouders gebruik van kunnen maken.
12.00 uur vrij
Op de volgende vrijdagen zijn de kinderen om 12.00 uur vrij:
18 december (Kerst)
12 februari (Voorjaarsvakantie)
30 april (Meivakantie)
22 juli (Laatste schooldag)
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Inloop – uitloop
’s Ochtends is er tien minuten inlooptijd. In die tijd mogen kinderen naar binnen en zijn
ook ouders van harte welkom om even de klas te bezoeken. Dat geeft u gelegenheid
om te bekijken waar uw kind zoal mee aan het werk is en even een kort bericht door
te geven aan de leerkracht. Wanneer u iets met de leerkracht wilt bespreken
verzoeken we u een afspraak te maken.
Om 8.30 uur moeten alle kinderen in de klas zijn.
Aan het einde van de dag lopen leerkrachten bij de onderbouwunit dagelijks en bij de
midden- en bovenbouwunit regelmatig mee naar buiten. U kunt hen dan gerust
aanspreken.
Op de aanvangstijd geeft de leerkracht een
teken dat we gaan beginnen. Het is dan de
bedoeling dat alle ouders de klas verlaten
hebben en alle kinderen aanwezig zijn.
Mocht u tijdens lestijden in de school
aanwezig zijn, b.v. wanneer u hulpouder bent,
dan verzoeken we u zich onopvallend door
het gebouw te begeven, zodat de
onderwijsactiviteiten door uw aanwezigheid
niet verstoord worden.
Op het schoolplein is toezicht door
medewerkers in pauze- en speelmomenten
tijdens schooltijden als hierboven vermeld.
Verlof- en verzuimregels, leerplicht
Kinderen vanaf vijf jaar zijn leerplichtig. Wij
willen dus graag weten waarom en wanneer
uw kind niet op school is. Er bestaat een
beperkte mogelijkheid voor vijfjarige kinderen
om de week met een dag te bekorten, als
het aannemelijk is dat een hele schoolweek
voor dat moment nog te hoog gegrepen is.
Dit kan echter uitsluitend na toestemming
van de directie. Voor kinderen vanaf zes jaar
vervalt die mogelijkheid. Zij zijn dus volledig leerplichtig. Slechts in bepaalde gevallen
kan toestemming voor verlof worden verleend.
In de volgende gevallen kan wel verlof (uitsluitend door de directie) worden verleend:
Redenen:
 Ziekte
 Plichten voortvloeiend uit
godsdienst/levensovertuiging
 Vanwege aard van het beroep
van ouders/verzorgers



Bezoek aan arts e.d.
Verhuizing en kennismaking
met nieuwe school

Wijze van melden of aanvragen:
Telefonisch of schriftelijk dezelfde dag
Schriftelijk via verlofformulier
Schriftelijk via verlofformulier en met
werkgeversverklaring
Telefonisch of schriftelijk
Telefonisch of schriftelijk
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Bijwonen van huwelijk familieleden
Ernstige zieke familieleden
Overlijden familieleden
Ambts- of huwelijksjubilea
familieleden
Medische of sociale redenen

Schriftelijk via verlofformulier
Schriftelijk
Telefonisch of schriftelijk
Schriftelijk via verlofformulier
Schriftelijk via verlofformulier met verklaring
medische of hulpverlenende instantie

Verlof buiten schoolvakanties
(ten hoogste 10 dagen per schooljaar en niet tijdens de eerste twee schoolweken) *1
* ad.1. Toestemming voor een extra vakantie buiten de schoolvakanties kan slechts
worden gegeven als het gaat om een gezinsvakantie die het gezin niet in de
schoolvakantie kan opnemen in verband met de specifieke aard van het beroep van één
van de ouders.
Voor de schriftelijke aanvragen kunt u bij de directie een verlofformulier halen.
In de volgende gevallen kan geen verlof worden verleend:
• vanwege een extra (wintersport)vakantie;
• langdurig bezoek aan het land van herkomst (allochtonen); men wil eerder naar het
thuisland
(allochtonen);
• men kan eerder in een vakantiehuisje terecht;
• men wil een lang weekend weg;
• men wil verkeersdrukte vermijden; de vakantie of het lange weekend is al geboekt
en men verwachtte toestemming te krijgen.
De schoolleiding is verplicht (ook vermoedens van) ongeoorloofd verzuim te melden bij
de leerplichtambtenaar van de gemeente. Deze kan een financiële boete opleggen.
Vervoer
Regelmatig wordt er hulp gevraagd in de vorm van vervoer bij excursies. Hiervoor zijn
door de ANWB wettelijke kaders aangegeven, die wij als school graag opvolgen.
Hierin staat aangegeven dat:
 Er niet meer kinderen vervoerd mogen worden, dan er autogordels zijn.
 Kinderen kleiner dan 1,35 meter op een goedgekeurde stoelverhoger moeten zitten,
wanneer ze in hun eigen auto zitten. (Kinderen die incidenteel meerijden, mogen
alleen met een gordel vervoerd worden). Kinderen die voorin plaatsnemen moeten
bij voorkeur boven de 1,35 meter zijn. Mocht dat niet het geval zijn dan altijd een
stoelverhoger gebruiken.
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Kinderen ophalen uit school – honden buiten de speelplaats
Aan het einde van de dag komen de kinderen van de onderbouwunit naar de
speelplaats. De andere kinderen kunnen naar keuze door de hoofdingang, de zijingang
(Vioolstraat) of de achteringang.
U mag op de speelplaats wachten of buiten het hek op de stoep. We verwachten dat
ouders op enige afstand van het schoolgebouw wachten, zodat kinderen die naar
buiten komen zicht hebben op de speelplaats en ouders/verzorgers ook van enige
afstand zicht hebben op de kinderen die naar buiten komen. Wilt u daarom het gebied
tussen het gebouw en het eerste voetbalhek vrijlaten?
Als u uw ‘viervoeter’ besluit mee naar school te nemen, dan verzoeken wij u deze
buiten het schoolplein te laten. Dit in verband met het veiligheidsgevoel van kinderen.
(hulphonden zijn van deze gedragsverwachting uitgesloten)
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Kiss-and-ride zone
In de Vioolstraat is een Kiss-and-Ride zone. Dat
betekent dat u hier ’s ochtends uw kinderen uit kunt
laten stappen, waarna u direct doorrijdt naar uw
volgende bestemming. ’s Middags kunt u hier uw kind
opwachten, als u IN de auto blijft wachten.
Wilt u op de speelplaats wachten of gaat u naar
binnen, dan verwachten wij van u dat u uw auto in
één van de vele aanwezige parkeervakken parkeert.
Alleen naar huis
Mocht uw kind onder schooltijd een afspraak buiten school hebben, dan moet u uw
kind zelf komen ophalen. Kinderen mogen niet zonder begeleiding van het schoolterrein
af. Dit in verband met de verantwoordelijkheid die wij onder schooltijd voor uw kind
dragen. Wordt uw kind tijdens schooltijd ziek, dan nemen wij altijd telefonisch contact
met u op.
Alleen aan het einde van de basisschool, wanneer uw kind in groep 8 zit, vinden er
activiteiten plaats in samenwerking met het Voortgezet Onderwijs, waar uw kind wel
zelfstandig naar toe mag gaan. U wordt hierover vooraf geïnformeerd.
Verzekeringen
Het schoolbestuur heeft een z.g. aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Hierbij zijn
meeverzekerd de personeelsleden, de leerlingen van de school en ook de vrijwillige
medewerkers, zoals overblijf-, lees- en hulpouders. Uitgangspunt bij e.e.a. is dat de
aansprakelijkheid ontstaat tijdens het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van
de school. Dat kan natuurlijk zijn op school, maar ook buiten de school, bv. bij
schoolkamp, excursies en schoolreisjes. Wat voor aansprakelijkheid kan er ontstaan?
Denk daarbij bv. aan letselschade aan personen, of zaakschade aan goederen (zaken)
van personen.
Wat is niet verzekerd? Dat is de bekende stoei- en vechtpartij tussen leerlingen
onderling. Wanneer die leerlingen thuiskomen met gescheurde kleren, kapotte bril, etc.
dan is er geen dekking onder deze WA-Polis. Immers, de aansprakelijkheid ontbreekt,
omdat beide leerlingen meededen aan die vechtpartij en zoals de wetgever dat zo
mooi zegt: “ieder voor zijn eigen schade opdraait”.
Calamiteitenplan
Binnen Ontmoetingsplein MuzeRijk is een plan opgesteld om maatregelen te kunnen
treffen bij brand e.d. In bepaalde omstandigheden zou het nodig kunnen zijn om het
gebouw te ontruimen. Om dit op een verantwoorde wijze te laten gebeuren is er een
ontruimingsplan opgesteld. Hierin staat hoe de ontruiming plaats moet vinden en hoe
leerlingen, personeel, medewerkers en andere aanwezigen het gebouw snel, veilig en
ordelijk kunnen verlaten.
Er zouden zich ook calamiteiten in de onmiddellijke omgeving van de school voor kunnen
doen, bijvoorbeeld een vliegtuigongeluk. In dat geval dienen alle kinderen en
medewerkers binnen het schoolgebouw te blijven totdat de bevoegde autoriteiten
(burgemeester, politie, brandweer) aangeven dat alles weer veilig is.
Indien zich deze problemen voordoen dan is het belangrijk dat U:
- niet naar school belt; andere communicatie wordt dan belemmerd.
- niet naar school komt; hulpdiensten kunnen ons dan niet bereiken.
- luistert naar informatie op de streekradio
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Protocol “Naar huis sturen groep kinderen”
Indien de directie van een school onder het bestuur van Kiem zich genoodzaakt ziet om
een groep kinderen naar huis te sturen, omdat t.a.v. de vervanging van de afwezige
leerkracht geen verantwoorde invulling meer kan worden gegeven, zijn de volgende
voorwaarden van toepassing:
1. De directie heeft het noodplan ingezet, zoals beschreven in het “vervangingsbeleid”.
2. Een groep wordt nooit naar huis gestuurd op de (eerste) dag waarop het probleem
zich manifesteert.
3. De dag, voorafgaande aan de dag waarop een groep thuis kan blijven, wordt benut
om de ouders schriftelijk op de hoogte te stellen.
4. Voor ouders, die aangeven hierdoor in ernstige opvangproblemen te komen, wordt
samen met de directie van de school naar een oplossing gezocht.
5. Het aangekondigde “naar huis sturen” is vooraf geaccordeerd door het College van
Bestuur.
6. De inspectie en de aanwezige teamleden worden door de directie op de hoogte
gesteld.
7. Indien binnen een termijn van 1 maand voor dezelfde groep het probleem zich weer
voordoet, zal de directie een andere groep naar huis sturen.
8. In voorkomende gevallen waarin dit protocol niet voorziet zal er in samenspraak
met het College van Bestuur en de MR naar een oplossing gezocht worden.
Kinderen van dezelfde groep worden maximaal twee aaneengesloten dagen naar huis
gestuurd. Indien dan geen oplossing gevonden is, wordt een andere groep onder
dezelfde condities naar huis gestuurd.
Klachtenregeling
Overal waar mensen samenwerken, kan iets fout lopen. Ook op een school. Degenen
die zich het slachtoffer voelen van gedragingen of beslissingen van anderen, kunnen dat
als een probleem beschouwen.
Wij gaan ervan uit dat u met een klacht over de school of iemand op school, in
eerste instantie naar de betrokkene(n) gaat, bijvoorbeeld de leerkracht. Komt u er
samen niet uit, dan kunt u bij de schoolleiding terecht. Bent u nog niet tevreden dan
kunt u de directeur-bestuurder van onze stichting Kiem inlichten, die dan samen met u
naar een oplossing zal zoeken. Samen streven wij naar een goede oplossing.
Voor klachten over machtsmisbruik, zoals seksuele intimidatie, discriminatie, agressie of
geweld kunt u terecht bij onze schoolcontactpersonen. Dat zijn Paul Huijden en
vacature. Schoolcontactpersonen en vertrouwenspersonen oordelen niet en hebben een
zwijgplicht.
Zij weten hoe de procedure binnen het schoolbestuur is vastgelegd en hoe er
gehandeld moet worden. Zij zorgen voor de eerste opvang en geven advies aan de
leerling (of diens ouders), die wordt geconfronteerd met machtsmisbruik.
De klachtenregeling ligt op school ter inzage.
U kunt door onze schoolcontactpersonen doorverwezen worden naar de externe
vertrouwenspersoon. Die is op basis van zijn of haar beroep en opleiding deskundig op
het gebied van onderwijs, machtsmisbruik en de gevolgen daarvan. De externe
vertrouwenspersoon kan geconsulteerd worden door de schoolcontactpersoon en kan,
waar wenselijk, bemiddelen in een klacht of doorverwijzen naar andere instanties.
Ouders kunnen ook rechtstreeks hun klacht neerleggen bij een klachtencommissie. Kiem
is daarvoor aangesloten bij de klachtencommissie van stichting KOMM
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Privacy/Algemene Verordening Gegevens bescherming (AVG)
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening Gegevens bescherming (AVG) van
toepassing. Vanaf die datum gelden in de gehele Europese Unie dezelfde regels op het
gebied van privacy. De nieuwe wetgeving bepaalt niet alleen onder welke voorwaarden
persoonsgegevens gebruikt mogen worden, maar regelt ook welke gegevens bewaard
mogen worden, wie inzage mag hebben, bewaartermijnen, het recht op inzage en
correctie en overdracht van persoonsgegevens.
Daarnaast stelt de AVG ook eisen aan het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens
en de wijze waarop die bewaard en uitgewisseld mogen worden
In onze leerlingenadministratie houden wij een aantal gegevens van uw kind bij. Maar
wij maken ook gebruik van externe partijen die gegevens bewerken. Met die
informatie gaan wij zorgvuldig om. Ter bescherming van de privacy zijn wij als school
ook gehouden aan de AVG. Op grond van deze wet is het ons verboden om de
gegevens van uw kind zonder uitdrukkelijke toestemming aan derden door te geven,
tenzij dat wettelijk verplicht is. Het betreft dan enkel informatie over naam, adres,
woonplaats en geboortedatum en het al dan niet als leerling ingeschreven staan.
Alle overige informatie blijft binnen de school. Op welke wijze wij persoonsgegevens
beheren en wie binnen de gegevens mag inzien, cq mag verwerken is vastgelegd in het
beleidsplan “dossiervorming” van Kiem. Daarin is ook geregeld hoe u een dossier kunt
inzien. In de loop van het komende schooljaar zullen de zaken vwb de AVG steeds
verder verbeterd worden. Wij streven ernaar dat wij op
1 januari 2019 volledig AVG proef zijn.
Wanneer wij gebruik maken van externe software, is er altijd een
verwerkingsovereenkomst, waarin aangegeven wordt dat de leverancier zorgvuldig met
de gegevens omgaat. Om tegemoet te komen aan de behoefte van ouders om
informatie te delen (bv klassenlijsten, foto’s cijfers etc.) vragen wij ouders expliciet
toestemming de gegevens te verstrekken.
In het onderwijs wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van videomateriaal als
hulpmiddel om onderwijsleersituaties te observeren en te analyseren. De hiervoor
bestemde opnames worden enkel voor interne doeleinden gebruikt. Na afronding van
een onderzoek worden deze opnames gewist. Daarnaast gebruiken wij ook foto's van
onderwijsleersituaties ten behoeve van de schoolgids en onze website en op
schoolwapps. Ook hiervoor vragen wij expliciet toestemming. De toestemming blijft
slechts gedurende een beperkte periode geldig, met regelmaat moeten wij opnieuw
toestemming vragen. U kunt uw toestemming ten alle tijden herroepen.
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9. Adressen en externe contacten
Schoolteam
De leerkrachten kunt u voor of na schooltijd (vanaf 15.00 uur) bereiken via het
telefoonnummer van de school: 0413-332337 Leerkrachten zijn ook per e-mail
bereikbaar. U bereikt hen door hun voorletter en achternaam volledig in te typen, met
daar tussenin een punt en te vervolgen met @kiemuden.nl. Dus l.schouten@kiemuden.nl
We geven sterke voorkeur aan het persoonlijke contact!
In dringende gevallen is de directie van de school ook buiten schooltijden bereikbaar.
Directeur Luc Schouten; tel. 06-51130898
Schoolbestuur
Het bestuur van alle katholieke basisscholen, een protestants christelijke school en
school speciaal basisonderwijs wordt gevormd door KIEM, onderwijs en opvang.
Directeur bestuurder is Joke Tillemans. Het postadres van KIEM is Postbus 15, 5400
AA Uden; T. 0413-332396.
Externe Contacten
Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK); T. 0492-508410 T. 0900-12312300
Basisschool Bedir; Klarinetstraat 4, 5402 BE Uden; T. 0413-332349
Bezoekerscentrum Slabroek, ‘Maashorst’; Erenakkerstraat 5, 5388 SZ Nistelrode; T.
0412-611945
BrabantZorg; Klarinetstraat 2, 5402 BE Uden; T. 0413-214413; www.zvom.nl
Locatiemanager: Sandra Wijfje
Basisteam Jeugd en Gezin; www.cjggeeftantwoord.nl; info@cjggeeftantwoord.nl;
T. 0800-254 00 00 Daarnaast kun je op maandag van 19.00-21.00 uur, op dinsdagdonderdag en vrijdag van 09.00-11.30 uur en op woensdag van 13.30-16.00 terecht in het
inlooppunt in Uden, Aldetiendstraat 23.
Dichterbij; Postbus 713, 5400 AS Uden; T. 0900-4999999; www.dichterbij.nl
Externe vertrouwenspersoon, Christian Heeren; GIMD, Abe Lenstra Boulevard 10,
8448 JB Heerenveen. Hij is te bereiken via 088 - 800 85 00.
GGD Hart voor Brabant, Gewestelijke Gezondheids Dienst; Postbus 3166, 5203 DD ’s
Hertogenbosch; T. 0900-4636443; www.ggdhartvoorbrabant.nl
Locatie Uden: Past. Spieringsstraat 27, 5401 GT Uden; Tel. 0412-668733.
Jeugdarts: Ellen van Kessel, Teamassistent: Helma Wijdeven,
Soc. Verpleegkundige: Thea Rooijakkers
GGZ Oost Brabant; Burg. De Kuijperlaan 5, Veghel; T. 0413-846800;
www.ggzoostbrabant.nl
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Inspectie van het onderwijs; E-mail: info@owinsp.nl;
www.onderwijsinspectie.nl; vragen over het onderwijs:
T. 0800-8051 (gratis); meldpunt vertrouwensinspecteurs:
T. 0900-1113111
Kanteel kinderopvang – locatie MuzeRijk);
T. 0413 724 922
Kanteel - Buitenschoolse Opvang; T. 073-8519999; M.
06-46056423. Locatiemanager Ingrid de Krieger
idkrieger@kanteel.nl of bezoek www.kanteel.nl
Kindertelefoon; 14.00-20.00uur; T. 0800-0432
UniK; locatie MuzeRijk; Klarinetstraat 4; 5402 BE
Uden; www.unik.nl Locatieleider: Jolie Rolberg – van
den Einden Email: jolie. vandeneinden@unik.nl
Leerkracht&Co; Churchilllaan 30, 5242 BE Rosmalen; T. 06-18118660;
www.leerkrachtenco.nl
Ontmoetingsplein MuzeRijk, Klarinetstraat 2-4; 5402 BE Uden; 0413-268548
www.muzerijk.nl Bedrijfsleider: Henny van den Elsen. Bereikbaar via
bedrijfsleider@muzerijk.nl
Openbare Bibliotheek; Mondriaanplein 16, 5401 HX Uden; T. 0413-263101; www.obuden.nl
Ons Welzijn; De Misse 46; 5401 HT Uden T. 088-3742525. www.ons-welzijn.nl
Peuterspeelzaal de Rommelpot – onderdeel van Kanteel Kinderopvang;
Klarinetstraat 4, 5402 BE Uden; T. 0413-268609
Samenwerkingsverband 30-06; Postbus 214; 5340 AE Oss;
www.samenwerkingsverband3006.nl
STOP (Steunpunt Opvoeding); Markt 147, 5401 EJ Uden; T. 0413-254098;
www.steunpuntopvoedinguden.nl
Stichting JeugdTandverzorging Noord-Oost Brabant; Stationsstraat 3, 5401 GJ Uden, T.
0413-252739. www.jeugdtandverzorging.net/vestigingen
Stichting Jeugdzorg; Aldetienstraat 21b Uden; T. 0413-267400
Ma-middag 13.30-17.00 uur
Wo-ochtend 09.00-12.30 uur
Stichting KOMM: Onafhankelijke Klachtencommissie; Mevr. G. van Rangelrooij;
Postbus 32, 5328 XG Rossum; M. 06-53107731. Email: k.o.m.m.@tiscali.nl
Wetswinkel Uden; Aldetiendstraat 21a; Uden; www.wetswinkel-uden.nl; spreekuur op
maandagavond 19.30 – 21.30 uur
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Buitenschoolse opvang 4-13 jaar bij BSO MuzeRijk.
Wil je als ouder werk en kinderen combineren? Uiteraard wil je dan dat zij in goede handen zijn. Kanteel
Kinderopvang verzorgt buitenschoolse opvang voor kinderen van het Mulderke. BSO MuzeRijk werkt
met vaste professionele pedagogisch medewerkers, die een gevarieerd programma aanbieden, zodat
uw kind zich lekker kan ontspannen en ontwikkelen.
Wat doen we op de BSO?
Op BSO MuzeRijk van Kanteel kan je kind na school lekker samen met vriendjes verder spelen, lol maken
of ontspannen op de bank liggen om een boek te lezen. Na een drukke dag op de basisschool kunnen ze
bij ons even rustig aan tafel hun verhaal kwijt. Alles is mogelijk. Dat doen we in twee leeftijdsgroepen: 46 en 7+.
Kinderen beslissen bij Kanteel mee over de activiteiten, het speelgoed en hoe de ruimte ingericht moet
worden. Wij hebben ervaren dat kinderen hier heel goed over mee kunnen denken en samen
beslissingen kunnen nemen. Bij Kanteel mogen kinderen zelf kiezen wat ze gaan doen. En wij zorgen er
uiteraard voor dat we hen zo nu en dan voor iets nieuws enthousiast kunnen maken. Daarom bieden we
verschillende activiteiten en gratis workshops aan. Van fotografie tot toneel en van natuur tot techniek.
Kinderen hebben bij ons echt inspraak in wat ze gaan doen! En leuke uitstapjes horen daar uiteraard ook
bij.
De sportcoach vanuit Kicks na school die in samenwerking met de gemeente en school aanwezig is op
vaste dagen biedt een mooi aanvullend beweegprogramma. En zo start er ook een mooi aanbod:
Kunstkar na school met een mooi aanvullend cultuurprogramma.
Samenwerking met school
Kanteel Kinderopvang heeft een intensieve samenwerking met het basisonderwijs, zodat we samen
kunnen werken aan de toekomst van de kinderen. Dit start al bij het kinderdagverblijf dat Kanteel ook
verzorgt voor kinderen van 0-4 jaar. Kinderdagverblijf MuzeRijk is gelegen in ontmoetingsplein MuzeRijk.
Door de nauwe samenwerking wordt de stap naar de basisschool een stukje makkelijker.
Het voordeel is; je hoeft als ouder niet meer je kinderen op verschillende plekken op te halen. Maar, nog
belangrijker: de ontwikkeling van jouw kind wordt van 0-13 jaar (in samenwerking met de basisschool)
gevolgd en gestimuleerd.
Opvang op de BSO
Er zijn verschillende pakket binnen de BSO om af te nemen. Vraag naar de mogelijkheden Ook wanneer
jouw zoon of dochter graag eens met hun vriendjes en vriendinnetjes op de BSO willen spelen is dit
mogelijk. Onze BSO is voor iedereen toegankelijk.
Openingstijden
BSO MuzeRijk is geopend op alle dagen voorschools en naschools en biedt opvang in de schoolvakanties
en op studiedagen. KDV MuzeRijk is geopend op alle dagen behalve de woensdag (evt wel op aanvraag),
(vanaf 07.30 tot 18.00 uur, afwijkende tijden in overleg). PO Muzerijk is ook geopend op alle dagen
(korte dagdelen).
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Meer weten?
Bekijk onze website voor meer informatie over wat de BSO inhoudt via www.kanteel.nl of om te zien
wat wij allemaal doen op Facebook via www.facebook.com/kanteel. Heb je vragen? Neem contact op
met de afdeling Relatiebeheer voor meer informatie (relatiebeheer@kanteel.nl of via 073 - 851 99 99).
Of neem contact op met de Kinderopvangmanager: Ingrid de Krieger, idkrieger@kanteel.nl of 0646056423.

52

Plattegrond Het Speleon 2020-2021

53

54

