
 
 
 

 
 

 

 

Schoolgids 
2015-2016 

 

 
Kbs De Horizon 

Kapelstraat 44,  

4841 GJ Prinsenbeek 

Kbsdehorizon_info@inos.nl  

 

 

mailto:Kbsdehorizon_info@inos.nl


 

 2 

Inhoudsopgave 
 
1. Voorwoord          4 

 

2. Van Heilig Hartschool naar De Horizon     5 

 

3. Waar staat de school voor?       7 

 3.1 De missie van de school        7 

 3.2 Het pedagogisch klimaat       7 

 3.3 Een lerende school        8 

 3.4 De katholieke identiteit        9 

 3.5 Waarden en normen        11 

 3.6 Veiligheidsbeleid op de scholen van INOS     13 

 3.7 Sociale competentie (kijken naar jezelf en je omgang met anderen) 14 

 3.8 Pestprotocol         15 

 

4. De inhoud van het onderwijs       17 

 4.1 Algemene uitgangspunten       17 

 4.2 Schoolontwikkeling        17 

 4.3 Groepen 1 en 2         18 

 4.4 Groepen 3 tot en met 8        21 

 4.5 ICT in de school         24 

 4.6 Schoolactiviteiten        27 

 

5. De organisatie van het onderwijs      29 

 5.1 toelating van leerlingen        29 

 5.2 Aanmelden van nieuwe leerlingen voor groep 1     29 

 5.3 Aanmelden van nieuwe leerlingen voor de groepen 2 tot en met 8  30 

 5.4 Toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen         30 

 5.5 Samenstelling groepen        31 

 5.6 Groepsgrootte         32 

 5.7 Observaties in de groepen 1 en 2      32 

 5.8 Verlengd kleuteronderwijs       33 

 5.9 Doubleren van een groep       33 

 5.10 Versneld naar een volgende groep      34 

 5.10.1 versneld van groep 2 naar groep 3      34 

 5.10.2 versneld van groepen 3 tot en met 7     35 

 5.11 Eureka! Kenniscentrum meer- en hoogbegaafdheid INOS   36 

 5.12 Rapportage in de groepen 3 tot en met 8     37 

 5.13 Huiswerk         38 

 5.14 Advisering voortgezet onderwijs      38

 5.15 Schooltijden en aanvraag verlof      40

 5.16 Sponsoring op de scholen van INOS      40 

 

6. Zorg voor kinderen        42 

 6.1 Algemeen                   42 

 6.2 Intern Begeleider                   42

 6.3 RT leerkracht                    42

 6.4 Ambulant begeleider                    43

 6.5 Collegiale Consultatiegever (CC’er)                   43

 6.6 Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG’er)              43

 6.7 ZAT (Zorg Advies Team)                43

 6.8 Onderwijsbegeleidingsdiensten                43

 6.9 Passend Onderwijs                 44

 6.9.1 Schoolondersteuningsprofiel       45 



 

 3 

 6.10 Zorgprocedure                  47

 6.11 Het leerlingvolgsysteem                48

 6.12 Remedial Teaching                 49

 6.13 Dyslexieprotocol                 50

 6.14 Meer- en hoogbegaafdheidsprotocol               51

 6.15 Sova-training                    51 

 6.16 Medicijnverstrekking en medisch handelen op school   52 

 6.17 Playing for Success, leren met een WOW-factor    53 

 

7. Personeel          55

 7.1 Duobanen                  55

 7.2 Nieuw cao                  55

 7.3 Vervanging bij ziekte                    55

 7.4 Stagiaires MBO en PABO                         56

 7.5 Externe ondersteuning                 56 

 

8. Ouders en school                         57

 8.1 Algemeen                       57

 8.2 Informatieavond en oudergesprekken               57

 8.3 Communicatie tussen school en ouders              57

 8.4 Ouderraad                            58

 8.5 Medezeggenschapsraad en Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 59

 8.6 Ouderhulp                     59 

 

9. Onderwijsontwikkelingen                61

 9.1 Grenzeloos Leren                 61

 9.2 De 1 zorgroute                  62

 9.3 LIST (Lezen is Top)                 62 

  

10. Kwaliteit van het onderwijs                64

 10.1 Algemeen                  64

 10.2 Kwaliteitswijzer                  64

 10.3 Kwaliteitsinstrumenten                65 

 

11. Klachtenregeling                  68 

 

12. Het weten waard                       70 

 

Deze schoolgids is op juli 2015 vastgesteld door de voorzitter van de 

Medezeggenschapsraad en door de voorzitter van het College van Bestuur (INOS) 

 

 

 

 

………………………………………………………… 

Mevr. E. van Dijk-Vonk  

(voorzitter Medezeggenschapsraad) 

 

 

 

 

 

………………………………………………………… 

De heer F. van Esch 

(voorzitter College van Bestuur) 

 



 

 4 

1. Voorwoord 
 

Geachte ouders, verzorgers en overige belangstellenden. 

 

Met deze schoolgids willen wij u een beeld geven van waar wij als school voor staan en 

wat u van ons kan en mag verwachten. We informeren u ook over de recente 

schoolontwikkelingen rond het Grenzeloos Leren.  

Mochten er na het lezen van deze gids nog vragen zijn, dan nodigen wij u graag uit voor 

een gesprek. Daarnaast staan wij altijd open voor op- of aanmerkingen. U kunt uw 

reacties of vragen ook digitaal doorgeven via kbsdehorizon_info@inos.nl  

Omdat wij graag de tijd voor u nemen, vragen wij u vriendelijk om even van te voren 

een afspraak te maken. Persoonlijk contact stellen wij zeer op prijs. 

 

 

Voor meer praktische zaken en aan datum gebonden mededelingen verwijzen wij u naar 

de informatie-activiteitenkalender die aan het begin van elk schooljaar wordt 

uitgegeven. Deze kalender is een jaarlijkse bijlage van deze schoolgids en is tevens terug 

te vinden op onze website (www.horizonprinsenbeek.nl). 

 

Veel leesplezier. 

Mede namens het team, 

 

Frank Op de Beek 

Directeur Kbs De Horizon. 

Juni 2015.  

 
 
 

 
kunstwerkjes groep 4 
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2. Van Heilig Hartschool naar de Horizon 
 

Een stukje geschiedenis…… 

De Horizon is de langst bestaande Prinsenbeekse school en is in feite de voortzetting van 

de oude openbare dorpsschool die eeuwenlang op de hoek Beeksestraat - Kapelstraat 

heeft gestaan. 

 

 

Op 1 mei 1922 stelden Burgemeester en 

Wethouders van de toenmalige gemeente 

Princenhage (waartoe het dorp Beek 

behoorde) het nieuwe schoolgebouw aan de 

Kapelstraat 44 officieel in gebruik.   

 

De eerste twee jaren is het nog een openbare 

school, maar op 1 mei 1924 wordt de school 

plechtig ingezegend onder de naam: “Rooms-

Katholieke school van het Heilig Hart”. 

In de loop van de jaren is het gebouw diverse 

keren uitgebreid en gerenoveerd. 

 

 

Op dit moment beschikt de school over 14 

klaslokalen, een aula, een speelzaal, een 

handvaardigheid lokaal, een bibliotheek en 

de Willie Wortelruimte. De school heeft 

een speelplein aan de achterzijde voor de 

groepen 1 tot en met 4 en een plein aan 

de voorzijde voor de groepen 5 tot en met 

8. In september 2015 zal een speciale 

ruimte naast de school in gebruik 

genomen worden, die de naam techniek-

werkplaats krijgt.   

 

De naam van de school 

Bij de feestelijke ingebruikname van de geheel gerenoveerde school in oktober 1991 

werd ook de nieuwe naam van de school onthuld: “De Horizon”. 

De achterliggende gedachte is, dat het totale onderwijs zowel leerkrachten als  kinderen 

uit moet dagen om steeds weer hun horizon te verbreden. Dit verbreden van de horizon 

is een voortdurend veranderingsproces, waarbij leerkrachten, ouders en kinderen actief 

betrokken zijn.  We zijn op zoek naar de stip op de horizon, of liever gezegd de stip IN 

de Horizon. 

 

Bestuur van de school 

Onze school is onderdeel van INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda, wat staat voor 

Innovatie en Sofos (Grieks voor wijsheid).  

 
INOS geeft je ontwikkeling kleur 

 

Wie wij zijn 

INOS is een vernieuwende, ambitieuze stichting voor Katholiek Onderwijs in de 

gemeente Breda (Breda, Effen, Prinsenbeek, Teteringen en Ulvenhout). 
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INOS kent 25 basisscholen, 1 school voor Speciaal BasisOnderwijs en met ingang van 1 

augustus 2015 1 school voor Speciaal Onderwijs en 1 school voor Voortgezet Speciaal 

Onderwijs. Ongeveer 1200 medewerkers verzorgen onderwijs aan ruim 10.000 

leerlingen. De organisatie wordt aangestuurd door een College van Bestuur en 

ondersteund door een eigen bestuursbureau. 

 

Hier staan wij voor 

Als katholieke organisatie met een maatschappelijke opdracht beseffen we hoe 

belangrijk het is om woorden betekenis te geven. Daarom zijn de volgende kernwaarden 

voor INOS van bijzondere betekenis: 

 

 INOS is Verbindend 

INOS wil verbindingen mogelijk maken op meerdere terreinen. Binnen en buiten de klas, 

binnen en buiten de school. De tijd waarin we leven vraagt om afstemming tussen 

allerlei belangen en een voortdurende check of we elkaar goed zien, begrijpen en elkaar 

betrekken. Alles is in beweging en veel gebeurtenissen en processen hangen met elkaar 

samen. Zeker als je spreekt over leren en talent. Vaardigheden en inzichten die je 

opdoet in het ene gebied zijn vaak overdraagbaar op een ander gebied. Een verbindende 

school neemt verantwoordelijkheid voor leren en ontwikkelen binnen en buiten de school 

en zoekt actief contact met partners. Door kwaliteiten aan elkaar te koppelen, kun je 

meer waarde realiseren voor jezelf en de ander. Ook in de lerende netwerken tussen de 

scholen krijgt deze (meer)waarde vorm. 

 

 INOS is Verantwoordelijk 

Verantwoordelijkheid kent meerdere facetten. Verantwoordelijkheid neem je, krijg je en 

leg je af. In de eerste betekenis gaat het om regie nemen en eigen initiatief tonen. Je 

zou dat zelfverantwoordelijkheid kunnen noemen. Als ik me verantwoordelijk voel, ben 

ik eigenaar van de oplossing en besef ik dat mijn persoonlijk belang samenhangt met 

een groter belang, op het niveau van de school en op het niveau van INOS. Ik voel me 

betrokken en ben ook zelf verantwoordelijk voor mijn welbevinden en ontwikkeling. In 

de tweede betekenis, verantwoordelijkheid krijgen, gaat het over ruimte en vertrouwen 

en om aanspreekbaar zijn. Ik heb de morele verplichting mijn maximale mogelijkheden 

 

 

in te zetten. Als iemand verantwoordelijkheid krijgt, is er ook iemand die 

verantwoordelijkheid geeft. ‘Ik haal de zijwieltjes eraf, maar dan moet je het wel zelf 

doen.’ Tot slot is er de betekenis van verantwoording afleggen. INOS wil zich 

voortdurend verantwoorden naar de belanghebbenden in de samenleving. Het gaat dan 

om verantwoording die wettelijk vereist is (ministerie, inspectie), maar ook om 

verantwoording op eigen initiatief (naar ouders, collega schoolbesturen, 

maatschappelijke organisaties, opleidingsinstituten, gemeentepolitiek, etc.). INOS wil 

zich voortdurend legitimeren naar en in de samenleving en verantwoordt zich daarom 

naar anderen. 

 

 INOS is Authentiek 

Authentieke mensen gaan voor het hoger doel met hart en ziel. Niet omdat het moet, 

maar omdat ze het willen. Je bent je eigen maatstaf, je kent je eigen uitdagingen en 

valkuilen. Als we zeggen dat INOS authentiek is, dan bedoelen we ook dat we allemaal 

anders zijn en dat we dat toejuichen. Verschillen mogen er zijn. Je eigen persoonlijkheid 

voegt iets toe aan het geheel, versterkt wat een ander tekort komt. Als je niet te veel 

vastzit in plichten en normen, kun je kiezen voor wat echt belangrijk voor je is, kun je je 

verwonderen over het onverwachte en je laten beïnvloeden om er sterker van te 

worden. En wie dichtbij zichzelf kan blijven en in zijn kracht staat, maakt effectieve 

verbindingen. Dan haal je het beste in elkaar naar boven en bereik je waar je samen 

voor wil gaan. 
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3. Waar staat de school voor? 
 

3.1. De missie van de school 
De Horizon wil kinderen begeleiden in hun ontwikkeling naar een zelfstandig en 

evenwichtig mens, dat alle kwaliteiten die het bezit optimaal ontwikkelt. De slogan die 

we daarbij hanteren luidt: 

De Horizon verbreedt 

 

In ons onderwijs scheppen we daartoe een sfeer, waarin een zodanig pedagogisch en 

onderwijskundig klimaat heerst, dat ieder kind zich daarbinnen naar eigen vermogen op 

sociaal-emotioneel, cognitief en creatief gebied optimaal kan ontwikkelen. 

We gaan daarbij uit van het gemeenschappelijke, maar proberen daarnaast zoveel 

mogelijk rekening te houden met de verschillen die er zijn tussen kinderen.  

 

De kinderen op de Horizon  

 voelen zich vertrouwd en veilig op 

school 

 voelen zich vaardig en hebben 

vertrouwen in eigen kunnen 

 zijn sociaal weerbaar en stellen zich 

respectvol op naar andere kinderen 

 passen regels en afspraken toe in het 

omgaan met elkaar en de 

leerkrachten  

 zijn in staat zelfstandig opdrachten 

uit te voeren of problemen op te 

lossen 

 kunnen samenwerken met andere 

kinderen 

 

 

 

3.2. Het pedagogisch klimaat 
Kinderen hebben verschillende capaciteiten, talenten en behoeften. 

Ook hun ontwikkelingsmogelijkheden lopen uiteen. Dat is normaal en dat vinden wij dan 

ook vanzelfsprekend. Juist door die verscheidenheid willen we samen (kinderen, 

leerkrachten en ouders) een sfeer scheppen waarin kinderen geprikkeld worden om hun 

kennis en talenten verder te ontplooien. 

School is meer dan opdoen van kennis alleen. Het spreekt voor zich dat, naast het 

aanbieden van cognitieve kennis, een bijdrage bieden aan de sociaal-emotionele 

ontwikkeling van kinderen een wezenlijk deel van de dagelijkse onderwijstijd opeist. 

De leerkrachten gaan uit van een positieve benadering: het stimuleren van wat kinderen 

al wel kunnen is daarbij een belangrijk middel. Belonen van wat het kind goed doet 

verdient de voorkeur boven het benadrukken van iets dat het kind nog niet kan.  

 

 

De leerkrachten op de Horizon 

 zorgen voor een rustige en veilige leeromgeving 

 hechten grote waarde aan sociale vaardigheden van 

kinderen. 

 benaderen kinderen vriendelijk en respectvol 

 aanvaarden dat kinderen onderling verschillen 

 volgen de emotionele ontwikkeling van de kinderen  

 bevorderen de zelfstandigheid van de kinderen 

 geven de kinderen vertrouwen in eigen mogelijkheden 

 handelen vanuit de Katholieke identiteit 
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3.3 Een lerende school  
Onderwijs staat nooit stil: inzichten en opvattingen zijn steeds aan verandering 

onderhevig. Wij willen een lerende school zijn die openstaat voor de mening van andere 

betrokkenen en bereid is haar beleid af te stemmen op veranderende inzichten.  

Door steeds weer kritisch naar eigen functioneren te kijken en open te staan voor nieuwe 

ontwikkelingen is er sprake van groei. 

 

Het team is enige maanden druk bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe 

schooljaar. Vragen rond de voortgang van de schoolontwikkelingen worden samen 

bediscussieerd. Hoe nu verder om onze ambities te kunnen verwezenlijken. 

Onder leiding van een extern bureau hebben we gekeken waar de focus voor de 

komende jaren op gericht zal zijn. Aan de hand van o.a. veel gesprekken en onderzoeken 

hebben we gemeend onze onderwijskundige visie eigentijdser en betekenisvoller te willen 

vastleggen. Dit heeft geresulteerd in een zogenaamde waardenwolk.  

 

 
De nieuwe waarden hebben we vervolgens omgezet naar een omschrijving van een 

nieuwe belofte, die de richting aangeeft van ons denken en handelen.  

Deze nieuwe belofte zal het komend jaar (en de daarop volgende jaren) zichtbaar worden 

in het onderwijs van alledag.  

De belofte is ‘Kbs De Horizon, samen grenzen verleggen’. 
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Belangrijk is om te melden dat we niet ons hele onderwijssysteem omgooien. 

Wat goed is zullen we zeker behouden. Maar we realiseren ons heel goed dat de 

vaardigheden (competenties) van kinderen van deze tijd anders zijn dan 20 jaar geleden.  

 

Het komend schooljaar zullen de zogenaamde Kwaliteitskringen (werkgroepen binnen 

onze school, die verantwoordelijk zijn voor het beleid op een bepaald vakgebied , zoals 

rekenen  / taal en lezen / wereldoriëntatie / cultuur /  motoriek / ICT / SEO en identiteit) 

zich verder verdiepen in (mogelijke) veranderingen in het onderwijsaanbod en 

onderwijsdidactiek. Deze schoolontwikkelingen vallen onder het thema ‘Grenzeloos 

Leren’. In een later hoofdstuk zullen we u hier meer over informeren.  

 

 
3.4. De Katholieke identiteit 
 

Katholieke grondslag 

In de moderne samenleving is de invloed van kerk en christelijk geloof de laatste 

decennia sterk veranderd. Deze moderne samenleving komen we ook tegen in onze 

school. De kinderen en de ouders vormen levensbeschouwelijk gezien sterker dan 

vroeger een pluriforme groep. We kunnen als Katholieke school niet meer uitgaan van 

vanzelfsprekendheden. Dit daagt ons uit na te denken over wat onze Katholieke 

grondslag inhoudt. De mensen van onze moderne samenleving beschouwen we in eerste 

instantie als  mensen die op zoek zijn. De ervaring dat we zoekende zijn,  zal niet bij een 

ieder in even sterke mate en niet op alle momenten even intensief beleefd worden.  

 

De zoekende mens vormt het uitgangspunt van onze Katholieke grondslag. Op die 

zoektocht kunnen religieuze beelden van betekenis zijn. Ze zullen geen pasklaar 

antwoord geven, maar ze kunnen fungeren als uitdrukkingsmogelijkheid, ze kunnen 

houvast geven en ze kunnen troostend zijn. Het ligt voor de hand dat wij als Katholieke 

school in eerste instantie te rade gaan bij de Katholieke traditie. In deze traditie speelt 

de figuur van Jezus Christus een hoofdrol. In de verhalen over zijn leven en werken 

maken we kennis met iemand, die voor deze zoektocht houvast kan geven.  

 

De vorming van leerlingen 

Uitgaande van het uitgangspunt van de zoekende mens, willen we ook de leerlingen van 

onze school begeleiden op hun zoektocht door het leven. Het gaat er om dat leerlingen 

gevoeligheid ontwikkelen voor levensvragen en gaan ontdekken dat op deze vragen 

slechts door middel van beelden te antwoorden is. We willen kinderen laten kennismaken 

met de beeldcultuur van de grote wereldgodsdiensten en van de Katholieke traditie in het 

bijzonder. Daarnaast beseffen we dat het voorbeeldgedrag van de volwassenen om hen 

heen een grote rol speelt ten aanzien van het zoekproces.  

 
leerlingen van groep 8 op bezoek bij de synagoge in Breda 
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Het voorbereiden van de eerste H. Communie en het H. Vormsel wordt geheel verzorgd 

door de werkgroepen van de parochie. Indien daarom gevraagd wordt, verleent de school 

hieraan haar medewerking.  

 

De vorming van leerkrachten 

De rol van leerkrachten is van niet te onderschatten betekenis. Wat geldt voor de 

zoekende mens, geldt ook voor de leerkrachten. Van alle mensen die binnen de school 

actief zijn, mag verwacht worden dat ze de identiteit van de school onderschrijven en 

actief mee vorm geven.  

  

Actief burgerschap en Integratie 

Scholen zijn wettelijk verplicht aandacht te besteden aan actief burgerschap en sociale 

integratie. Burgerschapsvorming brengt onze leerlingen basiskennis, vaardigheden en de 

houding bij die nodig zijn om een actieve rol te kunnen spelen in de eigen leefomgeving 

en in de samenleving.  

Er staan drie domeinen centraal: 

• Democratie: kennis over de democratische rechtstaat en politieke besluitvorming;  

    democratisch handelen en de maatschappelijke basiswaarden  

• Participatie: kennis over de basiswaarden en mogelijkheden voor inspraak en  

    vaardigheden en houdingen die nodig zijn om op school en in de samenleving  

    actief mee te kunnen doen  

• Identiteit: verkennen van de eigen identiteit en die van anderen; voor welke  

    (levensbeschouwelijke) waarden sta ik en hoe maak ik die waar? 

 

De vorming van goede burgers is een kerntaak van onze school. Ons programma heeft in 

het aanbod voldoende aanknopingspunten en voldoende tijd en aandacht voor dit thema. 

Vooral in ons programma sociaal-emotionele vorming besteden wij expliciet aandacht 

aan vaardigheden als samen regels afspreken en handhaven, elkaar respectvol 

aanspreken, goed kunnen omgaan met kritiek en conflicten oplossen. Binnen taal en 

wereldoriëntatie, vooral bij geschiedenis en aardrijkskunde in de bovenbouw, leren de 

kinderen over onze staatsvorm, de grondrechten van alle burgers en wat dat betekent 

voor ons gedrag. Binnen ons aanbod levensbeschouwelijke vorming hebben wij gekozen 

voor filosoferen met kinderen. Uiteraard komen hier ook facetten van actief burgerschap 

en integratie aan bod. In de bovenbouw besteden wij aandacht aan aspecten van een 

pluriforme samenleving en wij brengen onze leerlingen in aanraking met andere 

religieuze opvattingen. Dat kan ook niet anders, omdat maar een beperkt aantal van 

onze leerlingen de rooms-katholieke traditie uitdraagt. Ook leerlingen met andere 

religieuze opvattingen bevolken onze school. 

 

Kinderraad 

Sinds enkele jaren is een Kinderraad op onze school actief. 

Waarom een Kinderraad? 

 

Uitgangspunt: kinderen mogen meedenken in de 

organisatie van onze school. 

De volgende doelen worden nagestreefd:  

• Door deze wijze van inzet van democratie     

          wordt het actief burgerschap bevorderd. 

• Kinderen leren omgaan met het krijgen en  

          nemen van verantwoordelijkheid. 

• Het geven van een stem bevordert de  

          democratische cultuur op school. 

De vorm die we hebben gekozen is de Kinderraad, die bestaat uit afgevaardigden van 

de groepen 5 t/m 8. Per groep wordt er één leerling gekozen. Deze leerling heeft zitting 

in de raad gedurende het schooljaar. 
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Vooraf vindt in de groepen een (anonieme)verkiezing plaats. Anoniem in de betekenis 

van dat de kinderen hun ideeën schriftelijk indienen, zonder daarbij hun naam bekend te 

maken.  

Alle leerlingen van de groep mogen dus hun stem geven aan een ‘partijprogramma’.  

 

Overleg: 

• De kinderraad wordt door de directeur begeleid. 

• De raad kiest zelf een voorzitter (maakt agenda). 

• De raad komt één keer per 4/5 weken bijeen. 

• Gekoppeld aan de kinderraad vindt ook maandelijks een groepsvergadering plaats  

          (inventarisatie verbeterpunten / terugkoppeling actiepunten) in de klassen.  

 

De afgelopen jaren zijn onderwerpen als ‘verbetering van de speelplaats, hoe tevreden 

zijn onze leerlingen, meer tablets in het onderwijs, ook speciale leerlingen zijn prima 

leerlingen en in gesprek met de overblijfcoördinator’  voorbij gekomen.  

 

 

3.5. Waarden en normen 
INOS ontleent haar katholieke identiteit aan het evangelie van Jezus Christus. De na te 

streven doelwaarden worden door het bestuur INOS gespecificeerd in de volgende drie 

‘bronnen van leven’: 

- De tien geboden 

- De Bergrede 

- De rechten van de mens, van het kind 

 

Aan de hand van deze bronnen onderscheiden we 8 waarden en beginselen, links in de 

tabel, die samen de grondgedachte vormen voor ons handelen en ons gedrag.  

Rechts in onderstaande tabel in kernwaarden hoe deze 8 waarden en beginselen 

uitgewerkt zijn in onze school en in ons onderwijs terug komen. 

 

 
Kernwaarden Wat verstaan we daar onder?  

Wat beteken deze waarden voor ons?  
Hoe komt dat in ons onderwijs terug? 

Gemeenschapszin 
 
 

- Groepsgevoel 
- Verbroedering 
- Verbondenheid 
- Bij elkaar horen 
- Betrokkenheid 
- Samenzijn - vieren – beleven 
- Trots zijn op je werk 
- Ergens bij horen 
- Iets voor iemand over hebben 

- Jaaropeningsviering, carnaval,  
   Sint, Nieuwjaarsviering etc. 
- sportdag 
- met het team: jubileum, personeels-uitje 
- Pestprotocol  
- gedragsregels  
- het goede voorbeeld geven en volgen 
- aan afspraken houden  
- elkaar corrigeren 

Weerbaarheid 
 
 
 

- Assertiviteit 
- Eigen mening durven geven   
- Positief zelfbeeld 
- Zelfreflectie 
- Opkomen voor jezelf en anderen  
- Zelfvertrouwen 
- Maatschappelijk bewustzijn 
- Flexibiliteit 

- Pestprotocol  
- Sova-training  
- Leren spreken in het openbaar  
- Kring- en leergesprekken 
- Positief benaderen  
- Verwoorden van gevoelens 
- ‘Zeg wat je vindt en vind wat  
   je zegt’ 

Respect 
 
 
 
 

- Waarderen van ’t anders zijn  
- Niet uitlachen 
- Niet uitsluiten 
- Samen spelen en werken  
- Luisteren naar elkaar 
- Geduld 
- Rekening houden met elkaar   
- Eigen mening mogen hebben  
- Gevoelen mogen uiten 
- In waarde laten 
 

- Pestprotocol 
- Gedragsregels (Bob en  
   Babette) 
- SEO (sociale talenten bespreken    
   / spelen) 
- Meningen in bijvoorbeeld een  
   vergadering mogen uiten 
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Tolerantie 
 

- Acceptatie van elkaar   
- Openstaan voor elkaars mening 
- Flexibiliteit 

- Pest- /gedragsprotocol in de klas 
- SEO 
 

Authenticiteit 
 
 
 

- Jezelf mogen zijn 
- Iedereen is anders, uniek 
- Eigen stijl: bijv. in kleding   
- Respect voor elkaar   
- Oorspronkelijkheid 
- Eigenheid persoon 
- Jezelf zijn 
- Je eigen (on)aardigheden 

- Gedrags- / Pestprotocol 
- Kapstokregels 
- Respect voor ieders eigenheid 
- Sfeer op school: een warm nest 
 

Naastenliefde 

 

- Behulpzaam 

- Mensen horen & zien 
- Oor en oog hebben voor elkaar 
- Aanvoelen en inleven 
- Tijd nemen en geven  
- Beschermen 
- Aandachtig 
- Iemand in zijn waarde laten 

- Samen spelen, anderen laten  

   meedoen, elkaar helpen 
- Elkaar troosten 
- Bij verdriet en bij vreugde:  
   aandacht voor elkaar 
- Aandacht met kaartjes, berichtjes,  
   luisterend oor 
- Goed doel (Vastenaktie) 

Verwondering 
 
 

- Leergierig zijn 
- Kijken naar je eigen kunnen in  
  positieve zin, je talenten ontdekken  
  of andermans talenten ontdekken 
- Nieuwe dingen ontdekken   
- Verbazing 
- Stilstaan bij kleine dingen  
- Open staan voor... 
- Bijzondere ervaring 
- Nieuw 
- Samen ontdekken 

- Onderzoeksactiviteiten 
- Leren discussiëren 
- Spreekbeurten 
- Beeldmateriaal, bijv. filmpjes  
   over natuur 
- Vragen en ideeën van de 
   kinderen zelf staan centraal 
- Filosoferen met kinderen 
- het vieren van successen 
 

Eigentijdse 
spiritualiteit 
 
 

- Wat is de zin van het leven?  
- Erover nadenken en praten 
- Rituelen 
- Stilte 
- Meditatie 
- Ingeving 
- Bron 
- Bezinning 
- Beleving 

- Filosoferen met kinderen 
- Omgaan met verliessituaties 
- Bewustwording van jezelf 
- Vieringen 
- Kaarsje opsteken 
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3.6. Veiligheidsbeleid op de scholen van INOS 
 

In scholen zijn veel mensen actief.  

Daarom dient de aandacht voor veiligheid hoog op de agenda te staan. Er is sprake van 

een aantal wettelijke kaders dat scholen (en schoolbesturen) voorschrijft 

veiligheidsbeleid te voeren. Denk hierbij aan de Wet op het Primair Onderwijs en de 

Arbowet. Deze wetgeving stelt kaders aan zowel de fysieke veiligheid in een gebouw, als 

aan de sociale veiligheid van kinderen en volwassenen die met elkaar leren en werken. 

 

Veiligheidsplan en pestprotocol. 

Scholen moeten een veiligheidsplan hebben. Hieronder kan ook een pestprotocol vallen. 

In een veiligheidsplan staat bijvoorbeeld dat wapenbezit op school verboden is en hoe 

men dit controleert. In een pestprotocol staat wat de school onder pesten verstaat, en 

hoe zij pesten probeert te voorkomen en hiertegen optreedt. 

 

Verklaring Omtrent het Gedrag voor onderwijspersoneel. 

Scholen zijn verplicht om aan onderwijspersoneel een Verklaring Omtrent het Gedrag 

(VOG) te vragen voordat zij in dienst treden. Uit de VOG blijkt of er belemmeringen zijn 

om in de nieuwe functie aan de slag te gaan.  

 

Plan van aanpak tegen pesten: de nieuwe wet Sociale Veiligheid (juni 2015) 

Scholen zijn wettelijk verplicht om te zorgen voor een sociaal veilige omgeving. Een 

onderdeel van de wet is de aanstelling van een coördinator, die zich bezig houdt met het 

bijbehorende beleid en het eerste aanspreekpunt wordt. De directeur bespreekt dit met 

het team. In veel gevallen zal de Vertrouwenspersoon en/of de Interne Begeleider deze 

rol op zich kunnen nemen. 

Reeds in een eerder stadium heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

(OCenW), samen met de Kinderombudsman, een plan van aanpak tegen pesten 

opgesteld. Hierin staat het volgende: Alle scholen in het basisonderwijs en voortgezet 

onderwijs worden opgeroepen om samen met de ouders blijvende aandacht te hebben 

voor het bestrijden van (cyber)pesten. Vinden gepeste kinderen en hun ouders op school 

geen gehoor? Dan kunnen zij in het uiterste geval terecht bij de Kinderombudsman. 

 

Met behulp van de “checklist voor een veilige school” van het landelijke kwaliteitsteam 

veiligheid is het INOS-brede veiligheidsbeleid geformuleerd. Daardoor is er sprake van 

een heldere taakverdeling tussen wat de individuele scholen doen op het gebied van 

veiligheid en wat op bestuursniveau voor de gezamenlijke scholen van INOS wordt 

gedaan. 

 

Enkele relevante elementen uit het INOS-brede veiligheidsbeleid: 

• Voldoende, geschoolde bedrijfshulpverleners op scholen 

• Een medezeggenschapsraad op elke school 

• Minimaal één schoolvertrouwenspersoon op elke school 

• Een klachtenregeling 

• Een door de brandweer afgegeven gebruiksvergunning voor elk schoolgebouw 

• Een actief netwerk met maatschappelijke zorginstellingen rondom de school 

• Alle INOS-scholen zijn aangesloten bij het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd.  

 In dit systeem kan melding worden gedaan van zorgen om de leef- en leersituatie 

van een kind. In het geval dat meerdere hulpverleningsinstanties actief zijn in één 

gezin, wordt door dit signaleringssysteem een regievoerder van de gezamenlijke 

hulpverlening aangewezen. (Voor meer informatie zie: www.zorgvoorjeugd.nu). 

• Een gedragscode voor alle bij INOS betrokken personen 

• Een meldcode voor signalering van Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 

• Alle medewerkers hebben een Verklaring Omtrent het Gedrag 

http://www.zorgvoorjeugd.nu/
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• Het gebruik van een methode voor Sociaal Emotionele Ontwikkeling op alle  

 scholen 

• Een gestructureerd plan voor onderhoud van schoolgebouwen op het gebied van  

 veiligheid 

• Het stimuleren van het verkeersveiligheidslabel voor scholen. 

 

De scholen vullen deze INOS-brede activiteiten aan op een manier die past bij de eigen 

specifieke situatie. Daarbij is de Medezeggenschapsraad de gesprekspartner van de 

directie van de school.  

 

 

Op de Horizon is de veiligheid in en rondom de school een belangrijk speerpunt. Dit is 

onder meer te zien aan de Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RIE), die op de school 

aanwezig is. Daaruit is een plan van aanpak gekomen wat geresulteerd heeft in een veilig 

schoolgebouw. Ook is er een ontruimingsplan aanwezig in het geval van calamiteiten. 

Een ontruimingsoefening wordt minimaal twee keer per jaar uitgevoerd.  

 

Ook is er een verkeerscommissie die veel werk maakt van een veilige verkeerssituatie bij 

de school. 

  

 

 
 

 

De Horizon heeft al jaren het BVL- label (Brabants VerkeersveiligheidsLabel). Het Label 

is een bewijs dat verkeersveiligheid structureel deel uitmaakt van het schoolbeleid. De 

leerlingen krijgen verkeerslessen en er zijn verkeersprojecten met praktische oefeningen. 

Voorbeelden van verkeersprojecten zijn: 

 verkeersplein onderbouw 

 dodehoek-spiegel 

 van 8 naar 1 (van groep 8 naar het VO) 

 theoretisch en praktisch verkeersexamen (groepen 7) 

 trapvaardig (fietsvaardigheid) 

Verder is er aandacht voor de schoolomgeving en zijn de wegen er naartoe zo 

verkeersveilig mogelijk. Daarnaast zijn (verkeers-)ouders betrokken bij verkeers-

educatie. Indien wenselijk wordt ook de expertise van de wijkagent benut.  

 

 

 

3.7. Sociale competentie  
        (kijken naar jezelf en je omgang met anderen)  
Kennis, vaardigheden en houding zijn als het ware de gereedschappen voor sociaal 

competent gedrag, als samen spelen, aardig doen, ervaringen delen. Ieder gedrag wordt 

gekleurd door de waarden en normen die in de samenleving gelden, die bepalen wat 
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passend gedrag is. Elke leerling moet deze waarden en normen ontdekken en leren. Ook 

moet hij vaardigheden hebben om voor zichzelf uit te maken wat wel hoort en wat niet.  

Van grote invloed op iemands gedrag zijn ook zijn gevoelens. Het kind moet weten hoe 

het voelt in verschillende situaties en moet zich kunnen verplaatsen in gevoelens van 

anderen.  

 

Sociaal competent gedrag bestaat uit een hele reeks sociaal competente gedragingen. 

In de methode “Kinderen en hun sociale talenten” die de school in alle groepen inzet 

wordt uitgegaan van acht competenties: 

 Ervaringen delen 

 Aardig doen 

 Samen spelen en werken 

 Een taak uitvoeren 

 Jezelf presenteren 

 Een keuze maken 

 Opkomen voor jezelf 

 Omgaan met ruzie 

 

 

 

 

 

De methode is gebaseerd op de hedendaagse visie op de 

ontwikkeling van sociale competentie bij kinderen en is 

uitvoerig getest in de praktijk van het basisonderwijs. De 

methode gaat uit van de acht gedragscategorieën van het 

meetinstrument de SCOL (Sociale Competentie 

ObservatieLijst). 

 

 

Interactie tussen leerkracht en leerlingen en tussen leerlingen onderling is een van de 

pijlers waarop de methode ontwikkeld is. Daarnaast is het kunnen reflecteren op eigen 

gedrag een voorwaarde om tot inzicht en verandering te komen. Bovenstaande 

competenties worden elk schooljaar aangeboden, uiteraard op een steeds hoger niveau.  

 

3.8. Pestprotocol 
Op school hanteren we een pestprotocol waarin duidelijk aangegeven staat hoe we 

handelen als er gepest wordt op school. Zowel in onder- als bovenbouw hanteren we 

gedragsregels en omgangsvormen waarmee we duidelijk aangeven welk gedrag 

wenselijk is. Op deze wijze proberen we preventief stil te staan bij een prettige manier 

van omgaan met elkaar, om zodoende pestgedrag te voorkomen.   

 

Enige tijd geleden is door een klankbordgroep het onderwerp pesten extra onder de 

aandacht gebracht. Tijdens interactieve ouderavonden zijn ouders onderling en samen 

met leerkrachten onder leiding van medewerkers van CJG (Centrum voor Jeugd en 

Gezin) in gesprek gegaan over de kernvraag ‘pesten, wat zou u doen?’ aan de hand 

van prikkelende stellingen. 

 

Voorbeelden van stellingen waren: 

 Ouders zijn op de hoogte van het (preventief) beleid / aanpak van school 

rond het thema pesten. 

http://socialetalenten.kwintessens.nl/scol/
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 Als er na schooltijd een incident is, meld ik dat altijd op school, want ik 

spreek nooit andere ouders aan op het gedrag van hun kind; dat moet 

school maar doen. 

 Er moet meer geplaagd worden. 

 We praten en sussen teveel. 

 Ouders lossen teveel op voor hun kind en maken het daardoor niet 

voldoende weerbaar. 

Bovenstaande uitspraken zijn natuurlijk geen waarheden, maar brachten de 

discussies wel op gang. 

 

De medezeggenschapsraad heeft dit onderwerp als vast agendapunt opgenomen om 

zo de ontwikkeling zowel op preventief als actief beleid te kunnen volgen. De 

Kwaliteitskring SEO / identiteit volgt de landelijke ontwikkelingen op dit gebied en 

brengt dit over naar het team en de ouders. 
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4. De inhoud van het onderwijs 
 

 

4.1. Algemene uitgangspunten  
De school streeft ernaar, dat alle kinderen bij het verlaten van de school de kerndoelen 

beheersen die bij de Wet op het Primair Onderwijs zijn vastgesteld. 

Het onderwijsproces is zo ingericht, dat de leerdoelen in de loop van 8 leerjaren bereikt  

moeten kunnen worden door de gemiddelde leerling.  

De genoemde kerndoelen betreffen niet alleen de traditionele kennisgebieden, zoals 

bijvoorbeeld taal, rekenen, biologie, geschiedenis en aardrijkskunde.  

 

In zijn groei naar een evenwichtig mens zijn ook de volgende ontwikkelingsgebieden van 

groot belang: 

 lichamelijke ontwikkeling 

Een goede lichamelijke ontwikkeling vormt een belangrijke factor voor een  

gezonde levenshouding en is tevens van invloed op het functioneren op andere  

terreinen. 

 sociale ontwikkeling 

In onze multiculturele samenleving is van belang dat kinderen met elkaar kunnen  

samenwerken en dat ze elkaars meningen en gevoelens leren respecteren. 

 motorische ontwikkeling 

Met name in de eerste basisschooljaren is de ontwikkeling van grove naar fijne 

motoriek van groot belang. 

 emotionele ontwikkeling 

Als een kind zich niet prettig voelt, zal het ook minder goed kunnen functioneren. 

Daarom is het belangrijk gevoelens van kinderen serieus te nemen en een sfeer 

van vertrouwen te scheppen, waarbinnen het kind zich durft te uiten.  

 creatieve ontwikkeling 

Een basisschool is meer dan spelen en leren. Door het stimuleren van de 

creativiteit van het kind wordt het kind uitgedaagd om zijn beeldende, motorische  

en musische capaciteiten te ontwikkelen om zo een meer harmonisch mens te 

kunnen worden. 

 religieuze ontwikkeling 

De zoekende mens vormt het uitgangspunt van de Katholieke grondslag. 

Daarnaast maken kinderen ook kennis met andere religieuze stromingen. 

 
4.2.  Schoolontwikkeling 

Het team ontwikkelt zich continue door verbeterplannen te implementeren in het 

dagelijks onderwijs. Aan de hand van diverse onderzoeken worden analyses bekeken en 

(meer)jarige plannen smart omschreven.  

Deze ontwikkelingen zijn omschreven in het Meerjaren  Strategisch Beleidsplan. 

De school heeft de volgende projecten lopen: 

 1 zorgroute (werken met groepsoverzichten en groepsplannen) 

 LIST (’Lees Interventieproject voor Scholen met een Totaalaanpak’, door scholen 

vertaald als ‘Lezen IS Top’!) 

 KwaliteitsWijzer (de vanuit INOS aangestuurde en gefaciliteerde KwaliteitsWijzer 

zal een goed overzicht gaan geven van het kwaliteitskader van onze school) 

 Grenzeloos Leren: de inzet van computers in het onderwijs in relatie tot de 

vaardigheden van de 21ste eeuw. 

 

In verdere hoofdstukken zullen deze projecten nader worden omschreven.  
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4.3. Groepen 1 en 2  
De kinderen van de groepen 1 en 2 zitten bij elkaar in de groep. Het onderwijs gaat niet 

uit van een methode, maar sluit zoveel mogelijk aan bij de kennis en de beleving van het 

kind. Het probeert het kind te volgen in zijn ontwikkeling. We spreken hier dan ook van 

ontwikkelingsgericht onderwijs.  

Kinderen hebben hun individuele ontwikkeling, maar zijn ook afhankelijk van de invloed 

van volwassenen (ouders, leerkrachten) in hun omgeving. Ze verschillen onderling in 

ontwikkelingsmogelijkheden, tempo en mate van zelfstandigheid. De leerkracht probeert 

hier zo veel mogelijk op aan te sluiten. Hij/zij is bepalend voor de kwaliteit van de 

activiteiten die de kinderen uitvoeren en let daarbij vooral op: 

- de keuze van het activiteitenaanbod 

- de variatie in activiteiten 

- de manier van instructie geven, begeleiden, stimuleren  

- het evalueren met de kinderen van de activiteiten 

- het observeren van de kinderen.  

 

Spelactiviteit is van groot belang. Vanuit spel vinden diverse ontwikkelings- en 

leerprocessen plaats. Vanuit de betrokkenheid bij het spel neemt het kind initiatieven en 

vergroot het langzamerhand de kennis van de wereld om hem heen.  

 

 Basisontwikkeling 

Basisontwikkeling is de naam van een visie op onderwijs, die het Algemeen Pedagogisch 

Studiecentrum ontwikkeld heeft. De doelen, activiteiten en werkwijzen van 

basisontwikkeling liggen ten grondslag aan alle ontwikkelings- en leerprocessen die 

kinderen doormaken. Het komt tegemoet aan ontwikkelingsbehoeften van kinderen die 

de basisschool binnenkomen. Het gaat vooraf aan onderwijs in vak- en vormings-

gebieden. In ons onderwijs in de groepen 1 en 2 worden bepaalde aspecten van 

basisontwikkeling in het onderwijs gerealiseerd.  
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Basisontwikkeling richt vooral de aandacht op: 

- het zelfvertrouwen van het kind en het hebben van een positief zelfbeeld. 

- het vrij zijn van emotionele belemmeringen. 

- het nieuwsgierig zijn van het kind en het openstaan voor nieuwe kennis of  

   vaardigheden.  

 

De kernbedoelingen kunnen door middel van een samenhangend aanbod van activiteiten 

worden gerealiseerd. Hierbij wordt vooral de aandacht gericht op communicatieve 

activiteiten, spelactiviteiten en het omgaan met verschillende materialen.  

 

Activiteiten moeten door kinderen als zinvol worden ervaren en hen uitdagen tot actieve 

en betrokken deelname. Daarbij is het een voorwaarde dat de activiteiten behoren tot de 

belevingswereld van het kind.  

 

Een voorbeeld ter illustratie: 

 

Naast de huishoek wordt in de klas vaak een andere hoek ingericht. Dat kan zijn een 

winkel, een ziekenhuis, een restaurant, een camping. Door middel van een gesprek 

verkent de leerkracht samen met de kinderen het thema en gaan zij ideeën verzamelen 

voor de inrichting van de hoek. Als deze hoek eenmaal is ingericht bespreekt de 

leerkracht met de kinderen welke spelactiviteiten er plaats kunnen vinden. In het 

restaurant moet bijvoorbeeld gekookt worden, moeten gasten ontvangen en bediend 

worden, moeten de gasten een keuze maken en bestellen. Kinderen bootsen hierbij de 

werkelijkheid na: er moet een menukaart komen, er moeten bestellingen opgenomen 

worden, er moet worden afgerekend. Daarbij komen zij spelenderwijs in aanraking met 

diverse lees-, schrijf- en rekenactiviteiten. 

 

 

 

 
Ondersteunende ‘methodes’ voor de groepen 1/2 zijn List (voor het onderdeel taal: 

woordenschatontwikkeling / analyse en syntheseontwikkeling) en Met sprongen 

Vooruit (voorbereidende rekenactiviteiten vanuit de dagelijkse praktijk). 
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Binnen basisontwikkeling neemt het gesprek een belangrijke functie in.  

Het is van groot belang ideeën vanuit het kind zelf te laten komen en door middel van 

gerichte vragen het onderwerp nog verder uit te diepen. De leerkracht gaat uit van de 

belangstelling van het kind en neemt initiatieven waardoor hij/zij stimulerend bezig is. 

Communicatie met andere kleuters is ook van grote waarde. Zij kunnen elkaar helpen, 

vragen stellen en reageren op elkaars uitspraken.  

 

De volgende 7 activiteiten staan bij basisontwikkeling centraal: 

1. spelactiviteiten  

2. constructieve en beeldende activiteiten 

3. gespreksactiviteiten 

4. taalactiviteiten 

5. reken- wiskundeactiviteiten 

6. motorische vaardigheden 

7. muzische activiteiten 

 

Observatie en registratie 

De ontwikkelingen van de kinderen worden door de leerkrachten nauwlettend 

geobserveerd en geregistreerd. Zij gebruiken hierbij het instrument HOREB (staat voor 

Handelingsgericht Observeren, Registreren en Evalueren van Basisontwikkeling). Elke 

dag maakt de leerkracht een planning zodat zij de kinderen bewust kan observeren 

tijdens verschillende activiteiten. In het kinderdagboek worden al deze bevindingen 

genoteerd. Twee keer per jaar, voorafgaand aan de ouderavonden, worden al deze 

gegevens verwerkt in een halfjaarlijks zogenaamd “stand van zaken overzicht”. Tijdens 

de ouderavonden worden ouders hiervan op de hoogte gebracht en vindt een toelichting 

plaats. 

 

Het planbord 

In de lokalen van de groepen 1/2 hangt een planbord, waar met kleine pictogrammen of 

plaatjes de activiteiten weergegeven worden, die de kinderen kunnen kiezen.  

Tijdens de speelwerktijden kunnen kinderen met een kaartje waarop hun naam staat een 

activiteit kiezen, door hun naamkaartje onder het plaatje te hangen. Op deze manier 

wordt voor iedereen duidelijk welke activiteiten er zijn en hoeveel kinderen er aan deel 

kunnen nemen. Afwisselend wordt de keuze door de leerkracht of door het kind gemaakt.  
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4.4. Groepen 3 tot en met 8  
In groep 3 vindt een eerste omslag plaats van spelactiviteit naar bewuste leeractiviteit.  

Het lees-, reken- en schrijfonderwijs wordt hier meer methodisch aangeboden.  

Daarnaast wordt met name in de groepen 3 en 4 gezocht naar mogelijkheden om het 

onderwijs aan te laten sluiten bij de ontwikkeling van de kinderen. Dit kan betekenen, 

dat niet alle kinderen in de groep op hetzelfde moment met dezelfde leerstof bezig zijn. 

Kinderen die bijvoorbeeld vooruit lopen in hun rekenontwikkeling, wordt leesstof 

aangeboden die bij hun niveau past. Ook worden een aantal onderwerpen opgezet en 

uitgewerkt vanuit de visie van basisontwikkeling. Kinderen ontplooien zo vanuit een 

betekenisvolle context (bijvoorbeeld bibliotheek of boerderij) allerlei activiteiten op het 

gebied van lezen, schrijven of rekenen. In aansluiting op de groepen 1/2 wordt ook in 

groep 3 gebruik gemaakt van het planbord om de diverse activiteiten aan te bieden. 

 

In de groepen 3 tot en met 8 komen de volgende vak- en vormingsgebieden aan bod: 

 lezen, schrijven, taal en rekenen.  

 wereld oriënterende vakken; geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en milieu, 

verkeer, techniek 

 expressieactiviteiten; tekenen, handvaardigheid, handwerken 

 sociaal-emotionele ontwikkeling 

 lichamelijke opvoeding  

 catechese en geestelijke stromingen.  

 Engels (groep 5 tot en met 8)  

 

Methodeoverzicht 

Schoolvak Methode 

 

 

Sociaal-

emotionele 

ontwikkeling  

 

 

 

 

Kinderen en hun sociale talenten 

 
 

 

Taal /rekenen  

gr 1-2 

 

 

 

 

Schatkist 

 

 

Nederlandse taal  

 

 

Taal in beeld 
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Aanvankelijk 

technisch lezen  

 

 

LIST 

 

Veilig Leren Lezen 

(nieuwe versie) als 

bronnenboek. 

 

Voortgezet 

technisch lezen  

 

 

LIST 

 
 

Begrijpend lezen  

 

 

Nieuwsbegrip XL 

 

 

Studerend lezen  

 

 

Blits 

 
 

Rekenen  

 

 

Alles Telt 

 

 

Technisch 

schrijven  

 

 

Pennenstreken 

 
 

 

Aardrijkskunde  

 

 

 

Hier en daar 

 

 

 

Geschiedenis  

 

 

 

Wijzer door de tijd 

 
 

 

 

Natuuronderwijs  

 

 

 

 

Wijzer door natuur en Techniek 

 

Verkeer  

  

Klaar over 
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Engels  

 

 

Take it Easy 

 

 

Gymnastiek  

 

Basislessen bewegingsonderwijs 

(Van Gelder) 

Kidssport 

 
 

Handvaardigheid  

Tekenen 

Muziek 

 

 

 

Moet je doen! 

 

Geestelijke 

stromingen / 

identiteit 

 

 
In onderzoek naar een nieuwe 

methode. 

 

 

Muziek 
 

 

1-2-3- zing 

 

 

Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid 

Om kinderen een gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen te geven, is het belangrijk 

kinderen een eigen verantwoordelijkheid te leren dragen. 

Daarom wordt vanaf groep 1 tot en met groep 8 systematisch geoefend in het zelfstandig 

werken. Tijdens dit zelfstandig verwerken kan ook tegemoet gekomen worden aan de 

individuele verschillen tussen kinderen. Op deze manier bestaat de mogelijkheid om: 

 kinderen die moeite met de leerstof hebben extra hulp te bieden 

 kinderen die meer aankunnen verrijkingsstof aan te bieden. 

 

 

 
hulpmiddel 

bij zelfstandig werken 

In onze methoden is het zelfstandig werken verweven. 

In de praktijk zie je dat leerlingen die in staat zijn het 

werk zelfstandig te verwerken (na de instructie) aan de 

slag gaan. Zo heeft de leerkracht de handen vrij om 

degenen die hulp nodig hebben de nodige aandacht te 

geven. Hiervoor zijn verschillende werkvormen uit het 

coöperatieve leren op onze school in gebruik.  

Daarnaast zijn in de bovenbouwgroepen ook tijd 

gereserveerd voor het zelfstandig maken van een 

documentatieverslag of werkstuk.  

 

 

Agenda 

In de groepen 7 en 8  wordt gewerkt met een agenda. Hierbij ligt vooral de nadruk op 

het leren plannen.  

 

Extra begeleiding aan de instructietafel 

Juist tijdens momenten van zelfstandig werken heeft de leerkracht de gelegenheid om 

kinderen die daarvoor in aanmerking komen extra te ondersteunen bij specifieke 

problemen op taal- lees- of rekengebied. Deze begeleiding vindt plaats aan de 

zogenaamde instructietafel. Ook kinderen die naar de RT-leerkracht gaan, doen dit bij 

voorkeur tijdens het zelfstandig werken.  
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De leerkracht loopt na de extra instructie aan 

de instructietafel een vaste loopronde om 

andere leerlingen met een vraag te helpen.  

4.5. ICT in de school 
Ontwikkeling op ICT-gebied is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van het 

onderwijs en de professionalisering van de medewerkers. Het ICT-beleid is in de nabije 

toekomst erop gericht directere communicatielijnen te hebben tussen de verschillende 

doelgroepen, meer profijt te halen uit de Social Media en onder de noemer ‘we leren van 

elkaar’ ouders, leerlingen en leerkrachten gezamenlijk op te laten trekken in de sterk 

veranderende wereld van computers, tablets, laptobs, smartphones enz.  

 

Inzet computers 

In de groepen 1 en 2 worden computerprogramma’s gebruikt op het gebied van de oog – 

hand coördinatie, ontluikende geletterdheid (ontdekken van taal) en het omgaan met 

symbolen (bijvoorbeeld cijfers). Deze programma’s zijn intuïtief van aard, er is weinig 

kennis nodig van de leerling om hiermee te werken. Toch moet een leerling wel al een 

goede oog-hand coördinatie hebben om met de muis de programma’s te doorlopen.  

 

 
De iPad heeft in alle leerjaren zijn entree gemaakt.  

Educatieve apps ondersteunen het onderwijsprogramma. 

 

In de groepen 3 tot en met 8 wordt de computer naast de voor de hand liggende 

gebieden als taal, rekenen en wereldoriëntatie ook ingezet op het gebied van communi-

catie en informatieverwerking. Als kinderen op onderdelen van een programma 

(bijvoorbeeld rekenen of spelling) dreigen uit te vallen kan een remediërend programma 



 

 25 

worden aangeboden. De leerling kan dan in eigen tempo de leerstof verwerken. 

Programma’s kunnen extra instructie, toetsen, passende oefenstof en feedback bieden. 

Bovendien worden handelingen en prestaties geregistreerd, wat belangrijke signalen voor 

de leerkracht of remedial teacher kan opleveren. Er zijn veel verschillende soorten 

programma’s geïnstalleerd. 

 

Mooie, nieuwe programma’s zijn bijvoorbeeld Taalzee en Rekentuin. 

 
Na het inloggen kunnen leerlingen zelf aan hun niveau werken, ook na half vier! 

 

Vanaf groep 5 krijgen de leerlingen gelegenheid de verschillende gebruiksmogelijkheden 

van de computer te leren kennen. Er wordt gestart met een leergang Windows. Daarna 

wordt respectievelijk in 6, 7 en 8 gewerkt aan leergangen Word, Powerpoint en Excel. 

Deze programma’s zijn hulpmiddelen die gebruikt worden bij het schrijven van 

werkstukken en verslagen. Van een leerling wordt verwacht dat indien de leergang is 

doorlopen, het resultaat ook digitaal aangeleverd wordt. 

 

Sinds een aantal jaren experimenteren we in de bovenbouwgroepen met het fenomeen 

‘bring your own divice’. Kinderen nemen van thuis een tablet / I-pad mee ter 

ondersteuning van hun onderzoeksvragen vanuit het Grenzeloos Leren.  

De eerste resultaten / bevindingen zijn zeer positief. Kinderen zijn zeer goed in staat zelf 

ontdekkend te leren met behulp van de inzet van computers en in samenwerking met 

elkaar. Deze zogenaamde 21the century skills staan de komende jaren centraal in de 

onderwijsvernieuwing en het nieuwe onderwijsaanbod.  

 

School heeft inmiddels ruimschoots iPads aangeschaft ter ondersteuning van het 

dagelijks onderwijs.  

 

 
 

 

 

Digitaal communiceren 

Steeds meer leerling software wordt aangeboden als webbased software. Via aansluiting 

op internet (Ziggo) beschikt de school over een snelle en stabiele glasvezelverbinding. 
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Dit maakt dat in principe alle inhoud of communicatiemiddelen die het internet biedt ter 

beschikking staan.  

De INOS-portal / website school zorgt voor een gerichte communicatie tussen alle bij 

INOS betrokkenen. Zo wordt ook kennisdeling bevorderd. Beide communicatiemiddelen 

staan ook op de nominatie verbeterd te worden. INOS heeft hiervoor een projectgroep 

die deze ontwikkelingen aanstuurt.  

 

 

Vanaf schooljaar 2015-2016 zal onze school een digitale leer- en werkomgeving voor 

leerlingen, leerkrachten en ouders gaan implementeren. Dit jaar zullen we u uitgebreid 

informeren over deze nieuwste ontwikkelingen.  

 

Via de ouderportal van het leerlingadministratieprogramma Parnassys kunnen ouders 

kennis nemen van de vorderingen en ontwikkeling van het eigen kind. De nieuwsbrief 

“De Horizontaal” is terug te vinden op de website van de school. Deze ouderbrief wordt 

ook 100% digitaal verspreid.   

 

ICT coördinator 

De ICT coördinator beheert op dit moment nog de apparatuur en de programmatuur. Een 

andere belangrijke taak is het ondersteunen van collega’s bij allerlei activiteiten 

betreffende het gebruik van de computer (zowel hardware als software).  

Het nieuwe ICT-beleid van INOS kent een nieuwe organisatievorm. Belangrijk is de keuze 

om alle hardware-matige zaken uit te besteden. Hierdoor kunnen we ons beter richten op 

de meerwaarde van computers in het onderwijs, uitgaande van het ontdekkend leren.  

 

 

 
 

www.horizonprinsenbeek.nl 

 

Onze website biedt vooral algemene informatie over de school wat betreft schoolinfo, de 

activiteitenkalender, informatie over de Mr en de Ouderraad, de nieuwsbrieven 

(Horizontaal) en enkele protocollen.  

In  schooljaar 2015-2016 zal onze website geheel vernieuwd worden.  

http://www.horizonprinsenbeek.nl/
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4.6. Schoolactiviteiten 
Graag informeren we u over de diversiteit aan schoolactiviteiten: 

  “De Ontdekking” is de naam van een gemeentelijk cultuurproject in samenwerking 

met de provincie. Het brengt kinderen in contact  met diverse  culturele activiteiten 

zoals, drama, literatuur, dans, foto, film e.d. Iedere groep bezoekt elk jaar 1 of 2 

voorstellingen of tentoonstellingen. Het bezoek wordt in de klas voorbereid. Daarnaast 

maken de kinderen ook  kennis met de diverse Bredase culturele instellingen zoals 

Bibliotheek, Bredaas Museum, Chassé theater, Archief, Grote Kerk en Artotheek. 

 De school hecht grote waarde aan het samen vieren. Naast de gebruikelijke vieringen 

rond Sinterklaas, Kerst of carnaval vinden er dan ook regelmatig maandvieringen 

plaats. De ene keer is er een bepaald thema en wordt rondom dit thema een lied, dans 

muziek- of toneelstukje opgevoerd. Een andere keer mogen de kinderen zelf kiezen wat 

ze op het podium willen laten zien, bijvoorbeeld tijdens de zogenaamde “Horizon hits”.  

 Het schooljaar wordt op de laatste woensdag voor de vakantie afgesloten met een 

eindejaarsfeest. Het thema is ieder jaar weer een verrassing. 

 De kinderen van de groepen 6  leren in de weken voorafgaand aan het carnaval van 

alles over de geschiedenis en de tradities van het Boemeldonckse carnaval, tijdens een 

speciaal door de BAK ontwikkeld carnavalsproject.  

 Groep 8 gaat aan het einde van het schooljaar drie dagen op schoolkamp.    

 
sfeerimpressie schoolkamp 

 

 Ieder leerjaar vanaf groep 3 gaat jaarlijks op schoolreis (groepen 2 de kinderen die 

naar groep 3 gaan). Vanuit een onderwijsthema is deze educatieve excursie een feest 

voor de leerlingen. De onkosten voor deze excursies worden door de ouders gedragen 

(vooraf inschrijving).  

 Elk voorjaar wordt een sportdag voor alle kinderen van de groepen 1 tot en met 8 

georganiseerd. 

 De kinderen van groep 7 doen mee aan het landelijk verkeersexamen. Naast het 

theoretische gedeelte wordt ook een praktijkproef afgelegd.  
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 Verkeer staat bij meerdere activiteiten centraal: het verkeersplein op de speelplaats 

van de onderbouw, fietsvaardiglessen voor de groepen 5 t/m 8, de fietskeuring en het 

Dode-hoek-spiegel project.  

 In de groepen 1/2 worden veel activiteiten georganiseerd waarbij hulp van ouders 

gevraagd wordt, zoals het meedoen aan gezelschapsspelletjes. 

 De Ouderraad verzorgt maandelijks activiteiten na schooltijd, variërend van 

muzikale, sportieve, culturele of creatieve activiteiten. Hierbij wordt steeds een 

bepaalde leeftijdsgroep voor uitgenodigd.  
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5. De organisatie van het onderwijs 
 

5.1. Toelating van leerlingen 
In principe is ieder kind vanaf 4 jaar plaatsbaar op onze school. We gaan er daarbij van 

uit, dat het kind voldoende capaciteiten heeft om een normale schoolse ontwikkeling te 

volgen, ook als er eventueel sprake zou zijn van een handicap. Voorwaarde is dat het 

kind zindelijk is. Wanneer bij ouders  sprake is van een andere dan de Katholieke 

geloofsovertuiging (of geen geloof) verwachten wij dat zij respecteren dat op de school 

de Katholieke geloofsovertuiging wordt uitgedragen en dat zij er mee akkoord gaan dat 

hun kind hier ook mee in aanraking zal komen (zie ook het hoofdstuk 5.4  ‘toelating, 

schorsing en verwijdering van leerlingen’).  

 

5.2. Aanmelden van leerlingen voor groep 1  
Ouders die overwegen hun kind op de Horizon aan te melden kunnen altijd contact 

opnemen met de directeur (Frank Op de Beek) of één van de teamcoördinatoren van de 

school (Margreet van Egmond of Eefje Tankink) om een afspraak te maken. Ze worden 

dan uitgenodigd voor een gesprek, waarbij werkwijze en organisatie van ons onderwijs 

zal worden toegelicht. Uiteraard bestaat dan ook meteen de mogelijkheid om de school 

te bekijken. 

Bij definitieve aanmelding wordt het aanmeldingsformulier ingevuld en door de ouders 

ondertekend.  

 

Als uw kind eenmaal is aangemeld, wordt de volgende procedure gehanteerd: 

1. Voordat het kind 4 jaar wordt, mag het eerst drie keer een dagdeel komen 

kennismaken met de leerkracht en de groep. De leerkracht neemt hiervoor 

contact op met de ouders.  

2. Bij plaatsing in een groep wordt gelet op een evenwichtige groepsgrootte. 

Broertjes en zusjes worden in principe niet bij elkaar geplaatst.  

3. Kinderen die in de laatste 6 weken van het schooljaar vier jaar worden stromen 

dat schooljaar niet meer in. Deze kinderen starten aan het begin van het nieuwe 

schooljaar, omdat de groepssituatie dan voor hen rustiger en overzichtelijker is. 

Met deze kinderen worden twee momenten gepland waarbij ze kennis kunnen 

komen maken met de leerkracht en de nieuwe groep.  

4. Kort voor de eerste schooldag, of in één van de eerste schoolweken nodigt de 

leerkracht de ouders uit voor een intake gesprek. Om uw kind zo goed mogelijk 

te kunnen begeleiden in zijn ontwikkeling is het voor de leerkracht namelijk van 

groot belang een zo volledig mogelijk beeld te hebben van uw kind.  

5. Hierop aansluitend ontvangen we relevante gegevens van peuterspeelzaal of 

kinderdagverblijf. 

 

Leerplichtig  

Zolang het kind vier jaar is, is het nog niet leerplichtig. In sommige situaties kan het 

voorkomen, dat het kind nog halve dagen naar school gaat, of een dagje overslaat. 

Omdat uw kind echter gebaat is bij structuur en regelmaat verzoeken wij u om hier niet 

te snel gebruik van te maken. Het  niet naar school sturen van het kind gebeurt altijd in 

overleg met de leerkracht. Met ingang van de maand die volgt nadat het kind 5 

geworden is, geldt de leerplichtwet en kan slechts bij bijzondere omstandigheden 

toestemming gegeven worden voor een vrije dag.  

Zie voor meer informatie ook www.leerplicht.net.  

 

http://www.leerplicht.net/
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5.3. Aanmelden van nieuwe leerlingen voor de groepen 2  
       tot en met 8  
Wanneer kinderen, bijvoorbeeld door verhuizing, in een hogere groep instromen, geven 

wij hen graag de mogelijkheid om kennis te maken met de nieuwe leerkracht en de 

groep. 

In overleg met de ouders zal bepaald worden wanneer en hoe de kennismaking plaats zal 

vinden. Daarnaast ontvangen we van de vorige school een onderwijskundig rapport, wat 

ons in staat stelt zo veel mogelijk aan te sluiten bij het niveau dat het kind op het 

moment van instromen heeft. Mochten er hiaten zijn, bijvoorbeeld door het gebruik van 

heel andere methodes, dan zullen mogelijkheden worden gezocht om eventuele 

achterstand in te halen. Er vindt sowieso overleg plaats met de school van herkomst. In 

principe nemen we het advies van de oude school over.  

 

Wanneer een leerling  om een andere reden dan verhuizing wordt aangemeld, wordt 

ouders toestemming gevraagd om informatie op te vragen bij de andere school. Eerst 

wanneer duidelijk is wat de motivatie tot verandering van school is en daarnaast 

voldoende toekomstperspectief op onze school wordt gezien kan tot inschrijving worden 

overgegaan. 

 

5.4. Toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen 
 

Sinds 1 augustus 2014 zijn er nieuwe regels over toelating, schorsing en verwijdering. 

Volgens de wet Passend Onderwijs geldt nu het volgende: 

 

Toelating:  

Nieuw is dat het bestuur de zorgplicht heeft om voor aangemelde leerlingen die extra 

ondersteuning nodig hebben een zo passend mogelijk onderwijsaanbod te doen. Een 

school die het aanmeldformulier als eerste school ontvangt, moet een zo passend 

mogelijk aanbod doen. Er moet een plek gevonden worden op een school waar de 

leerling ook daadwerkelijk geplaatst kan worden. Indien een school een leerling die extra 

ondersteuning nodig heeft weigert, is zij verplicht ervoor te zorgen dat deze leerling op 

een andere school terecht kan. 

 

Schorsing:  

Schorsing was tot 1 augustus 2014 niet wettelijk geregeld. Sinds 1 augustus gelden 

dezelfde regels als in het voortgezet onderwijs. Het bestuur kan, met opgave van 

redenen, een leerling voor een periode van ten hoogste één week kan schorsen. Het 

besluit tot schorsing wordt schriftelijk aan de ouders bekendgemaakt. Indien sprake is 

van een schorsing voor een periode van langer dan één dag, brengt het bestuur de 

onderwijsinspectie hiervan schriftelijk en met opgave van redenen op de hoogte. 

 

Verwijdering: 

Definitieve verwijdering van een leerling kan alleen wanneer het bestuur ervoor heeft 

gezorgd dat een andere school bereid is de leerling toe te laten. De 

inspanningsverplichting om 8 weken naar een andere school te zoeken voordat besloten 

wordt te verwijderen, is komen te vervallen. Nieuw is ook hier de resultaatsverplichting 

om een andere school te vinden, voordat een leerling verwijderd kan worden.  

 

Geschillencommissie passend onderwijs: 

Aan deze commissie kunnen ouders geschillen voorleggen over de weigering tot toelating 

van een kind dat extra ondersteuning nodig heeft, de vaststelling of wijziging van het 

ontwikkelingsperspectief en de verwijdering van elke leerling. 
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5.5. Samenstelling groepen. 
Uitgangspunt bij ons onderwijs is het leerstofjaarklassensysteem. Dit betekent, dat 

kinderen van dezelfde leeftijd bij elkaar in de groep zitten en in principe dezelfde lesstof 

aangeboden krijgen. In de eerste 2 leerjaren zijn de groepen nog wel heterogeen 

samengesteld. De kinderen van groep 1 zitten dus bij kinderen van groep 2 in de klas. 

Het samen met en van elkaar leren stimuleert de kinderen in deze leeftijdsfase. 

Daarnaast kan het voor deze  kinderen emotioneel gezien heel prettig zijn, dat ze 2 jaar 

lang dezelfde leerkracht(-en) hebben en niet tussentijds hoeven te wisselen.  

 

Kinderen die worden aangemeld worden door de school ingedeeld in een kleutergroep. 

Dit gebeurt op basis van: 

 Verhouding jongens/meisjes 

 Leefomgeving (straat/buurt) 

 Informatie over sociale verhoudingen met andere kinderen vanuit 

peuterspeelzaal 

 Verhouding zorgleerlingen binnen de groepen 

 Broertjes/zusjes (bij tweelingen) 

 

Plaatsing van leerlingen in een groep is altijd een beslissing van de school. 

 

In principe blijven de leerlingen vanaf groep 3 tot en met 8 in een groep zitten. Het kan 

echter voorkomen dat er opnieuw wordt ingedeeld. Dan speelt naast bovenstaande 

criteria ook dat we jaarlijks het sociogram afnemen. Dit geeft een goed beeld van de 

relaties van kinderen onderling waar we bij de verdeling rekening mee zullen houden. 

Afhankelijk van groepsgroottes en de beschikbare formatieruimte kiest de school voor 

het formeren van combinatiegroepen.  

 

Klassikaal onderwijs met aandacht voor het individuele kind 

Klassikaal onderwijs betekent niet dat alle kinderen altijd dezelfde leerstof op dezelfde 

tijd verwerken. De school komt in haar onderwijs tegemoet aan de verschillen die er nu 

eenmaal tussen de kinderen zijn. Onze methodes voorzien in de mogelijkheid om 

gedifferentieerd te werken. Kinderen die moeite hebben met de stof maken dan de 

herhalingsopdrachten, kinderen die meer aan kunnen maken de verrijkingsopdrachten. 
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Eigen leerlijnen / ontwikkelingsperspectief 

Als na een lange periode van extra begeleiding geen duidelijke vooruitgang zichtbaar is, 

bijvoorbeeld op het gebied van rekenen of spelling, kan besloten worden dit kind een 

apart traject op eenvoudiger niveau aan te bieden. Het mee blijven doen met de groep is 

voor dit kind te frustrerend. Het kind gaat in een dergelijk geval een eigen leerlijn 

volgen, waarbij eerst wordt bekeken welke leerstofdoelen worden nagestreefd (welk 

ontwikkelingsperspectief heeft de individuele leerling, wat kan de school bieden, wat is er 

nodig).  

 

Ook de vlotte leerling, die de aangeboden leerstof vlot en moeiteloos kan verwerken 

wordt een eigen leerlijn aangeboden, waarin voor het kind meer uitdaging en variatie zit. 

Het uitzetten van een individueel traject  gebeurt altijd in nauw overleg tussen de 

leerkracht en de intern begeleider van de school en de ouders.  

 

5.6. Groepsgrootte 
De groepssamenstelling en groepsgrootte is afhankelijk van het aantal aanmeldingen. 

Omdat dit laatste jaarlijks kan verschillen, hebben ook niet alle klassen hetzelfde aantal 

leerlingen. We streven er naar, binnen de financiële mogelijkheden die er zijn, de ons 

toegekende formatie zo te verdelen, dat de groepsgrootte zo overzichtelijk mogelijk blijft.  

 

5.7. Observaties in de groepen 1 en 2  
In de groepen 1 en 2 probeert de leerkracht het kind zo goed mogelijk in zijn/haar 

ontwikkeling te volgen door het nauwkeurig te observeren tijdens diverse spel- en 

werkactiviteiten. Bij onze observaties maken we gebruik van de HOREB methode, wat 

staat voor: handelingsgericht observeren en registreren vanuit basisontwikkeling. 

Hierbij wordt de volgende werkwijze gehanteerd: 

1. Na de eerste 3 maanden in groep 1 wordt een eerste observatie formulier 

ingevuld. De leerkracht krijgt dan een wat vollediger beeld van het kind en ziet of 

er mogelijk sprake is van een vertraagde ontwikkeling. Als blijkt dat er 

bijvoorbeeld ernstige hiaten zijn in de spraak- of motorische ontwikkeling kan snel 

actie ondernomen worden.  

2. De leerkrachten hanteren een logboek, waarin zij alle activiteiten plannen, die zij 

dagelijks met de kinderen ondernemen. Ook worden hier korte aantekeningen in 

gemaakt van het verloop van deze activiteiten en de verrichtingen van de 

kinderen. 

3 In het kinderdagboek worden alle belangrijke observatiegegevens geregistreerd.  

4 Twee keer per jaar wordt een zogenaamd “stand van zaken overzicht” ingevuld 

aan de hand van de observaties in het kinderdagboek. Dit halfjaarlijks overzicht 

geeft een goed beeld van de ontwikkeling van het kind op dat moment. Tijdens de 

ouderavonden vindt een toelichting door de leerkracht plaats. 

5 In het leerling-administratiesysteem houdt de leerkracht alle informatie bij op het 

gebied van ziekte, afspraken ouders, gesprekken met interne of externe 

deskundigen enz. Bij de overdracht naar de groepen 3 worden dit leerling-

journaal en de halfjaarlijkse overzichten doorgegeven en besproken met de 

leerkrachten van groep 3. 

  

Observaties door externe deskundigen  

Als uit diverse observaties blijkt, dat er sprake is van een vertraagde ontwikkeling op 

cognitief of sociaal-emotioneel gebied, dan kan in overleg met de intern begeleider van 

de school besloten worden een meer specifieke observatie te laten verrichten, 

bijvoorbeeld door een deskundige uit het speciaal onderwijs.  
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Toetsen   

In de groepen 2 worden de kleuters getoetst: de toets  

Beginnende Geletterdheid (CPS; onderwijsontwikkeling en 

advies) en de toets Rekenen voor kleuters (Cito). Zij meten de 

taalontwikkeling, het voorbereidend lees- en rekenproces. In 

januari starten we met de eerste afname. We nemen ook de 

toetsen vanuit LIST (taalontwikkeling) af.  

 

 

Contacten ouders 

Rapportage naar de ouders over de ontwikkeling van het kind in de groepen 1 en 2 

gebeurt altijd mondeling. Twee keer per jaar worden alle ouders uitgenodigd voor een 

gesprek met de leerkracht(-en). 

Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat de leerkracht de ouders voor een gesprek 

uitnodigt, indien de situatie daartoe aanleiding geeft. Voor meer uitgebreide observaties, 

onderzoeken of toetsen wordt altijd contact opgenomen met ouders. 

Mocht er sprake zijn van verlengd kleuteronderwijs of verwijzing naar het speciaal 

basisonderwijs, dan zal dit steeds in goed overleg met ouders, leerkracht en intern 

begeleider plaatsvinden. In voorkomende gevallen is ook de teamcoördinator bij dit 

overleg betrokken.  

 

5.8. Verlengd kleuteronderwijs 
Het kan voorkomen dat de leerkracht na uitvoerige observaties twijfelt, of de overgang 

van groep 2 naar groep 3 op dat moment verantwoord is. In sommige situaties kan het 

voor het kind beter zijn, om nog een jaar langer in groep 2 te blijven. 

De school zal hiertoe adviseren als sprake is van een of meer van volgende factoren:  

 het kind beschikt nog niet over voldoende lees- of rekenvoorwaarden en laat op 

geen enkele wijze zien geïnteresseerd te zijn in het proces van voorbereidend 

lezen en rekenen, 

 de werkhouding en motivatie van het kind zijn onvoldoende ontwikkeld,  

 het kind is op sociaal-emotioneel gebied nog lang niet toe aan de overstap naar 

een hogere groep, 

 voor kinderen die een jaar langer in groep 2 blijven worden in het groepssplan 

opgenomen met extra aandachtspunten, zodat hun ontwikkeling meer specifiek 

gestimuleerd en gevolgd kan worden.  

 

5.9. Doubleren van een groep 
Uitgangspunt van de school is dat kinderen een ononderbroken ontwikkeling volgen 

vanaf groep 1 tot en met groep 8. Het doubleren van een groep is daarbij geen logische 

stap. Toch kunnen er redenen denkbaar zijn, dat in het belang van het welbevinden van 

het kind, gekozen wordt voor doublure in een bepaalde groep. Mogelijke redenen kunnen 

zijn:  

 het kind vertoont op meerdere leerstofgebieden een ernstige achterstand en kan 

het tempo van de groep niet meer volgen, zonder onderliggende problematiek. 

 doordat het kind niet aan gestelde verwachtingen kan voldoen ontstaan 

problemen op sociaal-emotioneel gebied.  

 alle extra ondersteuning, zowel binnen als buiten de klas, heeft te weinig effect 

gehad op de leerprestaties van het kind,  

 het volgen van een eigen leerlijn is niet haalbaar omdat het kind niet over 

voldoende vaardigheden beschikt om zelfstandig zijn taken uit te voeren. 

 

Voordat de school uiteindelijk tot doublure besluit is al een heel traject afgelegd met 

verschillende belanghebbenden. 

 

Als de leerkracht sterke twijfels heeft over een succesvolle overgang naar een volgende 

groep, wordt door hem/haar een overleg met de interne begeleider gepland en eventuele 
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externen. Tijdens dit overleg wordt bekeken op welke gebieden er uitval is en hoe het 

met verschillende leervoorwaarden gesteld is. Met deze gegevens en de informatie van 

de leerkracht wordt in overleg met leerkracht, intern begeleider en ouders een zorgvuldig 

besluit genomen. Bij verschil van mening is de beslissing van de school doorslaggevend.  

 

De school streeft er zo veel mogelijk naar om onderwijs op maat te leveren. Dit wil 

zeggen dat het zijn onderwijsprogramma aan laat sluiten op de mogelijkheden van het 

kind. Dit kan bijvoorbeeld resulteren in een aangepast programma voor lezen, spelling of 

rekenen. Er zijn echter situaties denkbaar dat het voor het welzijn van het kind beter is 

een jaar te doubleren, dan met een (overvol) aangepast programma verder te gaan. 

 

Het sociaal-emotioneel welbevinden van het kind staat altijd voorop bij het overwegen 

van een doublure. Daarnaast moet de indruk bestaan, dat het kind zonder al te grote 

belemmeringen de overige groepen kan doorlopen.  

 

5.10. Versneld naar een volgende groep 
 

5.10.1 Versneld van groep 2 naar groep 3  
In principe gaan kinderen naar groep 3 als ze zes jaar zijn, of voor 1 oktober van het 

volgende schooljaar 6 jaar worden. Het kan voorkomen, dat kinderen die na 1 oktober 

pas 6 worden al een zodanige ontwikkeling laten zien, dat wij het verantwoord vinden 

het kind toch al in het begin van schooljaar naar groep 3 te laten gaan. Het gaat hierbij 

om kinderen die 6 worden tussen 1 oktober en 1 januari. Belangrijke voorwaarde is dan 

wel dat het kind niet alleen op cognitief gebied een vlotte ontwikkeling heeft 

doorgemaakt, maar dat er vooral op sociaal-emotioneel gebied geen belemmeringen zijn. 

Het kind moet in heel zijn gedrag en houding duidelijk laten zien, dat het voldoende 

zelfvertrouwen heeft, over voldoende sociale vaardigheden beschikt en zich heel graag 

verder wil ontwikkelen op het gebied van lees-, schrijf- en/of rekenactiviteiten.  

 

Omdat de ontwikkeling van jonge kinderen nog heel sprongsgewijs kan verlopen, kan 

zich de situatie voordoen dat een kind in de loop van groep 2 in heel zijn doen en laten 

laat zien geen uitdaging meer te zien in de spel- en werkmomenten die hij aangeboden 

krijgt maar veel meer geïnteresseerd te zijn in lees-, schrijf- of rekensituaties. Om te 

voorkomen dat deze kinderen stagneren in hun ontwikkeling, wil de school de 

mogelijkheid openlaten deze kinderen halverwege het schooljaar in te laten stromen in 

groep 3.  

 

Voordat tot dit besluit wordt overgegaan, moet voldoende duidelijk zijn dat: 

 Het kind zich in zijn belevingswereld niet meer thuis voelt in groep  1/2 en 

behoefte heeft aan nieuwe prikkels en uitdagingen, 

 Het kind al zodanig ver is in zijn ontwikkeling van lezen en rekenen, dat het 

zonder noemenswaardige inspanning in kan stromen in groep 3,  

 Het kind sociaal-emotioneel heel weerbaar is en naar verwachting geen 

noemenswaardige problemen zal ondervinden bij plaatsing in groep 3. 

 

Nadrukkelijk willen wij vermelden, dat het sociaal-emotioneel welbevinden van het kind 

voor de school van doorslaggevende betekenis is voor het wel of niet eerder door laten 

stromen naar groep 3. In al bovenstaande situaties wordt het besluit genomen in goed 

overleg tussen ouders, leerkracht, intern begeleider en teamcoördinator. 
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5.10.2 Versneld van groepen 3 tot en met 7 
Voor sommige kinderen kan de leerstof van een bepaald leerjaar ook te gemakkelijk zijn. 

Ze kunnen de aangeboden leerstof moeiteloos aan en vervelen zich soms omdat de 

leerstof voor hen te weinig uitnodigend is. 

Wanneer de school hier signalen van opvangt, zal zij de kinderen leerstof aan bieden die 

hen meer prikkelt en uitdaagt. Mocht dit niet voldoende blijken dan kan, in overleg met 

ouders, besloten worden een onderzoek te verrichten. Als dan blijkt, dat er sprake is van 

meerbegaafdheid kan na zorgvuldige afweging besloten worden het kind een leerjaar 

over te laten slaan. 

Als criteria gelden hier: 

 het kind presteert onder zijn niveau en heeft behoefte aan nieuwe prikkels en 

uitdagingen, 

 het kind functioneert sociaal-emotioneel zo sterk, dat het zonder 

noemenswaardige problemen aan kan sluiten bij kinderen in een hogere groep, 

 het kind kan moeiteloos (of met kleine aanpassingen of extra ondersteuning) 

instromen in een hogere groep.  

 

Voordat de school een besluit neemt zal eerst overleg plaats vinden tussen ouders, intern 

begeleider, leerkracht en teamcoördinator. Leidraad voor deze beslissing is hierbij de 

Versnellingswenselijkheidslijst en een eventueel advies van Eureka! 
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5.11. Eureka! Kenniscentrum meer- en hoogbegaafdheid  
          INOS  ( www.eurekabreda.nl  )  

 

Eureka! is het kenniscentrum voor meer- en hoogbegaafdheid voor de INOS-scholen en 

verleent de volgende diensten:  

 

Trajectbegeleiding 

Trajectbegeleiding heeft als doel passende begeleiding te zoeken voor leerlingen bij wie 

een vermoeden van hoogbegaafdheid bestaat. Bij het vermoeden van hoogbegaafdheid 

bij een leerling (gesignaleerd door ouders en/of school) kan de school de leerling 

aanmelden bij Eureka! Door middel van gesprekken met het kind, school en ouders, in 

samenhang met de schoolresultaten, wordt bekeken of Eureka! meerwaarde biedt en een 

leerling in aanmerking komt voor een proefperiode van drie maanden in de 

verrijkingsklas. Na drie maanden wordt besproken of deelname definitief wordt. 

 

 
 

 

Bovenschoolse verrijkingsklassen  

In de verrijkingsklas krijgen leerlingen de kans vaardigheden te leren als plannen, 

samenvatten, het toepassen van leerstrategieën, omgaan met succes en falen, 

doorzetten, samenwerken, etc. Dat doen ze o.a. door in projecten te werken. 

Ontdekkend en onderzoekend leren staat centraal. De projecten monden uit in een 

presentatie. 

De kinderen krijgen ook Spaanse les en technieklessen. Tevens is er veel gevarieerd 

verrijkingsmateriaal aanwezig.  

De sociaal-emotionele ontwikkeling neemt een belangrijke plaats in. Leerlingen 

filosoferen samen en natuurlijk is er ook ruimte voor creativiteit. 

De ontmoeting met ontwikkelingsgelijken is van groot belang; ze worden herkend en 

erkend! 

De kinderen komen één dagdeel per week bij elkaar in een voor hen speciaal ingerichte 

klas op Kbs De Werft. De groep bestaat uit maximaal 15 leerlingen en er is een 

onderverdeling gemaakt tussen leerlingen uit de groepen 1, 2 en 3, leerlingen uit de 

groepen 4, 5 en 6 en leerlingen uit de groepen 7 en 8. 

 

 

Online kenniscentrum voor scholen en ouders (www.eurekabreda.nl) en 

Facebook 

De website van Eureka! biedt een kenniscentrum voor ouders en scholen. Hierop is een 

schat aan actuele informatie te vinden over hoogbegaafdheid.  

Tevens is Eureka! op Facebook te vinden. 

 

Eureka!Mobiel en Kleuterbegeleiding 

Eureka!Mobiel ondersteunt en adviseert leerkrachten in de eigen onderwijssituatie. 

Eureka!Mobiel helpt de scholen bij het opstellen van beleidsplannen en geeft adviezen 

ten aanzien van het aanpassen van het curriculum voor (meer- en) hoogbegaafde 

leerlingen. 

http://www.eurekabreda.nl/
http://www.eurekabreda.nl/
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De Kleuterbegeleiding van Eureka! ondersteunt en begeleidt de leerkrachten van kleuters 

met een ontwikkelingsvoorsprong op de scholen van INOS. 

 

Voorlichting aan o.a. schoolteams, op landelijke conferenties en aan ouders 

Met enige regelmaat worden voorlichtingsbijeenkomsten voor verschillende doelgroepen 

verzorgd. Ook wordt Eureka! geregeld uitgenodigd haar kennis en ervaring buiten INOS 

te presenteren. 

 

Coördineren van een Professionele Leergemeenschap Hoogbegaafdheid, INOS 

breed 

Om ervoor te zorgen dat de specifieke vakkennis over hoogbegaafdheid breed wordt 

gedeeld tussen leerkrachten van INOS, begeleidt Eureka! een INOS-brede 

leergemeenschap op dit gebied. 

 

Mocht u meer willen weten over Eureka! of vragen hebben, dan kunt u zich wenden tot 

de IB-er van onze school. 

 

 

 

Kbs De Horizon anticipeert op de ontwikkelingen rond Eureka! 

door op onze eigen school kinderen met meer- en 

hoogbegaafdheid in de gelegenheid te stellen uitdagingen aan 

te gaan. Hiervoor is een  inspirerende ruimte gecreëerd, waar 

kinderen materialen kunnen lenen. In deze ruimte staan ook 

de Pittige Plus Torens.  

In groepjes werken kinderen aan pittige opdrachten, waarbij 

samenwerking, planning, het stellen van doelen en een 

eindpresentatie activiteiten zijn. 

 

 
 
5.12. Rapportage in de groepen 3 tot en met 8 
Vanaf groep 3 wordt meer gebruik gemaakt van methodes, bijvoorbeeld op het gebied 

van lezen, rekenen en schrijven. Bij deze methodes horen diverse toetsen, zodat de 

leerkracht de vorderingen van het kind nauwkeurig kan volgen en direct kan ingrijpen 

wanneer bepaalde stof nog onvoldoende wordt beheerst.  

In de groepen 3 t/m 8 krijgen kinderen twee keer per jaar een woord/cijfer rapport. 

Zaken als gedrag, concentratie, inzet e.d. worden met woorden gewaardeerd. Voor de 

meeste vakken gebruiken we de beoordeling die de methodes geven. De zaakvakken 

worden vanaf groep 6 met een cijfer beoordeeld. 

 

De diverse  onderdelen worden beoordeeld met: 

- onvoldoende 

- matig 

- voldoende 

- ruim voldoende 

- goed 

Op de schoolkalender staat steeds vermeld, wanneer u de rapporten kunt verwachten. 

De rapporten geven beperkte informatie over gedrag en inzet van de kinderen. Wij geven 

er de voorkeur aan deze zaken tijdens de ouderavond met u te bespreken. 

 

Ouderavonden 

Er zijn drie ouderavonden gepland per schooljaar. 
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In november vindt het zogenaamde oudergesprek plaats. Tijdens dit gesprek wordt er 

vooral stil gestaan bij het welbevinden van het kind. Een ‘eerste indruk’ van de 

cognitieve prestaties kunnen ook kort besproken worden.  

De tweede ouderavond staat in februari gepland. Uitgangspunt voor het gesprek is de 

rapportage, waarin een beeld geschetst wordt van de prestaties (methode gebonden 

toetsen, Cito-resultaten), de werkhouding, het welbevinden en de creatieve vakken. 

Aan het eind van het schooljaar (medio juni) is de derde ouderavond.  

 
Cito toetsen 

Vanaf groep 2 worden tweejaarlijks (Midden en Eind) toetsen afgenomen van Cito. Dit 

zijn toetsen die horen bij het leerlingvolgsysteem. Meer hierover in het hoofdstuk 6. 

 

 

In groep 7 maken de leerlingen de CITO entreetoets. Deze 

toets geeft een duidelijk beeld  over de capaciteiten van 

het kind op het gebied van taal, lezen, rekenen en studie-

vaardigheden. Deze entreetoets geeft een voorspelling van 

de te verwachte vorm van Voortgezet Onderwijs. 

 

In groep 8 wordt de CITO eindtoets afgenomen. Deze toets geeft een indicatie voor de 

keuze van het voortgezet onderwijs. Het beeld dat de leerkracht heeft van het kind, niet 

alleen op cognitief gebied maar vooral op het gebied van gedrag, inzet, motivatie en 

sociaal-emotioneel welbevinden is een zeer belangrijk fundament voor het bindend 

advies voor het voortgezet onderwijs. De CITO uitslag is daarbij vaak een bevestiging 

van het advies dat door de leerkracht gegeven is. In tegenstelling tot afgelopen jaren zal 

de Eindtoets niet in februari worden afgenomen maar jaarlijks tussen 15 april en 15 mei. 

In schooljaar 2015-2016 zijn de data: 19 t/m 21 april 2016.  

 

5.13. Huiswerk 
Als kinderen op een basisschool de hele dag intensief gewerkt hebben, moeten zij 

voldoende tijd hebben om te kunnen spelen. Daarom proberen wij, zeker de jongere 

kinderen, zo weinig mogelijk te belasten met huiswerkopdrachten.  

Kinderen die moeite hebben met bepaalde leerstofonderdelen worden zoveel mogelijk 

onder schooltijd extra begeleid door de eigen leerkracht of de RT leerkracht. In sommige 

situaties krijgen ze wat korte opdrachtjes mee naar huis om thuis te oefenen 

(bijvoorbeeld leesbladen of dicteewoordjes). Vanaf groep 5 krijgen de kinderen huiswerk 

mee. Maar ook hierbij zal sprake zijn van een redelijke tijdsbelasting. Het betreft in de 

meeste gevallen een korte taal of rekenopdracht of de voorbereiding van een toets. In 

groep 7 en 8 is het huiswerk meer structureel van aard.  

 

 

5.14. Advisering voortgezet onderwijs 
Gezien de vele mogelijkheden van scholen voor voortgezet onderwijs wil de school u 

graag adviseren bij een juiste schoolkeuze voor uw kind.  

Ons advies betreft steeds een advies voor een type onderwijs, waarbij namen van 

diverse scholen ter algemene informatie worden genoemd. Wij achten ons echter niet 

bevoegd om te zeggen welke specifieke school voor voortgezet onderwijs goed of minder 

goed zou zijn. Die beoordeling laten we liever aan u over.  

 

Begin januari vinden de advies-gesprekken plaats waarbij uw kind natuurlijk van harte 

welkom is. In overleg met de leerkrachten van groep 6 en 7 en de teamcoördinator heeft 

de leerkracht van groep 8 dan een schooladvies opgesteld. Ouders melden zelf hun 

kind aan op de school van hun keuze. De school waar u uw kind heeft aangemeld 

ontvangt van ons het onderwijskundig rapport en de uitslag van de Eindtoets Basis-

onderwijs van het Cito.  
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Vanaf schooljaar 2014-2015 weegt het schooladvies het zwaarst bij de toelating tot het 

voortgezet onderwijs. Middelbare scholen mogen toelating dan niet meer af laten hangen 

van het resultaat van de eindtoets.  

Basisscholen geven in een schooladvies aan, welk type voortgezet onderwijs het beste bij 

een leerling past.  

Daarbij kijkt de school onder andere naar: 

 de aanleg en de talenten van een leerling 

 de leerprestaties 

 de ontwikkeling tijdens de hele basisschoolperiode 

 de concentratie, de motivatie en het dorzettingsvermogen van een leerling 

Rond de tijd van de schooladviesgesprekken worden enkele scholen voor voortgezet 

onderwijs bezocht en ook worden oud-leerlingen van onze school uitgenodigd om in de 

klas over hun  brugklas ervaringen te komen vertellen. Door het tijdig bespreken van het 

advies zijn u en uw kind in de gelegenheid zich te oriënteren op de open dagen die de 

scholen steeds eind januari organiseren.  

 

Waar gaan onze leerlingen naar toe naar het Voortgezet Onderwijs? 

In onderstaand schema ziet u globaal de uitstroom van de afgelopen jaren. Het is lastig 

om daar conclusies uit te trekken, aangezien we altijd kijken naar individuele 

schoolontwikkelingen van de kinderen. We zorgen dat de kinderen op de juiste plek 

komen. We zijn ervan overtuigd dat we de kinderen goed voorbereiden op hun 

vervolgstap naar het VO.  
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5.15. Schooltijden en aanvraag verlof  
De vakanties worden elk jaar door het bestuur vastgesteld na goedkeuring van de 

Medezeggenschapsraad. De school zorgt er voor dat u aan het begin van het schooljaar 

een duidelijk overzicht heeft van alle vakanties en vrije dagen. 

 

Leerplicht  

Op de regels van de leerplichtwet zijn bijna geen uitzonderingen mogelijk, omdat anders 

het leerrecht en de leerplicht aangetast worden. De leerplicht wet is hier heel duidelijk in. 

Uw kind is vanaf 5 jaar leerplichtig. Zie ook: www.leerplicht.net 

 

Aanvraag vakantieverlof of verlof i.v.m. gewichtige omstandigheden 

Slechts bij hoge uitzondering en in bijzondere omstandigheden kan uw kind vrijstelling 

krijgen van het schoolbezoek. U kunt hiervoor een aanvraagformulier vakantieverlof 

aanvragen bij de directeur van de school.  

 

  

5.16. Sponsoring op de scholen van INOS 
Het convenant  ‘Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring’ geldt  voor 

de periode 2015-2018. INOS voelt zich aan deze overeenkomst gebonden. Voor het 

convenant en toelichting zie: www.rijksoverheid.nl (zoek op ‘sponsoring in het primair 

onderwijs’). 

 

Relevante achtergrondinformatie: 

• Bij sponsoring gaat het om geld, goederen of diensten die door de sponsor worden  

 verstrekt aan een bevoegd gezag, directie, leraren, niet-onderwijzend personeel  

 of leerlingen, waarvoor door de sponsor een tegenprestatie wordt verlangd. 

• Als er geen tegenprestatie is, is er sprake van een schenking.  

• De gehele medezeggenschapsraad heeft een instemmingsbevoegdheid over het  

 aanvaarden van materiële bijdragen of geldelijke bijdragen, indien daarbij  

 verplichtingen worden aangegaan waarmee leerlingen worden geconfronteerd. 

• Voor een beslissing over sponsoring dient binnen de schoolorganisatie en bij  

http://www.leerplicht.net/
http://www.rijksoverheid.nl/
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 betrokken personen buiten de school draagvlak te zijn. Het moet altijd en voor  

 iedereen duidelijk zijn dat er sprake is van sponsoring. 

• Sponsoring in het onderwijs moet verenigbaar zijn met de pedagogische en  

 onderwijskundige taak en doelstelling van de school. Sponsoring mag dus niet de  

 onderwijsinhoud beïnvloeden. 

• De vermelding van beeldmerken en (korte) reclameteksten op door de school  

gebruikte materialen, zijn geen sponsoring. Dit betreft bijvoorbeeld het logo van 

het computermerk op de PC’s in de klas, of de reclameslogan van de 

schoolboekenproducent in het lesboek. 

• Een klacht over de wijze waarop de school omgaat met reclame of sponsoring, 

kan volgens de klachtenregeling van INOS worden behandeld. Zie hiervoor elders 

in deze schoolgids. 

 

 

   
 

mogelijk toekomstmuziek? 
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6. Zorg voor kinderen 
 

6.1. Algemeen. 
Tussen de kinderen bestaan grote verschillen op het gebied van 

ontwikkelingsmogelijkheden. Met die verscheidenheid probeert de leerkracht, binnen het 

leerstofjaarklassensysteem zoveel mogelijk rekening te houden. De school heeft een 

uitgebreide zorgstructuur opgezet, zodat zij het kind zo goed mogelijk in zijn 

ontwikkeling kan volgen en begeleiden. Dit hoofdstuk geeft meer informatie over de 

opzet van de zorg en de personen en instanties die daarbij betrokken zijn. 

 

6.2. Intern begeleider 
Iedere basisschool heeft een intern begeleider die zich bezighoudt met het hele gebied 

van de zorg op school. Voor onze school is dit Simone de Meij. 

Tot het takenpakket van de intern begeleider hoort o.a: 

 het toezicht houden op het leerlingvolgsysteem 

 overleg voeren met leerkrachten over individuele of groepsprestaties 

 regelmatig overleg voeren  met de RT leerkracht 

 zorg dragen voor toets- en observatiematerialen 

 leerlingbespreking voeren met leerkrachten en de individuele hulpverlener van 

Edux 

 ondersteunen van leerkrachten bij het opstellen en evalueren van groepsplannen  

 voorzitterschap van de interne- en externe zorgteamvergaderingen.  

 het coachen van leerkrachten 

 voeren van oudergesprekken 

 het zorgdragen voor, en actueel houden van de zorgprocedure van de school  

 contacten onderhouden met scholen voor speciaal basisonderwijs en REC’s.  

 

6.3. RT leerkracht 
De RT leerkracht, Monique van Bedaf, geeft extra ondersteuning aan kinderen die op 

cognitief, motorisch gebied of qua gedrag onvoldoende ontwikkeling laten zien. De hulp 

aan deze kinderen vindt in kleine groepjes plaats, incidenteel wordt er individuele RT 

gegeven voor een korte periode.  

De RT leerkracht neemt ook regelmatig toetsen af om de vorderingen van de kinderen in 

beeld te brengen en bespreekt deze met de intern begeleider en de desbetreffende 

leerkracht (zie ook Remedial teaching). 

 

 

 

                  
               Simone de Meij (IB) 

 

          
   Monique van Bedaf  (RT) 
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6.4. Ambulant begeleider 
Kinderen met een extra ondersteuning kunnen in aanmerking komen voor ambulante 

begeleiding vanuit het speciaal onderwijs (REC). De ambulant begeleider is de schakel 

tussen het speciaal onderwijs en de basisschool en stelt in overleg met leerkracht, intern 

begeleider en ouders een begeleidingsplan op. 

De ambulant begeleider verricht observaties in de groep en geeft tips en adviezen aan de 

leerkracht zodat deze zijn instructie en werkwijze zoveel mogelijk aan kan laten sluiten 

aan de mogelijkheden van de leerling. Ook kan er voor specifieke materialen of 

methodes gezorgd worden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat de ambulant 

begeleider zelf met het kind aan het werk gaat. Er vindt regelmatig overleg plaats tussen 

ambulant begeleider, ouders, leerkracht, RT’er en intern begeleider van de school.  

 

6.5. Collegiale Consultatiegever (CC’er ) 
De  collegiale consultatiegever is werkzaam binnen het Speciaal Basisonderwijs en 

ondersteunt en adviseert leerkrachten op de basisscholen in hun zorg voor kinderen met 

leer- en/of gedragsproblemen. Hij/zij verricht op verzoek van leerkrachten observaties 

van individuele leerlingen of van de gehele groep en geeft op basis van de verrichte 

observaties adviezen aan de leerkracht. Wanneer sprake is van observatie door een 

consultatiegever worden ouders hiervan op de hoogte gesteld. 

 

6.6. Centrum Jeugd en Gezin (CJG’er) 

 

CJG Breda is de vraagbaak voor ouders, opvoeders en 

kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar. Zij verlenen 

professionele ondersteuning aan ouders, kinderen en school. 

De CJG’er is voor de school de link naar diverse 

maatschappelijke instellingen. Het hoofddoel van het CJG is 

het samen zoeken naar oplossingen die voor jou én in jouw 

situatie werken.  

Elke week is Chantal Hendrickx, een medewerkster van het CJG een dagdeel op school 

aanwezig. Zij is vrij aanspreekbaar voor ouders. Het spreekuur op onze school is iedere 

vrijdagmiddag tussen 13.15 – 14.15 uur. De CJG’er maakt deel uit van het Zorg Advies 

Team.  

 

6.7. ZAT: het Zorg Advies Team 
Er zijn jaarlijks twee momenten vastgelegd om een ZAT bespreking te houden. Hierbij 

aanwezig zijn de team-coördinatoren, de school CJG-er en de IB-er. Tijdens deze 

besprekingen worden leerlingen besproken waarbij er zorg is op gebied van niet-leerstof 

gerelateerde zaken. Er kunnen meer vergaderingen per jaar plaatsvinden op verzoek. 

Ook kunnen er mensen van andere instanties worden uitgenodigd wanneer daar de 

noodzaak voor is. 

 

6.8. Onderwijsbegeleidingsdiensten 
In het onderwijs kunnen scholen een beroep doen op verschillende  

onderwijsbegeleidingsdiensten.  Zij ondersteunen en begeleiden scholen bij hun 

onderwijs in de meest brede zin van het woord. Voor een periode van vier jaar wordt 

door de directie van de school het Strategisch Beleidsplan opgesteld waarin hij de 

schoolontwikkeling voor de komende jaren uiteenzet en aangeeft op welke wijze externe 

experts de school bij deze activiteiten zullen begeleiden.  

 

- Individuele hulpverlening: Hiervoor maken wij gebruik van Flexinos of Edux. De 

onderwijsadviseurs houden regelmatig op school leerling besprekingen met de 

leerkrachten en de intern begeleider.  Zij geven informatie en adviezen die de 
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leerkrachten kunnen gebruiken in hun onderwijs aan kinderen met leerproblemen 

of problemen die meer op  sociaal-emotioneel gebied liggen.  

 

- Systeembegeleiding: Voor komend schooljaar staat het volgen van de implemen-

tatie van de nieuwe schoolontwikkelingen rond ‘samen grenzen verleggen’ 

centraal.  

 

- Consulent zieke leerlingen: school en ouders kunnen een beroep doen op de 

consulent van Edux wanneer een kind langdurig ziek is en geen onderwijs op 

school kan volgen. De verantwoordelijkheid voor het onderwijs aan zieke kinderen 

ligt bij de school waar het kind ingeschreven staat. 

       

 

6.9. Passend Onderwijs  
De meeste kinderen bewegen makkelijk en zien en horen goed. Maar er zijn ook kinderen 

die dat niet zo goed kunnen. Er zijn verschillen in mogelijkheden, in talent en 

vaardigheid. Kortom, elk kind is anders. En al die kinderen zitten samen op school. 

Scholen zetten zich in om tegemoet te komen aan verschillen tussen kinderen. Ze 

verzorgen passend onderwijs. Ze zorgen ervoor dat elk kind optimale onderwijskansen 

krijgt. Meer weten? Zie: Website Passend onderwijs: www.passendonderwijs.nl 

    

Wie zorgen dat uw kind passend onderwijs krijgt? 

• U kiest de school die past bij uw kind, zo dicht mogelijk bij huis of soms iets  

 verder weg. Elke school is anders. Scholen vertellen op hun website en in hun  

 schoolgids wat de school van andere scholen onderscheidt, wat de school uw kind 

kan bieden. Dat is het schoolprofiel. U kent uw kind en u maakt een keuze. 

• De school zorgt dat uw kind het onderwijs en de zorg krijgt die het nodig heeft. 

Die zorg noemen we binnen passend onderwijs 'ondersteuning'. Om uw kind 

passend onderwijs te geven werkt de school samen met u. Hoe de school de 

onderwijsondersteuning heeft georganiseerd, leest u in de schoolgids. 

• De school werkt ook samen met andere scholen en met instanties als de 

gemeente en Centra voor Jeugd & Gezin. Als dat nodig is, wordt gebruik gemaakt 

van ondersteuning door het speciaal basisonderwijs (SBO). Dan worden 

hulpmiddelen verstrekt. Of specialisten komen uw kind helpen of de leerkracht 

ondersteunen. Soms kan een school niet het onderwijs bieden dat past bij uw 

kind. Het bestuur van de school zoekt dan samen met u een andere school in de 

regio. Dat kan op een andere (reguliere) school zijn, in het speciaal basisonderwijs 

of het speciaal onderwijs. Zo krijgt elk kind een passende onderwijsplek. 

 

Welke vormen van speciaal onderwijs vallen onder het passend onderwijs? 

Het speciaal onderwijs (SO) in Nederland is ingedeeld in vier groepen, zogenaamde 

clusters.  

 SO-cluster 1: scholen voor kinderen met een visuele beperking 

 SO-cluster 2: scholen voor kinderen met gehoor-, taal-, of spraakproblemen  

 SO-cluster 3: scholen voor kinderen met een lichamelijke, verstandelijke of 

meervoudige beperking en voor langdurige zieke kinderen 

 SO-cluster 4: scholen voor kinderen met ernstige psychiatrische stoornissen of 

gedragsproblemen.  

 

De clusters 3 en 4 vallen onder het samenwerkingsverband passend onderwijs van de 

regio. De clusters 1 en 2 zijn landelijk georganiseerd en leveren bijdragen aan het 

passend onderwijs in de regio.  

 

En dan is er nog het speciaal basisonderwijs (SBO). Dat wordt niet gerekend tot het 

speciaal onderwijs. Deze vorm van onderwijs valt onder het regulier basisonderwijs 

http://www.passendonderwijs.nl/
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(BaO) en ook deze scholen maken deel uit van de Stichting Samenwerkingsverband 

Primair Onderwijs 30.03 Optimale Onderwijs Kans (OOK). 

 

Hoe hebben ouders medezeggenschap? 

Passend onderwijs is de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen, maar kan niet 

zonder een goede samenwerking met ouders. Op de school hebben ouders inspraak via 

de oudergeleding van de medezeggenschapsraad. Ook regionaal hebben ouders inspraak 

bij de vormgeving en inrichting van het passend onderwijs. Dat is geregeld via de 

ondersteuningsplanraad (OPR). De OPR van ons samenwerkingsverband bestaat uit 12 

leden: 6 ouders en 6 personeelsleden. Zij zijn door de MR'en van de deelnemende 

scholen gekozen in die OPR. 

Elders op onze website (zie: www.rsvbreda.nl) vindt u de meest recente informatie van 

de OPR. 

 

6.9.1 Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 
In het kader van Passend Onderwijs heeft onze school een ondersteuningsprofiel 

opgesteld. Dit document biedt informatie over de kwaliteit van de basisondersteuning en 

over wat onze school verder aan ondersteuning biedt. Het legt vast waar onze school 

voor staat. De schoolondersteuningsprofielen van alle scholen van ons 

samenwerkingsverband tezamen, moeten ‘dekkend’ zijn voor alle vormen van 

ondersteuning in de regio. Op deze manier is er voor alle kinderen een plaats om dat 

onderwijs en die ondersteuning te krijgen die zij nodig hebben. 

 
 

Ons ondersteuningsprofiel bestaat uit de volgende onderdelen: 

• een korte typering van onze school 

• de kwaliteit van onze basisondersteuning. Dat is de ondersteuning waarop alle  

     kinderen kunnen rekenen. 

• de deskundigheid voor extra ondersteuning waarover onze school beschikt  

 (binnen het eigen personeelsbestand en van buiten de school)  

• de voorzieningen die wij als school hebben om leerlingen extra ondersteuning te  

 bieden. 

 

 

 

Een korte typering van onze school 

Kbs De Horizon is een school met de intentie een brede school te zijn. Wij proberen voor 

alle kinderen een passend onderwijsaanbod te creëren binnen de mogelijkheden die wij 
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binnen ons onderwijs hebben. In de kleutergroepen wordt gewerkt volgens 

basisontwikkeling. Vanaf groep 3 kan ons onderwijs gekarakteriseerd worden als 

eigentijds traditioneel. Het behouden van het goede van het klassikale, uitgebreid met de 

diverse differentiatiemogelijkheden die het hedendaags onderwijs ons biedt.  

 

De kwaliteit van onze basisondersteuning 

Onze basisondersteuning is goed op orde.  

De basisondersteuning bestaat uit de volgende vier domeinen:  

 Onderwijs 

 Begeleiding 

 beleid  

 organisatie. 

 

Onderwijs 

De onderwijskundige doelen kunnen we samenvatten in: behouden wat goed is en 

grenzen verleggen waar nodig. Door de veranderende maatschappij vragen de leerlingen 

nu uitgedaagd te worden in vaardigheden, die meer van deze tijd zijn (21ste eeuwse 

vaardigheden).  Daarnaast worden de kinderen uitgedaagd op hun eigenniveau. Het 

zogenaamde driestromen beleid zorgt ervoor dat de kinderen bij de belangrijkste 

vakgebieden op niveau werken.  

Tevens is er extra aandacht voor de meer- en hoogbegaafden en hebben we de 

organisatie zo ingericht dat leerlingen, die een uitval hebben, hierbij extra ondersteuning 

krijgen.   

 

Beleid 

Het schoolbeleid is erop gericht leerlingen vanuit hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid 

te stimuleren hun talenten te ontwikkelen en uit te dagen om samen grenzen te 

verleggen.    

 

Organisatie / begeleiding / deskundigheid 

Aan de hand van groepsplannen is het drieniveau-onderwijs (basis, hulp en verrijking) 

uitgewerkt voor alle leerlingen. Een remedial teacher, een Intern Begeleider 

(zorgleerlingen) , een leerkracht en een onderwijsassistent (meer- en hoogbegaafden) 

zijn deskundig om de extra hulpvragen te kunnen opvangen.  

Onze Remedial Teacher is orthopedagoge, de Intern Begeleider heeft master SEN en vier 

collega’s hebben de ‘train de trainer’ van de SoVa-training gevolgd.  

 

Ondersteuningsvoorzieningen 

Naast de mogelijkheid voor meer- en hoogbegaafden om aan het Eureka-programma 

deel te nemen, kennen wij de inzet van de zogenaamde Pittige Plus Torens (PPT).  

 

Kengetallen 

Het leerlingaantal loopt de laatste jaren langzaam terug. Nar verwachting zullen op op 1 

oktober 2015 ruim 310 leerlingen op school hebben. Hiervan valt ongeveer 3% onder de 

gewichtsleerlingen.  

 

Ontwikkelagenda 

We mogen concluderen dat we tevreden zijn over de wijze waarop we onze zorg en de 

daaraan gerelateerde ondersteuning hebben weggezet. We realiseren ons goed dat de 

komende jaren er meer kinderen met specifieke onderwijsbehoeften naar onze school 

kunnen komen, wat natuurlijk consequenties met zich mee kan brengen betreffende 

ondersteuningsvoorzieningen.  

Aandachtspunten voor de komende tijd zijn het verder uitzetten van het 

Onderwijsondersteuningsprofiel binnen onze organisatie, het aanpassen van het medisch 

protocol, het bekijken van de mogelijkheden om externe expertise optimaal in te zetten, 

het protocol voor meer- en hoogbegaafden te optimaliseren en het creëren van een 
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Digitale Leer- en Werk Omgeving om leerkrachten meer met elkaar te kunnen laten 

delen.  

 

 

 
6.10. Zorgprocedure  
In het schoolondersteuningsprofiel staat nauwkeurig omschreven op welke wijze de 

school werkt op het gebied van de zorg. Daarvoor is een breed systeem van 

zorgvoorzieningen gecreëerd. In het kort ziet het traject er als volgt uit: 

 

Stap 1:  

De leerkracht signaleert een probleem en kan aan de hand daarvan besluiten tot  

verlengde instructie of extra oefening (bijvoorbeeld op de computer).  

 

Stap 2:  

Ondanks de extra aandacht en oefening blijft het kind moeite houden met bepaalde 

leerstof. De leerkracht stelt dan na overleg met de intern begeleider een groepsplan op 

en verleent tijdens momenten van zelfstandig werken specifieke hulp aan het kind (dit 

kan ook een groepje kinderen zijn). Ouders worden hiervan op de hoogte gesteld. 

 

Stap 3:  

Als de leerkracht na evaluatie constateert dat er onvoldoende vorderingen zijn, vindt een 

volgend gesprek plaats met de intern begeleider.  

Bij een volgend overleg wordt bekeken of er al voldoende vorderingen zijn gemaakt. Als 

blijkt, dat er meerdere factoren zijn die een goede ontwikkeling in de weg staan dan kan 

worden besloten tot: 

 

Stap 4:  

Er wordt nader onderzoek verricht door de RT leerkracht of de intern begeleider. Er kan 

ook besloten worden externe deskundigen te consulteren. 

De mogelijkheid bestaat de hulpvraag van de leerling in te brengen in de 

leerlingbespreking met de onderwijsadviseur leerlingenzorg van Edux. Ook de collegiale 

consultatiegever vanuit het speciaal basisonderwijs kan ingeschakeld worden om 

bijvoorbeeld een observatie te verrichten. 
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Naar aanleiding hiervan kan er besloten worden tot nader onderzoek. Als school hebben 

wij alleen de middelen om deelonderzoeken bekostigen. Dat wil zeggen een 

capaciteitenonderzoek of een onderzoek op gebied van aandacht en concentratie op 

kosten van school gedaan kunnen worden. Wanneer er een uitgebreider diagnostisch 

onderzoek  nodig is (bijvoorbeeld een onderzoek naar dyslexie of dyscalculie), dan zullen 

de kosten hiervan voor rekening van de ouders komen. Er zijn diverse orthopedagogische 

bureaus die deze onderzoeken uitvoeren. De IB-er kan u hierover informeren. In al deze 

situaties worden ouders nauw betrokken en zal regelmatig overleg plaatsvinden. In 

sommige gevallen dekt de  gemeente de kosten voor onderzoek (bijv. bij dyslexie). 

 

 

6.11. Het leerlingvolgsysteem 
Het leerlingvolgsysteem is een manier om via toets- en registratiemomenten informatie 

over leerprestaties en gedragskenmerken van leerlingen te verkrijgen. 

Het systeem biedt enerzijds informatie over de individuele leerling, anderzijds ook over 

de groepsprestaties.  

Binnen het leerlingvolgsysteem zijn 2 hoofdstromen te onderscheiden: 

 

1. De methode-gebonden toetsen en observaties; deze toetsen voor een belangrijk 

deel de recent aangeleerde leerstof. 

2. De niet-methode gebonden toetsen; deze worden door landelijke centra 

ontwikkeld, bijvoorbeeld het CITO. Ze toetsen algemeen aanvaarde doelstellingen 

die voor de leerling geldig worden geacht. Het betreft dus een landelijke norm. 

 

Het CITO hanteert de volgende prestatieniveaus: 

A goed tot zeer goed: de 25% hoogst scorende kinderen.  

B voldoende tot goed: de 25% net boven tot ruim boven het landelijk gemiddelde         

   scorende leerlingen.  

C matig tot voldoende: de 25% net onder het landelijk gemiddelde scorende  

   leerlingen.  

D zwak: de 15% ruim onder het landelijk gemiddelde scorende leerlingen.  

E zeer zwak: de 10% laagst scorende leerlingen. 

  

Behalve informatie over de individuele leerling geven deze toetsen ook een beeld van de 

gemiddelde prestaties van de groep en de school en kunnen ze gebruikt worden om het 

gegeven onderwijs te evalueren. Voor de groepen 1 en 2 wordt vooral veel gebruik 

gemaakt van individuele observaties door de leerkracht. Vanaf midden groep 2 worden 

de niet methode gebonden toetsen afgenomen en de toets ‘beginnende geletterdheid’.  

 

Ouders hebben via een inlogcode de mogelijkheid de toetsresultaten van Cito te bekijken 

op de ouderprotal van ParnasSys. 
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6.12. Remedial teaching 
Niet ieder kind is in staat om de aangeboden lesstof voldoende te volgen. Het is in dat 

geval de opdracht van de school om het leeraanbod af te stemmen op de 

onderwijsbehoeftes van het kind. Dit gebeurt in principe in de groep. Als het aanbod niet 

toereikend is krijgt het kind individueel of in groepjes van maximaal 4 kinderen 

remediërend onderwijs. Onze RT-leerkracht heet Monique van Bedaf. 

 

Remedial Teaching (RT) vindt plaats als een kind een ontwikkelings- of leerprobleem 

heeft en in de klas is gebleken dat extra uitleg en begeleiding van de leerkracht te weinig 

effect heeft. Ook kan de hulp gericht zijn op de sociaal – emotionele ontwikkeling van 

een kind. 

In overleg met het intern zorgteam wordt dan besloten om RT buiten de groep in te 

zetten. In dit overleg worden ouders altijd betrokken. Er wordt een handelingsplan 

opgesteld waarin duidelijk omschreven staat, waaraan gewerkt gaat worden, hoe lang 

de hulp gaat duren en wanneer er een evaluatie plaats zal vinden. 

De RT wordt meestal in kleine groepjes van 3 of 4 leerlingen gegeven. 

Het schooljaar is verdeeld in RT-periodes. Na iedere periode vindt een evaluatie plaats en 

wordt in overleg met het intern zorgteam vastgesteld of de RT nog een periode wordt 

verlengd of wordt stopgezet.  

In principe is de RT van tijdelijke aard. Als blijkt dat het kind voldoende vorderingen 

heeft gemaakt stopt de RT buiten de groep.  

 

Eigen leerlijn 

Als een leerling op een specifiek gebied (bijvoorbeeld rekenen) ernstige problemen heeft 

en het tempo van de groep niet meer kan volgen, kan overwogen worden om voor die 

leerling een eigen leerlijn op te zetten (opgenomen in het zogenaamde Onderwijs 

Ontwikkel Perspectief). Het kind verwerkt dan stof die het wel aan kan en doet dit in 

eigen tempo.  

In overleg met de leerkracht en de consulent van Edux bekijkt het intern zorgteam de 

mogelijkheden tot het invoeren van een eigen leerlijn. Ook ouders worden bij dit traject 

betrokken. 

In principe komen kinderen vanaf groep 6 in aanmerking voor het volgen van een eigen 

leerlijn.  

 

Externe RT 

De school heeft beperkte mogelijkheden voor het realiseren van zorg. Dit betekent dat er 

steeds keuzes moeten worden gemaakt welke leerlingen in aanmerking komen voor RT. 

U mag er op vertrouwen dat er steeds een zorgvuldige afweging plaatsvindt en dat uw 

zorg om uw kind ook onze zorg is! 

Toch kan het voorkomen, dat de school niet de maximale hulp kan bieden die zijzelf en 

ouders zouden wensen. In die situatie kunnen de ouders besluiten hun kind aan te 

melden bij een externe deskundige. Wanneer dit gebeurt in overleg met de school zullen 

wij hier onze medewerking aan verlenen. Wij vinden het belangrijk dat er een goede 

uitwisseling tussen de externe RT en de school is. Het is belangrijk de aanpak op elkaar 

af te stemmen. Het overleg kan gaan via een communicatieschrift, e-mail of in 

regelmatige gesprekken die plaatsvinden op school. 

 

Het is het beleid van de school om RT door externe deskundigen in principe altijd buiten 

de schooltijden te laten plaatsvinden. De school volgt hiermee de lijn die is uitgezet door 

het bestuur van de school: 

  

In toenemende mate worden scholen geconfronteerd met verzoeken van 

ouder(s)/verzorger(s) om extra zorg (waaronder remedial teaching) voor hun kinderen te 

organiseren, waarbij ouders op eigen initiatief en voor eigen rekening externe hulp 

inschakelen. 
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De school gaat bij het beslissen op een dergelijk verzoek uit van het wettelijke gegeven 

dat onderwijstijd besteed moet worden aan onderwijs (en niet aan andere zaken). 

Daarom staat de school in beginsel afwijzend tegenover verzoeken tot het (laten) 

verrichten van hulp (waaronder Remedial Teaching) door externe hulpverleners onder 

schooltijd (binnen of buiten het schoolgebouw).  

Zorg en begeleiding die op initiatief van ouders wordt aangevraagd en bekostigd, dient 

buiten schooltijd te worden verzorgd. Het is immers geen onderdeel van het 

onderwijsprogramma voor deze leerling. 

Indien er sprake is van een medische indicatie* of indien er kan worden aangetoond dat 

de te verlenen hulp een onmisbare schakel in het leer-/hulpverleningsproces is, wordt 

hierop een uitzondering gemaakt. Ouders vragen in samenspraak met de directeur een 

ontheffing aan bij de leerplichtambtenaar. De directeur van de school beoordeelt deze 

situatie. 

Wel dienen hierbij goede afspraken gemaakt te worden over het beperken van het 

schoolverzuim dat hierdoor ontstaat. Dit betreft bijvoorbeeld afspraken over de 

frequentie en de tijdsduur van de hulp en de wijze waarop overleg met school 

plaatsvindt. 

  

* Een door de ziektekostenverzekeraars erkende dyslexie-verklaring wordt hierbij gezien  

   als medische indicatie.   

 

 

6.13. Dyslexieprotocol 
De school heeft een protocol ontwikkeld om mogelijke signalen van dyslexie zo snel 

mogelijk op te sporen. Het protocol Leesproblemen en Dyslexie dat is ontwikkeld door 

het Expertisecentrum Nederlands in Nijmegen diende daarbij als leidraad.  

Door middel van observaties en toetsen worden kinderen al vanaf groep 1/2 nauwkeurig 

gevolgd op het gebied van ontluikende geletterdheid en aanvankelijk lezen. Wanneer 

blijkt, dat een kind zich op leesgebied onvoldoende ontwikkelt worden meteen stappen 

ondernomen om dit kind op een adequate wijze te kunnen begeleiden. Als de 

leesontwikkeling van het kind ondanks extra inspanning toch moeizaam blijft verlopen en 

te weinig groei laat zien worden verdere stappen ondernomen.  

 

Onderkennende diagnose van dyslexie 

Doordat het kind al vanaf groep 1/2 nauwkeurig gevolgd wordt op het gebied van 

ontluikende geletterdheid en aanvankelijk lezen ontstaat er een uitgebreid dossier met 

daarin alle observaties, toetsen, handelingsplannen en verslagen van gesprekken tussen 

intern begeleider en leerkracht en eventueel extern deskundige. Op basis van dit dossier 

en de informatie van intern begeleider kan de orthopedagoog van Edux een 

onderkennende diagnose van dyslexie afgeven (CODE-verklaring). Het geeft de 

mogelijkheid voor een aantal aanpassingen in het leesonderwijs zoals: 

 het auditief ondersteunen bij toetsen 

 het aanbieden van een vergroot lettertype 

 aanpassen van de tijd voor het maken van een toets 

 gebruik van de computer bij spellingopdrachten  

De CODE-verklaring wordt tot en met de brugklas van het voortgezet onderwijs erkend. 

 

Dyslexieverklaring 

Wanneer de achterstand in het leesonderwijs steeds groter dreigt te worden kan in 

overleg tussen intern begeleider en ouders besloten worden een aanvraag in te dienen bij 

het CTLV (Commissie voor Toelaatbaarheids Verklaringen). Deze commissie bepaalt of 

het verzoek ontvankelijk wordt verklaard, waarna een diagnostisch onderzoek mag 

plaatsvinden. Als uit het onderzoek blijkt dat er sprake is van dyslexie, krijgt het kind 

een dyslexieverklaring. De dispenserende en compenserende middelen zullen zoveel 
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mogelijk ingezet worden voor de leerlingen (bv meer tijd, auditieve ondersteuning, 

vergrote versies).  

 

Met behulp van een dyslexieverklaring  kunnen voor de leerling hulpmiddelen 

aangevraagd worden die het leesonderwijs vereenvoudigen. Een voorbeeld is de 

Daisyspeler die het kind auditief ondersteunt bij het lezen van teksten. Ook is er de 

mogelijkheid tot auditieve ondersteuning bij het maken van CITO toetsen.  

Vanaf schooljaar 2015-2016 werken we ook met het programma Kurzweil, die de 

vereiste brede ondersteuning biedt voor de leerlingen.  

 

6.14. Meer- en hoogbegaafdheidsprotocol 
Dit protocol is opgesteld om kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong tijdig te 

signaleren en optimaal te begeleiden. Daartoe is in een duidelijk stappenplan opgezet 

hoe wij daar als school mee omgaan. Als aanvulling hierop  is binnen Inos Eureka! 

opgezet. Het omvat verrijkingsklassen voor hoogbegaafde leerlingen van de basisscholen 

die onder dit schoolbestuur vallen. Deelname aan dit project gaat altijd in overleg met u 

als ouders, de leerkracht en de intern begeleider.  

Om hier voor in aanmerking te komen wordt er een procedure doorlopen: Wanneer er 

vermoedens zijn van hoogbegaafdheid bij leerkrachten en ouders kan de school 

trajectbegeleiding aanvragen bij Eureka! De trajectbegeleidster van Eureka! Heeft een 

gesprek met de betreffende leerling en zij beoordeelt of de leerling in aanmerking komt 

voor Eureka. Bij haar beoordeling kijkt daarbij vooral naar de kenmerken van 

hoogbegaafdheid en of die leerling behoefte heeft aan een extra aanbod. 

 

 

Op onze school werken de meer- en hoogbegaafden 

o.a. met projecten vanuit de Pittige Plustorens, 

spellen uit de Willy Wortelruimte, wordt hen 

verdiepingsstof aangeboden en werken we met 

compacten. Compacten is het weglaten van onnodige 

herhalings- en oefenstof uit de methode. De tijd die 

vrijkomt door compacting van de reguliere leerstof 

kan dan worden besteed aan werken aan 

verrijkingsmateriaal. Het verwerken van de 

verrijkingsstof heeft een verplichtend karakter.  

Het is even belangrijk als de gecompacte basisstof. Bij de aanpak via compacting en 

verrijking is het nadrukkelijk niet de bedoeling dat leerlingen versneld door de leerstof 

heen werken. 

 

6.15. Sova-training 
Deze training wordt gegeven aan kinderen met verschillende problemen op het gebied 

van de sociale vaardigheid. Het doel van de SOVA (Sociale Vaardigheidstraining) is 

kinderen vaardigheden aanleren om hen in sociale situaties beter tot hun recht te laten 

komen. Dit gebeurt in tien bijeenkomsten van anderhalf uur.  

Er wordt jaarlijks bekeken of de formatieve ruimte beschikbaar is om deze training op 

school te kunnen geven. Indien hier niet aan voldaan kan worden, verwijst de school de 

ouders naar externe sovatrainingen.  

 

De training is opgebouwd in drie fasen: 

- de opbouwfase (les 1 t/m 4) in deze lessen wordt gewerkt aan een veilige 

situatie, worden relaties opgebouwd en kunnen gemakkelijk contacten worden 

gelegd. Dit is de fase van de basisvaardigheden, 

- De middenfase (les 5 t/m 9) hier komen de complexere sociale vaardigheden aan 

de orde, 

- De afbouwfase, les 10 en evt. een herhalingsles; in deze les(-sen) worden 

onderdelen van de training herhaald. 
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De lessen bestaan uit kringgesprekken, gerichte oefeningen, rollenspelen en 

huiswerkopdrachten. De huiswerkopdrachten worden gegeven na de tweede les t/m de 

negende les. Bij deze opdrachten moeten de vaardigheden uit de les worden toegepast. 

Om de training succesvol te laten verlopen is het fijn als de ouders de kinderen helpen 

met het oefenen van de vaardigheden thuis. Ook de samenwerking met de leerkracht is 

erg belangrijk. De vaardigheden moeten ook op school geoefend worden en er zijn ook 

opdrachten die de kinderen samen met de leerkracht moeten uitvoeren. 

 

De Sovagroep wordt samengesteld aan de hand van de volgende punten: 

 SCOL (leerlingvolgsysteem sociaal emotionele ontwikkeling) 

 Observaties van de leerkracht 

 Leerlingbespreking 

 Oudergesprek  

 

 

 

6.16 Medicijnverstrekking en medisch handelen op 
school 
 

Leraren op school worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn 

die meestal met eenvoudige middelen te verhelpen is, zoals hoofdpijn, buikpijn, oorpijn 

of pijn ten gevolge van een insectenbeet.  

Ook krijgt de schoolleiding steeds vaker het verzoek van ouder(s)/verzorger(s) om hun 

kinderen de door een arts voorgeschreven medicijnen toe te dienen. Een enkele keer 

wordt medisch handelen van leraren gevraagd zoals het geven van sondevoeding of het 

geven van een injectie. Dit zijn handelingen die vallen onder de wet BIG. 

  

De schoolleiding aanvaardt met het verrichten van dergelijke handelingen een aantal 

verantwoordelijkheden. Leraren begeven zich dan op een terrein waarvoor zij niet 

gekwalificeerd zijn. Met het oog op de gezondheid van het kind is het van groot belang 

dat zij in dergelijke situaties zorgvuldig handelen. Zij moeten daarbij over de vereiste 

bekwaamheid beschikken.  

 

Leraren en schoolleiding moeten zich realiseren dat, wanneer zij fouten maken of zich 

vergissen, zij voor medische handelingen aansprakelijk gesteld kunnen worden. 

Een leraar is niet deskundig genoeg om een juiste diagnose te stellen. De grootst 

mogelijke terughoudendheid is hier dan ook geboden. Uitgangspunt moet zijn dat een 

kind dat ziek is, naar huis moet.  

De schoolleiding zal, in geval van ziekte, altijd contact op moeten nemen met de ouders 

om te overleggen wat er dient te gebeuren.  

Wanneer een leraar inschat dat het kind met een eenvoudig middel geholpen kan 

worden, is het gewenst om eerst contact te zoeken met de ouders (het kind kan in het 

bijzijn van de leraar ook zelf bellen). Vraag daarna om toestemming aan de ouders om 

een bepaald middel te verstrekken. 

 

Het verstrekken van medicijnen op verzoek. 

Kinderen krijgen soms medicijnen of andere middelen voorgeschreven die zij een aantal 

malen per dag moeten gebruiken B.V. pufjes voor astma, antibiotica, of zetpillen. Ouders 

kunnen aan schoolleiding en leerkracht vragen deze middelen te verstrekken. 

Schriftelijke toestemming van de ouders is hierbij noodzakelijk.  

Meestal gaat het niet alleen om eenvoudige middelen, maar ook om middelen die bij 

onjuist gebruik tot schade van de gezondheid van het kind kunnen leiden.  

Leg daarom schriftelijk vast om welke medicijnen het gaat, hoe vaak en in welke 

hoeveelheden ze moeten worden toegediend en op welke wijze dat dient te geschieden. 

Leg verder de periode vast waarin de medicijnen moeten worden verstrekt. Ouders 
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geven hierdoor duidelijk aan wat zij van de schoolleiding en de leraren verwachten opdat 

zij op hun beurt weer precies weten wat ze moeten doen en waar ze verantwoordelijk 

voor zijn. Wanneer het gaat om het verstrekken van medicijnen gedurende een lange 

periode moet regelmatig met ouders overlegd worden over de ziekte en het daarbij 

behorende medicijngebruik op school. Een goed moment om te overleggen is als ouders 

een nieuwe voorraad medicijnen komen brengen. 

 

Het bewaren van medicijnen op school moet 

tot een minimum worden beperkt. Het is 

verstandig hiervoor één persoon aan te 

wijzen die verantwoordelijk is voor het 

beheer. 

In uitzonderlijke gevallen zullen ouders aan 

schoolleiding en leraren vragen BIG - 

handelingen te verrichten. Te denken valt 

daarbij aan het geven van sondevoeding, 

het meten van de bloedsuikerspiegel bij 

suikerpatiënten door middel van een 

vingerprikje. De school is hier zeer 

terughoudend in. Bij voorkeur worden deze 

handelingen door de Stichting Thuiszorg of 

door de ouders zelf op school verricht. In 

sommige gevallen kan er sprake zijn van 

een PGB (persoonsgebonden budget). 

In situaties waarbij twijfels zijn over de correcte procedures raadpleegt de school 

deskundigen zoals de schoolarts of de verpleegkundigen van het Speciaal Onderwijs. 

 

Landelijk wordt een protocol ontwikkeld over dit onderwerp. Tot die tijd is het INOS-

beleid: “Niet, tenzij.” 

 

 

6.17 Playing for Success, leren met een WOW-factor   
 
Playing for Success is een voor Nederland grensverleggend initiatief waarmee leerlingen 
in de leeftijd van 9 tot en met 14 jaar hun prestaties in taal, rekenen, ICT  en sociaal 
emotionele ontwikkeling verbeteren. De aantrekkingskracht van topsport speelt hierbij 
een bijzondere rol.    

Motivatie 
Playing for Success gaat ervan uit dat leerlingen van nature gemotiveerd zijn om te 
leren, maar door negatieve leerervaringen kan motivatie verminderen en zelfbeeld en 
zelfvertrouwen verslechteren. Ze geloven zelf dat ze niet goed kunnen leren. Dit heeft tot 
gevolg dat ze onderpresteren of dat ze niet laten zien wat ze wel kunnen. Ze kunnen 
meer dan ze zelf geloven.                                                                

Inspiratie 
Playing for Success geeft leerlingen de kans leren als positief te ervaren op een 
uitdagende en inspirerende plek buiten school: het Rat Verlegh, ofwel NAC Stadion. Hier 
werken ze samen met andere leerlingen aan opdrachten die aansluiten bij hun 
interesses. 

Zelfvertrouwen en positief zelfbeeld 

Het stadion, de sport, de ambiance van de professionele voetbalwereld: het draagt 

allemaal bij aan een omgeving die de kinderen uitdaagt, stimuleert en prikkelt. Als 

leerlingen ontdekken dat ze wel kunnen leren en dat leren ook nog leuk is, nemen de 

schoolprestaties toe, krijgen ze hun zelfvertrouwen terug en levert het een bijdrage aan 

een positief zelfbeeld. 
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Wow-factor 
Naast leerkrachten, zijn er enthousiaste stagiaires die als mentor worden ingezet om de 
leerlingen te begeleiden en te stimuleren. Ook zij vinden het een uitdaging om in het 
stadion aan dit bijzondere programma mee te doen. Voetballers en trainers zetten zich 
met plezier in voor het centrum en de leerlingen! 

Het is niet moeilijk voor te stellen dat leren in een voetbalstadion voor de leerlingen een 

feest is. Bij Playing for Success noemen ze dat: leren met een WOW-factor.  

           (www.playingforsuccess.nl/breda)    

Kenmerken 

 Naschools programma van 10 weken, 1 middag per week, 2 à 3 uur lang gericht 

op leerlingen tussen 9 en 14 jaar, waarbij de motivatie en zelfvertrouwen is 

verminderd, met name op het gebied van taal, rekenen en ICT. 

 Locatie: Rat Verlegh stadion (NAC) 

 Aanvullend op het reguliere onderwijs. 

 Selectie vindt plaats via school.  

 Gebaseerd op vrijwillige, niet vrijblijvende deelname. 

 Betrokkenheid van ouders is een voorwaarde. 

 Sluit aan bij de individuele leerbehoeften en -mogelijkheden. 

 Zorgvuldig monitoren van de ontwikkelingen van het kind op het gebied van taal 

en rekenen. 

 Brengt de ontwikkeling van zelfvertrouwen, zelfwaardering en motivatie in beeld.  

Mocht u meer willen weten over Playing for Success of vragen hebben, dan kunt u zich 

wenden tot de IB’er van onze school. 
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7. Personeel 
 

Het kernteam (voorheen managementteam) van de school wordt gevormd door de 

directeur, de teamcoördinator onderbouw, de teamcoördinator bovenbouw (tevens 

schoolcoördinator bij afwezigheid directeur) en de intern begeleider. De directeur heeft 

geen lesgevende taken en is verantwoordelijk voor de totale organisatie van de school. 

De team-coördinatoren hebben wel lesgevende taken. 

Naast de groepsleerkrachten zijn op school de reeds genoemde interne begeleider, een 

leerkracht Remedial Teaching en een onderwijsassistente werkzaam.  

De conciërges en administratieve kracht van de school verricht vele ondersteunende 

activiteiten voor leerkrachten en directie.  

 

Kwaliteitskringen / commissies 

Naast de functie van groepsleerkracht hebben de leerkrachten nog andere taken op 

schoolniveau. Daartoe wordt ieder schooljaar een taakverdeling gemaakt. Er zijn taken 

die liggen op het gebied van diverse organisatorische commissies (vaak met 

ondersteuning van ouderraadsleden) en taken die meer liggen op onderwijskundig gebied 

(Kwaliteitskringen). 

 

7.1. Duobanen 
Uitgangspunt van de school is dat er nooit meer dan 2 leerkrachten per groep werkzaam 

zijn. Het is van groot belang, dat de duo leerkrachten hun werkwijze op elkaar 

afstemmen. Ze creëren daartoe vaste momenten om de voortgang van het onderwijs en 

de ontwikkelingen van de kinderen te bespreken. Zij bereiden samen de ouderavonden 

voor en zijn, indien mogelijk) dan ook beiden op deze avonden aanwezig.  

 

7.2 Nieuw CAO. 
Sinds 1 aug 2015 kent het onderwijsveld een nieuw cao. Belangrijke verandering is de 

keuze voor de 40-urige werkweek. Voorheen werden leerkrachten een aantal dagen per 

jaar gecompenseerd, aangezien ze een 36-urige werkweek hadden. Voor de leerlingen 

verandert er niets. Zij krijgen voldoende uren onderwijs. Er zijn nu een aantal werkdagen 

gepland, waar de leerlingen vrij zijn en de leerkrachten op school werken. Op de 

informatiekalender, die u aan het begin van het schooljaar ontvangt, staat duidelijk 

aangegeven wanneer deze vrije dagen voor de leerlingen gepland staan. U heeft dan ook 

ruim de tijd om een en ander goed af te stemmen in verband met mogelijke opvang van 

de kinderen. 

 

7.3. Vervanging bij ziekte 

Matchpoint de Vervangingsorganisatie van INOS  

Matchpoint regelt binnen iedere school van INOS de vervanging bij afwezigheid en ziekte 

van groepsleerkrachten en onderwijsassistenten. 

Indien een leerkracht of onderwijsassistent (plotseling) afwezig is, zorgt Matchpoint 

direct voor een adequate vervanging. Matchpoint heeft de beschikking over een grote 

groep enthousiaste en competente waarnemers zodat, indien de leerkracht of assistent 

(tijdelijk) moet worden vervangen, de kinderen in goede handen zijn. De invallers 

worden vooraf gescreend op bevoegdheid, opleiding en competentie. U mag er op 

vertrouwen dat de waarnemers binnen INOS goede kwaliteit onderwijs leveren. 

Als een medewerker ziek wordt of verlof heeft, kan de school direct digitaal een 

aanvraag voor vervanging melden bij Matchpoint. De planners zoeken voor de aanvraag 

een passende waarnemer die kan zorgen dat het onderwijsproces van uw kind zo 

ononderbroken mogelijk doorgang vindt. 
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Matchpoint is ook ‘de poort tot het werken bij INOS’ 

Goede vervangers kunnen bij gebleken geschiktheid doorstromen naar een passende 

functie op één van de INOS scholen. Belangstellenden die (tijdelijk) willen waarnemen 

op scholen van INOS worden van harte uitgenodigd zich aan te melden. Mocht u mensen 

kennen die de juiste opleiding hebben en die belangstelling hebben om bij INOS aan het 

werk te gaan, dan kunt u hen adviseren een kijkje te nemen op onze website 

www.inos.nl. Onder het kopje, werken bij INOS, vervanging is alle informatie terug te 

vinden.  

Matchpoint wordt georganiseerd vanuit het bestuursbureau van INOS, Haagweg 1 in 

Breda.  

 

7.4. Stagiaires MBO  en PABO (Avans) 
Regelmatig bereiken ons verzoeken van stagiaires MBO en PABO om hun stageperiode op 

onze school te mogen verrichten. Wij willen studenten graag deze gelegenheid geven, 

enerzijds om hen ervaringen op te laten doen binnen hun toekomstige beroep, anderzijds 

om ook zelf contact te blijven houden met nieuwe inzichten binnen het onderwijs.  

Stagiaires van het MBO bereiden zich voor op hun beroep van onderwijsassistente en 

ondersteunen de leerkrachten van de onderbouw bij diverse werkzaamheden. 

Stagiaires van de PABO nemen de lesgevende taak van de leerkracht (gedeeltelijk) over. 

Het spreekt voor zich dat de leerkracht steeds eindverantwoordelijk is voor het  

onderwijs in de groep.  

 

LIO stagiaires 

De afkorting LIO staat voor: leraar in opleiding. Een LIO leerkracht is vierdejaars PABO 

student. In dit laatste studiejaar moet de student zich terdege voorbereiden op zijn/haar 

toekomstige beroep. Dit betekent dan ook, dat deze studenten de groep voor langere tijd 

overnemen. De leerkracht wordt mentor van de LIO’er en blijft het onderwijsproces in 

zijn/haar groep nauwgezet volgen. Hoewel de LIO leerkracht vergaande bevoegdheden 

heeft, blijft de leerkracht eindverantwoordelijk. 

 

7.5. Externe ondersteuning 
Zoals ieder bedrijf kan een school tegenwoordig ook niet zonder externe ondersteuning. 

Voor een basisschool zijn dit over het algemeen instellingen uit de zorgsector (GGD, 

Jeugdzorg, Onderwijsbegeleidingsdienst). De school kan gebruik maken van de 

deskundigheid van deze instellingen. Deze inzet kan in algemene zin gebeuren ter 

ondersteuning van het totale onderwijs. Als de ondersteuning voor een individueel kind 

wordt ingezet zal altijd toestemming van de ouders gevraagd worden. 
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8. Ouders en school 
 

8.1. Algemeen 
School en ouders zijn allebei verantwoordelijk voor de optimale ontwikkeling van het 

kind. De ouders hebben daarin hun eigen verantwoordelijkheden, ervaringen en 

specifieke kennis. Datzelfde geldt ook voor de school. Ieder neemt beslissingen op het 

eigen gebied. Daar waar de verantwoordelijkheden elkaar raken is overleg gewenst, 

zeker wanneer het om een kind gaat dat extra zorg nodig heeft.  

 

8.2. informatieavond en oudergesprekken 
In de eerste week kunt u op de vrijdagmiddag na school kennis maken met de leerkracht 

van uw kind, met de medeleerlingen/ouders en eventueel de methodes inzien tijdens de 

kennismakingsinloop.  

Aan het begin van ieder schooljaar vinden in alle groepen de informatieavonden plaats. 

U wordt dan in de gelegenheid gesteld kennis te maken met de leerkracht(-en) van uw 

kind en krijgt dan ook uitleg over de schoolontwikkeling en de werkwijze en leerstof van 

dat schooljaar. 

Er zijn drie ouderavonden gepland per schooljaar.  

Het eerste gesprek is gericht op de sociaal emotionele ontwikkeling. Het welbevinden van 

het kind staat centraal tijdens het oudergesprek.  

 

Twee keer per jaar vinden de 10 minuten gesprekken plaats. U krijgt tijdig een 

uitnodiging waarop u aan kunt geven op welke avond u in de gelegenheid bent naar 

school te komen.  

Bij het eerste rapport (eind januari/begin februari) is het tweede gesprek gepland wat 

meer over de behaalde resultaten zal gaan. Aan het einde van het schooljaar zijn er weer 

ouderavonden. 

 

Als daartoe aanleiding is, zal de leerkracht u tussentijds telefonisch (of per mail) op de 

hoogte houden over de ontwikkelingen van uw kind of u op school uitnodigen voor een 

gesprek.  

Wij gaan er van uit dat ook u de school benadert als er in het belang van uw kind zaken 

zijn die wij zeker moeten weten, of als u zorg heeft over de ontwikkeling van uw kind. 

Het is immers uw kind dat het meeste zal profiteren van een goede samenwerking tussen 

ouders en school. Wij verzoeken u vriendelijk tijdig een afspraak te maken met de 

leerkracht en de leerkrachten niet aan te spreken vlak voor het begin van de lessen.  

 

8.3. Communicatie tussen school en ouders 
Op de volgende wijze worden de ouders geïnformeerd over schoolse zaken. 

 infokalender 

Aan het begin van ieder schooljaar ontvangt u deze kalender met veel praktische 

informatie en een overzicht van alle data die belangrijk zijn om te onthouden. 

 Horizontaal  

Maandelijks wordt schoolinformatie via de oudernieuwsbrief digitaal verspreid. Ouders 

worden zo op de hoogte gehouden van belangrijke ontwikkelingen en gebeurtenissen op 

school.  

 Losse informatieve brieven 

Soms is het vanwege het spoedeisende karakter niet mogelijk te wachten tot de 

verschijningsdatum van Horizontaal. In zo’n situatie krijgt het kind een eenmalig 

schrijven mee of wordt er via e-mail aan alle betrokken ouders een bericht gestuurd. Hier 

is een vaste dag voor gekozen: de woensdag.  
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 Website: www.horizonprinsenbeek.nl 

Op de website van de school vindt u verslagen en foto’s van diverse activiteiten die op de 

school georganiseerd zijn.  

 

 Informatievoorziening aan gescheiden ouders 

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. Volgens de wet is de school verplicht te rapporteren over de 

vorderingen van de leerlingen aan hun ouders, voogden of verzorgers. Deze verplichting 

blijft na (echt)scheiding bestaan en geldt ook voor de informatieverstrekking aan de 

ouder zonder ouderlijk gezag. Ook wanneer de ouders nooit gehuwd zijn geweest of als 

er geen omgangsregeling is, hebben ouders hier recht op. 

 

Beide ouders zijn gezamenlijk welkom bij de ouderavonden en bij oudergesprekken. In 

overleg met de directeur kan daarvan worden afgeweken. Als ouder kunt u het beste zo 

snel mogelijk contact opnemen met de school om afspraken te maken over de 

informatieverstrekking indien u geen informatie en uitnodigingen vanuit school ontvangt. 

Verdere informatie vindt u in het protocol dat via de administratie van de school te 

verkrijgen is. 

 

 

8.4. De ouderraad 
De ouderraad is een groep van 13 enthousiaste ouders die de schakel vormt tussen de 

ouders en de school. Zij fungeert als spreekbuis namens de ouders over schoolzaken 

(geen beleidszaken) die ouders bezighouden. 

Samen met het team van leerkrachten organiseert de ouderraad verschillende 

activiteiten door het jaar heen om de schooltijd van de kinderen extra leuk te maken. Dit 

zijn bijvoorbeeld het Sinterklaas- en Kerstfeest, de schoolfotograaf en de 

eindejaarsviering. Deze activiteiten worden bekostigd uit de ouderbijdrage.   

Daarnaast stuurt de ouderraad de commissie buitenschoolse activiteiten aan, welke 

diverse naschoolse workshops voor de kinderen organiseert. Ook onderhoudt de 

ouderraad nauw contact met de diverse andere commissies, zoals het deco-team en de 

kriebelcoördinatoren.    

De ouderraad vergadert ca. 7x per jaar in de avonduren. Lid worden van de ouderraad 

kan door beschikbaarstelling aan het begin van het schooljaar. Tijdens de 

jaarvergadering aan het begin van het schooljaar treden nieuwe leden officieel aan.  

 

U kunt contact opnemen met de ouderraad via kbsdehorizon_ouderraad@inos.nl of 

middels een briefje in de felgroene ideeënbus. Uiteraard is het ook mogelijk 

bespreekpunten persoonlijk aan te snijden, want de vergaderingen van de ouderraad zijn 

openbaar.  

 

Ouderbijdrage  

Om de diverse activiteiten te kunnen bekostigen wordt door de ouderraad een vrijwillige 

bijdrage gevraagd. De bijdrage wordt gebruikt voor niet-educatieve activiteiten die ten 

goede komen aan alle kinderen. Tijdens de jaarvergadering wordt de hoogte van de 

vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld. Na de jaarvergadering ontvangt u een 

betalingsverzoek. De bijdrage heeft een vrijwillig karakter, maar wordt zeer op prijs 

gesteld.  

http://www.horizonprinsenbeek.nl/
mailto:kbsdehorizon_ouderraad@inos.nl
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8.5. Medezeggenschapsraad (MR) en 
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) 
Sinds 2007 bestaat de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). Deze wet bepaalt o.a. 

dat iedere school de medezeggenschap van leerlingen, leraren en ouders formeel dient te 

regelen door middel van het instellen van een medezeggenschapsraad.  

De MR is bevoegd om over alle aangelegenheden die de school betreffen voorstellen te 

doen en meningen kenbaar te maken.  

Inzake besluitvorming beschikt de MR over instemmings- en adviesrecht naar gelang de 

wet en eigen huishoudelijk reglement dit voorschrijft. 

De MR functioneert conform een medezeggenschapsreglement dat door het bevoegd 

gezag is vastgesteld. Zaken waarover binnen de MR gesproken kan worden zijn o.a.: 

schoolplan, vakantierooster, formatieplan of wijzigingen in de organisatie. In de MR van 

Kbs De Horizon zijn drie vertegenwoordigers namens de ouders en drie namens het 

personeel van de school actief. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. 

 

Binnen INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda is ook een gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraad actief. Deze GMR is samengesteld uit een aantal leerkrachten en 

ouders/verzorgers van de verschillende scholen (Voor meer informatie; zie 

informatiekalender). 

 

8.6. Ouderhulp  
 Hulp in de klas 

Vooral in de onderbouwgroepen wordt regelmatig een beroep gedaan  op ouders om te 

assisteren bij verschillende activiteiten. Het kan bijvoorbeeld gaan om te assisteren bij 

spelletjes of bij lees-, taal- en/of knutselactiviteiten. 

 

 Klassenouder 

In de groepen 1 tot en met 4 wordt door de leerkrachten een van de ouders uitgenodigd 

om de taak van klassenouder op zich te nemen. Deze klassenouder helpt de leerkracht 

bij bijzondere activiteiten in de klas (bijvoorbeeld met Sinterklaas en Kerst) of  bij het 

regelen van vervoer bij een excursie. 

 

 Vaderploeg 

De school kent een actieve groep vaders die enkele keren per jaar allerlei hand- en 

spandiensten verricht voor de school. De werkmomenten worden over het algemeen op 

enkele avonden per jaar gepland. 

 

 Schoolbibliotheek 

Wekelijks komen de kinderen nieuwe lees- en informatieboeken halen voor het stillezen 

in de klas of voor projecten. In de schoolbieb worden zij geholpen door een team van 

bieb-ouders. 

 

 Deco-team 

De versiering van de school gebeurt door de ouders. De coördinatie hiervan ligt in 

handen van de leden van de decoratiecommissie. Hulp is altijd welkom! 
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 Kriebelteam 

Er is een “kriebelteam’ actief, dat na iedere vakantieperiode alle kinderen controleert op 

hoofdluis. Zodra bij een leerling hoofdluis wordt geconstateerd wordt de betreffende 

ouder hiervan op de hoogte gesteld en krijgen alle kinderen van de klas bericht mee, 

zodat ouders indien nodig maatregelen kunnen nemen. 

 

 Ouderbrigade 

Dagelijks moet een groot aantal kinderen het Velsgoed oversteken om onze school te 

kunnen bereiken. Gelukkig is een grote groep ouders bereid gevonden om te assisteren 

bij het oversteken van de kinderen. Mocht u zich willen opgeven als verkeersbrigadier, 

dan kunt u dat melden via kbsdehorizon_info@inos.nl  

 

 Hulp bij vervoer  

Zonder de bereidwilligheid van ouders (of opa’s en oma’s) zou het onmogelijk zijn om 

diverse excursies te organiseren. Gelukkig zijn er steeds voldoende ouders bereid om een 

groepje kinderen te vervoeren.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kbsdehorizon_info@inos.nl
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9. Onderwijsontwikkelingen 
 

In onze steeds sneller veranderende wereld zal de school in haar onderwijs moeten 

reageren op nieuwe ideeën en opvattingen. Steeds zal een kritische afweging plaats 

moeten vinden tussen de verworvenheden uit het verleden en de uitdagingen van de 

toekomst. Onze school wil een lerende organisatie zijn, leerkrachten willen zich blijven 

ontwikkelen en openstaan voor nieuwe denkbeelden. 

In het Strategisch Beleidsplan, een beleidsplan over een periode van vier jaar, staat de 

onderwijskundige visie van de school beschreven en worden zaken aangegeven die 

binnen een periode van vier jaar verder bestudeerd en geïmplementeerd zullen worden. 

Dit Strategisch Beleidsplan ligt ter inzage bij de directie van de school.  

Enkele lopende zaken die de komende jaren onze nadrukkelijke aandacht blijven vragen 

zijn:  

  

9.1  Grenzeloos Leren 

Binnen de stichting INOS, waar onze school ook onder valt, is een stuurgroep sinds een 

jaar bezig om het ICT-onderwijs nieuw leven in te blazen, onder het motto: ‘Grenzeloos 

leren’. ‘De wereld om ons heen verandert snel en als INOS kunnen we niet achterblijven. 

Het gezamenlijke doel is duidelijk: op school moeten we over dezelfde mogelijkheden 

beschikken als de kinderen thuis: grenzeloos leren moet mogelijk zijn!’ 

 

Om deze ambitie waar te kunnen maken moet Inos een groot aantal stappen zetten. 

In de eerste plaats gaat het over investeringen in de (ICT) infrastructuur, zodat deze 

altijd beschikbaar is. Goed werkende apparatuur motiveert de leerlingen en leerkrachten 

om ICT in de lessen te gebruiken. Dat moet dus goed op orde zijn. 

 

Het Grenzeloos Leren gaat verder dan 

alleen maar het gebruik van tablets in de 

klas.  

Het nieuwe leren heeft betrekking op een 

samenhangend geheel van vaardigheden 

die nodig zijn om goed te kunnen 

functioneren in de 21e eeuw. 

Nu het gebruik van het internet opschuift 

van plaatsgebonden computers naar 

mobiele apparaten worden nieuwe 

toepassingen, kennis en communicatie 

steeds vaker ontsloten door middel van 

apps. 

Het internet als bron van kennis en als communicatiekanaal   en overal beschikbaar. Met 

de ontwikkeling van ICT vervagen globale grenzen en staan het delen van kennis en 

communiceren voorop. 

 

Vaardigheden die binnen het Grenzeloos Leren vallen, zijn bv: 

 ‘Samenwerking’ 

Hierbij kan worden gedacht aan samenwerking tussen medeleerlingen, maar 

ook met medeleerlingen buiten het klaslokaal of de school. 

 ‘Kennisconstructie’ 

Leerlingen combineren nieuwe informatie en inzichten met wat ze al weten. 

Dat kan bijvoorbeeld door het doen van onderzoek, analyse, evaluatie en 

interpretatie van kennis en informatie. De leerlingen sturen hun eigen leren 

(mede) zelf aan en worden gecoacht en gestimuleerd door de leerkracht.  

 ‘ICT gebruik voor leren’ 
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Bijvoorbeeld door het gebruik van computers, laptops, smartphones, tablets, 

maar ook digitale videorecorders en fotocamera’s te gebruiken. 

 ‘Probleemoplossend denken en creativiteit’ 

De leeractiviteiten richten zich op het zoeken van oplossingen voor een nieuw 

probleem. 

 ‘Planmatig werken’ 

Leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor planning, kwaliteitsbewaking en 

uiteindelijke zelfevaluatie en reflectie.  

 
9.2  De  1 zorgroute 
De 1-zorgroute is ontwikkeld als instrument om het onderwijs af te stemmen op de 

onderwijsbehoeften van alle leerlingen in de groep. 

 

Met de 1-zorgroute wordt op groeps-, school- en bovenschools niveau het onderwijs 

passend gemaakt aan de onderwijsbehoeften van alle leerlingen. De kern van de 1-

zorgroute is de cyclus van handelingsgericht werken met groepsplannen. Hierin is 

proactief handelen het uitgangspunt. 

 

In de groep 

De cyclus van handelingsgericht werken wordt tenminste twee keer per jaar door de 

leerkracht doorlopen en kent de volgende stappen: 

1. evalueren en verzamelen van gegevens; 

2. signaleren van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften; 

3. het benoemen van specifieke onderwijsbehoeften; 

4. het clusteren van leerlingen met gelijksoortige specifieke onderwijsbehoeften; 

5. opstellen van het groepsplan; 

6. uitvoeren van het groepsplan. 

 

Schoolniveau 

Elke school richt een ondersteunende structuur in, waarbij de leerkracht ondersteund 

wordt bij het doorlopen van de cyclus van handelingsgericht werken. De intern begeleider 

is hierbij de coach van de leerkracht. Hiervoor heeft de intern begeleider drie 

ankerpunten in de begeleiding: 

    de groepsbespreking; 

    de leerlingbespreking; 

    de klassenconsultatie.  

 

Bovenschools niveau 

Scholen, instellingen en professionals werken zodanig met elkaar samen dat er een 

integraal en passend arrangement is voor leerlingen en hun opvoeders die bijzondere 

ondersteuning nodig hebben. 

 

9.3  LIST (Lezen Is Top) 
LIST is een leesinterventieproject bedoeld voor scholen voor primair onderwijs (regulier 

en speciaal), (voortgezet) speciaal onderwijs en praktijkonderwijs die (bijna) al hun 

leerlingen functioneel geletterd willen afleveren en die de leraren in de gelegenheid willen 

stellen hun kennis en vaardigheden met betrekking tot het leesonderwijs te vergroten.  

Steeds meer kinderen hebben moeite met lezen. En doordat ze er moeite mee hebben, 

vinden kinderen lezen ook niet meer leuk. Een boek lezen voor het slapen gaan is niet 

meer de normaalste zaak van de wereld: kinderen gaan steeds minder lezen en oefenen 

hun vaardigheid in het lezen steeds minder. Het gevolg is dat ze steeds meer moeite met 

lezen krijgen, waardoor hun motivatie nog verder afneemt. Deze kinderen komen als het 

ware in een negatieve spiraal terecht.  
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Met het LIST-project kan het ontstaan van deze negatieve spiraal voorkomen en waar 

nodig doorbroken worden door te werken vanuit het betrokkenheidsperspectief van het 

lezen.  

Het doel van het leesonderwijs is niet het aanleren van een techniek. Het doel van 

instructie bij lezen is het ontwikkelen van gemotiveerde en strategische lezers die het feit 

dat ze geletterd zijn, gebruiken om te leren én gebruiken om te lezen voor hun plezier. 

De techniek van het lezen is slechts een middel om dat doel te bereiken.  

In het project wordt daarom de techniek van het lezen steeds verbonden met leesbegrip 

en leesbeleving. Bij het voorbereidend en aanvankelijk lezen wordt gezorgd voor 

dagelijks terugkerende instructieblokken waarin van begin af aan aandacht is voor een 

scala aan activiteiten die betrekking hebben op lezen én schrijven in een functionele 

context. Vloeiend lezen wordt vooral bereikt door veel te lezen. De ontwikkeling van het 

vloeiend lezen wordt in het project bevorderd door het lezen van leeftijdsadequate 

teksten die door de kinderen zelf gekozen zijn. 

 

Op 1 augustus 2014 hebben we het officiële certificaat behaald als LIST-school! 
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10. Kwaliteit van het onderwijs 
 

10.1. Algemeen 
De kwaliteit van het onderwijs is afhankelijk van vele factoren. De inzet en 

deskundigheid van de leerkracht is daarbij de essentiële en onmisbare schakel. Door het 

invoeren van het Integraal Personeelsbeleid wordt de professionaliteit van de 

leerkrachten verder gestimuleerd. Ieder schooljaar worden voortgangsgesprekken 

gevoerd en wordt met de leerkracht besproken op welk gebied hij/zij zich een volgende 

periode verder zal ontwikkelen. Daarnaast werkt de school voortdurend aan haar 

kwaliteit door: 

 De vorderingen van de leerlingen in kaart te brengen door middel van het 

leerlingvolgsysteem.  

 Grote aandacht te schenken aan de zorgstructuur op school, met aandacht voor 

de zwakke en meer begaafde leerling 

 Zorgen voor voldoende evaluatiemomenten 

 Planning van vergaderingen en studiedagen 

 Het werken in commissies, die bepaalde onderwijsontwikkelingen bestuderen en 

hun bevindingen en adviezen rapporteren aan het team 

 De gehanteerde methodes steeds actueel te houden 

 Aandacht te hebben voor een goede onderlinge verstandhouding binnen het team 

en zorg te dragen voor een goede communicatie met leerlingen en ouders, 

 De invoering van het werken met BAS+, bouwen aan een adaptieve school 

 

10.2  Kwaliteitswijzer 
De vanuit INOS aangestuurde en gefaciliteerde KwaliteitsWijzer geeft een goed overzicht 

van het kwaliteitskader van onze school. 

Het instrument KwaliteitWijzer wordt ingevuld door een lid van het auditteam tijdens 

klassenbezoeken. De verzamelde gegevens geven een beeld van de kwaliteit van het 

primaire proces binnen het gehele schoolteam en binnen de zelfverantwoordelijke teams 

van de school. Aan de hand van deze gegevens gaat men met elkaar in gesprek over de 

gegevens en stelt men met elkaar verbeterpunten op. 

Het instrument KwaliteitWijzer  is een matrix en is onderverdeeld in 10 blokken: 9 

blokken met de indicatoren en een tiende blok waarin de school eigen, specifieke punten 

kan opnemen. 

 

De indicatoren: 

1) pedagogisch handelen 

2) effectief benutten onderwijstijd 

3) klassenmanagement 

4) activerende directe instructie 

5) strategieën voor leren en denken 

6) systematisch monitoren en analyseren van vorderingen 

7) afstemming op leerbehoeften van leerlingen 

8) actieve betrokkenheid van leerlingen 

9) zelfstandig werken en samenwerken 

 

Per indicator zijn aandachtspunten genoemd en worden steeds voorbeelden gegeven van 

zogenaamde “goede praktijken”. Hierbij gaat het steeds om concreet waarneembaar 

leerkrachtgedrag wat  het genoemde aandachtspunt verduidelijkt.  

In het instrument kan waargenomen gedrag genoteerd worden en kan per indicator een 

waardering gescoord worden.  
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Na de audit worden de gegevens verwerkt tot een team- en schoolrapport. Deze 

rapportages zijn uitgangspunt voor het voeren van gesprekken op team- en school-

niveau. In gezamenlijkheid worden verbeterpunten vastgesteld, welke uiteindelijk hun 

plaats krijgen in het Meerjarig Strategisch Beleidsplan van de school. 

Op deze wijze ontstaat een zogenaamde PDCA-cyclus waardoor systematisch gewerkt 

wordt aan de kwaliteitsverbetering van het primaire proces. 

 

10.3 Kwaliteitsinstrumenten: 
Aan de hand van onderstaande protocollen / plannen / onderzoeken is de kwaliteit van 

het onderwijs in al zijn facetten gewaarborgd. 

 

de basis: het Meerjarig Strategisch Beleidsplan (MSB) 

 
 

 

Leren van Data 

In het kader van opbrengstgericht werken (ook op bestuursniveau) wordt gekeken hoe 

de leeropbrengsten per jaar per groep zijn en wordt er een meerjaren trendanalyse 

gemaakt. Aan de hand van deze gegevens worden vervolgacties gepland. 

 

Kwaliteitswijzer 

 
 

Tevredenheidsmetingen 
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Kbs De Horizon wil inzicht in de tevredenheid, de betrokkenheid en de motivatie van de 

medewerkers. Daarnaast wil Kbs De Horizon inzicht in de tevredenheid van de ouders 

van de leerlingen en van de leerlingen zelf.  

Tegen deze achtergrond heeft Kbs De Horizon in november 2014 drie tevredenheids-

metingen (onder de medewerkers, de leerlingen van groep 6, 7, en 8 en alle ouders van 

de leerlingen van de school) laten uitvoeren. 

 

Als we de drie onderzoeken van KBS De Horizon naast elkaar leggen dan valt op dat de 

leerlingen en ouders tevreden zijn met de school. Medewerkers zijn zeer tevreden met de 

school en met hun werk.  

Uiteraard zijn we daar heel trots op, maar dit is niet een vanzelfsprekendheid. We 

realiseren ons dat we iedere dag onze uiterste best moeten doen om leerlingen, 

leerkrachten en ouders hun tevreden gevoel te laten behouden.  

 

Het schoolbeleid is er dan ook vooral gericht op het onderhouden van wat goed is. 

Natuurlijk zijn er zaken die extra aandacht verdienen. Deze vallen onder de noemer 

vernieuwen. In het document ‘plan van aanpak’ staan bovenstaande uitgewerkt, 

evenals alle analyses, aanbevelingen en acties. 

 
Rapportages Inspectie van het Onderwijs 

De onderwijskwaliteit op de scholen wordt ook onderzocht door de Inspectie van het 

Onderwijs.  

Elke school wordt ten minste eens in de vier jaar door een inspecteur bezocht. De 

Inspectie van het Onderwijs stelt n.a.v. dit bezoek een rapportage op, waarin haar 

bevindingen beschreven worden. 

Deze rapportage wordt binnen het managementteam en het (deel)team besproken. 

Indien nodig worden in deze gesprekken verbeterplannen opgesteld. 

 

De inspectie van het Onderwijs heeft in 2013 voor het laatst een periodiek 

kwaliteitsonderzoek uitgevoerd en vervolgens een jaarlijks een beperkt onderzoek op 

resultaten. Het rapport is ter inzage op school. U kunt het ook vinden op 

www.onderwijsinspectie.nl. 

 

De belangrijkste conclusies naar aanleiding van het laatste inspectiebezoek waren: 

• De inspectie concludeert dat de kwaliteit van het onderwijs op basisschool De 

Horizon op de onderzochte onderdelen in orde is. Uit het onderzoek is gebleken dat de 

school op die gebieden geen tekortkomingen kent. Om die reden wordt de reeds aan de 

school toegekende basisarrangement gehandhaafd.  

• De inspectie concludeert tevens dat er geen tekortkomingen zijn in de naleving 

van de wettelijke voorschriften die zijn gecontroleerd. 

 

http://www.onderwijsinspectie.nl/
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Fijn om te horen dat er geen verbeterpunten zijn aangegeven door de inspectie. 

Uiteraard waren er enkele aandachtspunten, die we terugkoppelen naar het team. 

 

Mevr. Drs. Groote Schaarsbergen (inspecteur) eindigde met de opmerking:  

‘dit is een school die weet waar ze mee bezig is en in beweging is!’ 

 

Aansturen van zelfverantwoordelijke teams 

De besturingsfilosofie van INOS is sterk gericht op zelfverantwoordelijkheid. Met 

bovenschoolse directeuren wordt op alle scholen in Zelfverantwoordelijk Teams (ZVT’s) 

gewerkt aan de kwaliteit van het onderwijs. Deze zelfverantwoordelijke teams worden 

gecoördineerd door teamcoördinatoren.   

Op welke wijze de school hier invulling aan geeft is per school verschillend; scholen 

hebben hierin keuzes gemaakt passend bij de eigen organisatie. 

Ook de aansturing van deze zelfverantwoordelijke teams is onderdeel van het strategisch 

kwaliteitsmanagement; het hoort bij aansturing van het onderwijsleerproces. 

 

Handboek 

Dit handboek biedt plaats aan alle procedures en afspraken welke nog niet in 

bovengenoemde ‘mappen’  zijn ondergebracht. 

Per school zal hier een variatie zijn wat betreft de inhoud. 

 

Management Informatie Systeem (MIS) 

Naast de bovengenoemde  procedures en bronnen voor sturing op de onderwijskwaliteit, 

beschikt de directie van de scholen tevens over het Management Informatie Systeem 

(MIS) om de financiële huishouding te kunnen monitoren. Hierin staan de volgende zaken 

opgenomen: 

- Personele formatie in WTF (vast, tijdelijk en kort tijdelijk) 

- Salariskosten 

- Baten/ Lasten 

Tevens zijn per kwartaal de ARBOcijfers beschikbaar, waarmee het ziekteverzuim 

gemonitord kan worden. 
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11. Klachtenregeling 
 
11.1 Hebt u een klacht?  
Op scholen werken mensen. Waar mensen werken, gaat wel eens wat mis. Dat willen we 

graag oplossen en we willen daarvan leren. Er zijn afspraken gemaakt over de manier 

waarop we op school omgaan met een klacht. Deze afspraken zijn vastgelegd in de 

Klachtenregeling INOS die op school aanwezig is.  

 

In het kort zijn er de volgende mogelijkheden: 

1) Eerst een gesprek met de leerkracht of de betrokken medewerker en/of de      

     coördinator sociale veiligheid (nieuw in schooljaar 2015-2016; Monique van Bedaf). 

     Een goed gesprek kan veel problemen oplossen. Vertel wat u zelf hebt gedaan om het     

     probleem op te lossen. Vertel ook wat u van de leerkracht (of medewerker) verwacht.      

     In de meeste gevallen lukt het om er samen uit te komen. De coördinator zal,  

     volgens de nieuwe wet, in de loop van het schooljaar en na scholing het eerste  

     aanspreekpunt worden.   

2)  De directeur van de school 

     Als het niet lukt om een goede oplossing te vinden, kunt u praten met de directeur      

     van de school. Hij (of zij) is verantwoordelijk voor de school. De directeur kan een  

     beslissing nemen in een conflict. Op deze school is Frank Op de Beek de directeur. 

3)  De school heeft een schoolvertrouwenspersoon. 

     Elke school van INOS heeft een schoolvertrouwenspersoon. Als u dat wilt, kan de  

     schoolvertrouwenspersoon meedenken in het oplossen van een klacht. Het is meestal  

     een leerkracht die de regels goed kent. Hij (of zij) kan u helpen in het zoeken van een  

     manier om uw klacht te bespreken. Op deze school zijn de vertrouwenspersonen:  

     juffrouw Margreet van Egmond (leerkracht groep 1-2 en teamcoördinator onderbouw)  

     en juffrouw Monique van Bedaf (Remedial Teachre). 

4) Het College van Bestuur 

    Als het op school niet lukt om een goede oplossing te vinden (ook niet met de  

    directeur), kunt u een brief sturen aan het College van Bestuur van INOS (Postbus  

    3513, 4800 DM  Breda). In die brief vertelt u wat uw klacht is en wat u al hebt gedaan  

    om de klacht op te lossen. Het College van Bestuur kan een gesprek met u aangaan.  

    Ook kan het College van Bestuur de interne klachtencommissie van INOS vragen een  

    advies te geven over de klacht. Het College van Bestuur neemt een beslissing. 

5) De landelijke klachtencommissie 

    Als het helemaal niet lukt om tot een goede oplossing te komen, kunt u een brief  

    sturen aan de Stichting Geschillen Commissie Bijzonder Onderwijs (Postbus  

    82324, 2508 EH  Den Haag). Hoe dat moet, staat beschreven in de klachtenregeling.  

    Het staat ook beschreven op de gezamenlijke website van de geschillencommissies in  

    het bijzonder onderwijs (www.gcbo.nl). 

 

Zijn er nog meer mogelijkheden om uw klacht te bespreken? 

 Er zijn nog een paar extra mogelijkheden om uw klacht te bespreken: de 

medezeggenschapsraad of oudervereniging. De medezeggenschapsraad, of 

oudervereniging bespreekt geen klachten over personen. Klachten over het beleid 

van de school kunnen wel worden besproken. 

 De externe vertrouwenspersoon 

INOS heeft ook een vertrouwenspersoon die niet op een school werkt. Dit is de  

heer Toine van Dorst van de Arbo-Unie (06-52501975). Hij heeft een  

beroepsgeheim. Dat is belangrijk als u met iemand in vertrouwen wilt praten over  

erg moeilijke persoonlijke situaties. 

 De inspectie van het onderwijs 

U kunt uw klacht ook melden bij de inspectie van het onderwijs (Voor ouders: 

0800-8051. Het postadres is Postbus 88, 5000 AB te Tilburg, of 
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www.onderwijsinspectie.nl). De inspectie geeft een signaal af aan de school, maar 

lost de klacht niet op. Daarvoor moet u in gesprek gaan met de school zelf. 

Zijn er bijzondere afspraken bij (seksuele) intimidatie, (seksueel) misbruik en 

geweld? 

Als een klacht te maken heeft met (seksuele) intimidatie, misbruik, of geweld, kunt u 

daarvoor de gewone klachtenprocedure doorlopen. Let erop dat alle INOS-medewerkers 

verplicht zijn aangifte te doen bij de politie in dit soort situaties. Als u een klacht over 

intimidatie, misbruik of geweld wilt bespreken, maar (nog) geen aangifte wilt doen, kunt 

u contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon (de heer Toine van Dorst van de 

Arbo-Unie: 06-52501975) of de vertrouwensinspecteur van de inspectie van het 

onderwijs (0900-1113111). Wel zullen deze mensen u vragen zelf aangifte te doen bij de 

politie. 

 

Als kinderen ergens mee zitten … 

Kinderen kunnen met vragen en problemen zitten die ze niet thuis, of met de eigen 

leerkracht kunnen (of willen) bespreken. In die gevallen kunnen zij terecht bij de 

schoolvertrouwenspersoon (op onze school zijn dat juffrouw Margreet van Egmond en 

juffrouw Monique van Bedaf). Zij wijzen eventueel de weg naar externe personen of 

instanties voor verdere hulp. 
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12. Het weten waard 
 

 De inloop: om half negen gaan de deuren van de school open en mogen alle 

kinderen naar binnen. Om kwart voor negen moeten alle kinderen aanwezig zijn.  

Deze geleidelijke manier van binnenkomen is gekozen om de leerlingen zo op een 

soepele manier in de sfeer van de leeromgeving te brengen. 

Ieder kind doet dit op zijn of haar eigen wijze: een gesprekje met de leerkracht, 

tekenen, een puzzel maken, bouwen of een spelletje doen.  

Door de gespreide binnenkomst heeft de leerkracht tijd voor contact met de 

kinderen. Bovendien  hoeft het kind niet in de grote kring te vertellen, de 

kinderen die iets te zeggen hebben zitten in een klein kringetje om de leerkracht 

heen. 

 

 Overblijven: Voor de kinderen bestaat de mogelijkheid tot overblijven. Dit wordt 

verzorgd door de Kober groep. Sinds augustus 2014 blijven alle kinderen over in 

het gebouw van Kober Kinderland (voorheen Surplus), gelegen naast de school.  
 
 
 
 
 
 

 

Overblijven met Kober kinderlunch  

 

Fris aan de middaglessen beginnen?  

Een ontspannen lunchpauze is voor kinderen belangrijk. Samen eten we een 

boterham en daarna is er tijd en ruimte om lekker te spelen. Zo is overblijven 

goed geregeld. En leuk! 

 

* Aanmelden overblijven.  

Je kunt jouw kind(eren) snel en eenvoudig aanmelden via  

 www.kober.nl/overblijven. 

  

* Kosten 

Wil je weten hoeveel je betaalt voor het overblijven op de school van jouw kind? 

Kijk op www.kober.nl/overblijven en zoek via onze locatiezoeker de overblijflocatie 

van jouw kind op. Daar vind je het exacte tarief voor vast en flexibel overblijven.  

 

* Meer informatie  

Neem bij vragen contact op met de overblijfcoördinator van jouw basisschool of 

het Kober serviceteam via (076) 504 56 05 of serviceteam@kober.nl.   

  

 

 Voor- en naschoolse opvang 

Kober Kinderland verzorgt ook de opvang van  kinderen voor en na schooltijd. 

 

 Jeugdgezondheidszorg: De zorg voor de gezondheid van de jeugd wordt door 

de GGD uitgevoerd door de afdeling Jeugdgezondheidszorg. Hier werken 

jeugdartsen, verpleegkundigen, logopedisten, voorlichtingsdeskundigen en 

gedragsdeskundigen. Aan elke school is een JGZ team verbonden. De kinderen 

van groep 2 worden onderzocht door de jeugdarts, de leerlingen van groep 7 door 

de jeugdverpleegkundige. Mocht u zelf behoefte hebben aan een onderzoek van 

uw kind, dan kunt u op school een aanvraagformulier krijgen. U kunt ook 

rechtstreeks telefonisch contact opnemen met de jeugdverpleegkundige. 

http://www.kober.nl/overblijven
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 School CJG’er (Centrum voor Jeugd en Gezin). 

Iedere vrijdagmiddag is Chantal Hendrickx tussen 13.15 uur en 14.15 uur op 

school aanwezig. Zonder afspraak kunt u meestal even binnen lopen voor 

informatie, hulp of advies op opvoedkundig gebied.  

 

 Infokalender: tot slot willen we u nog eens wijzen op de infokalender, die elk 

schooljaar opnieuw wordt samengesteld en waarin u alle actuele informatie kunt 

vinden. Deze kalender wordt aan het begin van het schooljaar uitgereikt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


