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VOORWOORD 
 
De schoolgids 2019-2020 biedt informatie voor ouders, verzorgers, geïnteresseerden en voor hen die op zoek 
zijn naar een goede en geschikte basisschool voor hun kind. 
  
Naast informatie leggen we in de schoolgids een stuk verantwoording af over ons onderwijs.  
De school volgt een jaarplan waarin de kwaliteitsverbeteringen van het onderwijs staan beschreven.  
 
Het begrip ‘kwaliteit’ wordt in het dagelijks leven vaak gebruikt, maar de betekenis is lang niet altijd duidelijk.  
 
Wij streven na: 

“ Te doen wat we beloven” 
“De goede dingen te zeggen” 

“De goede dingen goed te doen” 
“En daarover verantwoording af te leggen” 

 
De kwaliteit is hoger naarmate we beter in staat zijn onze doelstellingen daadwerkelijk waar te maken in de 
schoolpraktijk. Onze doelstellingen omvatten alle van overheidswege voorgeschreven kerndoelen. In het 
schoolplan is onze visie op kwaliteitszorg uitgewerkt.  
 
Deze schoolgids is besproken met het team en de medezeggenschapsraad. Na instemming van de 
medezeggenschapsraad is de gids ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur. 
 
Mocht u na lezing van deze gids wensen of suggesties hebben ter verbetering, dan kunt u altijd contact 
opnemen met de directie van BS Zeilberg. 
 
 
 
Namens het team van BS Zeilberg 
Yvonne Neervens, directeur 
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1 
1.0  Een eerste kennismaking 
 
Basisschool Zeilberg: Iedereen uniek, samen sterk! 
 
Basisschool Zeilberg is met ongeveer 220 
leerlingen een middelgrote school in de wijk 
Deurne-Zeilberg. 
Het schoolgebouw heeft veel licht en ruimte. Dat zie 
je vooral als je binnenkomt in de grote aula. 
Een school met duidelijke structuren en 
‘spelregels’, waar de kinderen, medewerkers en 
ouders op een respectvolle manier met elkaar 
omgaan. De goede sfeer is een van de 
kernwaarden van onze school, een school waar 
kwalitatief goed en modern onderwijs wordt 
gegeven en waar kinderen “goed in hun vel zitten!” 
 
Kwaliteit voorop 
Ons hoofddoel is goed onderwijs geven. Het team 
is continu bezig met professionalisering, zowel 
collectief als individueel. Zo zorgen wij ervoor dat 
we het beste halen uit ieder kind! 
 
Unieke kinderen 
Natuurlijk zijn mooie resultaten belangrijk.  
We zijn blij met en trots op mooie Cito-scores, maar 
we letten natuurlijk niet alleen op ‘de cijfertjes’. 
Integendeel zelfs. Acht jaar lang mogen wij úw 
kinderen onder onze hoede nemen, de 
verantwoordelijkheid op ons nemen voor hun 
ontwikkeling en een deel van de opvoeding. Dus 
zowel op het gebied van kennis als op sociaal-
emotioneel gebied. Wij vinden dan ook dat 
leerkrachten het kind goed moeten kennen en 
weten wat hen bezighoudt. In de bovenbouw maken 
we daartoe ook gebruik van kindgesprekken. Zo 
individueel en kindgericht moet onze school naar 
onze mening zijn. Het draait tenslotte om unieke 
kinderen, met unieke karaktereigenschappen en 
talenten. Die worden ons toevertrouwd en daar 
gaan wij zeer zorgvuldig mee om. 
 
Zo doen we dat hier 
Wat ons betreft moet de basisschooltijd vooral ook 
een fijne tijd zijn, waarin kinderen zich geborgen 
voelen en met plezier aan terugdenken. Dat doen 
we door een veilige leeromgeving te bieden waarin 
kinderen en medewerkers elkaar met respect 
behandelen. We willen dat elk kind zich bij ons thuis 
voelt, durft te zijn zoals het is.  
 
Wij beseffen terdege dat ‘respect’ en ‘normen en 
waarden’ erg modieuze termen zijn geworden en 
daardoor bijna aan waarde hebben verloren. Toch 
zijn het pijlers die onze school dragen. Het hoeft 
allemaal niet zo ingewikkeld te zijn: zorg voor je 
leefomgeving; een nette klas, een schone school, 
een net schoolplein en de gangen opgeruimd. Dat 
men elkaar begroet en rekening houdt met elkaar. 
Dat iedereen zich welkom en veilig voelt en dat we 
respect hebben voor iedereen. 

 
Talent ontwikkelen 
Wat betreft onze didactische aanpak, zijn we heel 
duidelijk. Alles is erop gericht om de talenten van de 
kinderen zo goed mogelijk te ontwikkelen. En dat 
doen we met onderwijs aan groepen leerlingen van 
dezelfde leeftijd!  
Natuurlijk hebben we daarbij speciale 
ondersteuning voor ‘snellere’ leerlingen en voor 
leerlingen die het wat ‘moeilijker’ hebben. Daar ligt 
juist onze vakbekwaamheid en professionaliteit: 
omgaan met de verschillen tussen leerlingen, 
aandacht voor iedereen en goede ondersteuning 
voor de basisgroep, de groep die extra 
ondersteuning nodig heeft en de leerlingen die 
meer aankunnen. Onze leerkrachten, gesteund 
door Intern Begeleiders en coördinatoren Meer- en 
Hoogbegaafdheid, voelen zich echt 
verantwoordelijk en zijn uiterst betrokken. Daarbij 
maken we natuurlijk gebruik van moderne 
leermethodes en hulpmiddelen. In feite precies wat 
u van een basisschool mag verwachten.  
 
Daar doen we het voor 
Basisschool Zeilberg is een school waar kinderen 
veel leren. En dan hebben we het niet alleen over 
kennis opdoen, maar ook over zelfstandig leren 
werken, problemen bespreekbaar maken en 
oplossen, keuzes maken, open met anderen 
omgaan, in een leuke, stimulerende omgeving, 
zodat ze een heerlijke schooltijd hebben. Dit mede 
dankzij de geweldige inzet en betrokkenheid van de 
ouders.  
Want hoe normaal onze school ook is, díe 
ouderbetrokkenheid maakt Zeilberg toch ook wel 
zeer bijzonder. Samen spannen we ons in voor 
‘onze kinderen’. Een mooier gemeenschappelijk 
doel met daarbij een duidelijke taakverdeling kun je 
je niet voorstellen. 
 
Welkom 
Wilt u meer informatie over onze school?  
U bent van harte welkom om de sfeer te proeven en 
te horen hoe wij het doen. 
Bel voor een afspraak met de directeur of mail naar: 
info.bszeilberg@prodas.nl 

 

 



   

 

Schoolgids basisschool Zeilberg schooljaar 2019-2020  

2 

2.0 ALGEMEEN 
 

2.1 Basisschool Zeilberg 
Basisschool Zeilberg ligt aan de Margrietstraat 2 in 
Deurne-Zeilberg. De school heeft een duidelijke 
relatie met de wijk en haar bewoners.  
Het gebouw is van binnen verrassend ruim van 
opzet en door veel raampartijen erg licht. Er zijn 
ruim voldoende leslokalen en andere 
onderwijsruimten. Door de vormgeving en 
kleurgebruik biedt het een prettige omgeving voor 
zowel de kinderen als voor de onderwijsgevenden.  

 

2.2 Richting van de school 
Onze school heeft een Rooms-Katholieke 
grondslag. Het Nederlandse onderwijs kent 
verschillende soorten scholen, zoals openbare, 
bijzonder-neutrale en bijzondere scholen. Onze 
school behoort tot de laatste groep, maar ook 
kinderen met andere geloofsovertuigingen zijn van 
harte welkom. 
 

2.3 Schoolleiding 
De directeur van de school is Yvonne Neervens. Zij 
heeft de dagelijkse leiding van de school. Samen 
met diverse stuurteams, bestaande uit intern 
begeleiders en leerkrachten, worden de lijnen van 
het onderwijs en beleid uitgezet en uitgewerkt. 
 

2.4 Schoolbevolking en de schoolgrootte 
Onze leerlingen komen veelal uit de wijk Zeilberg. 
Ook uit de aangrenzende wijken ‘de Koolhof’ en ‘de 
Heiakker’ komen kinderen naar ons toe. Het 
leerlingenaantal bedroeg op 1 oktober van het 
schooljaar:  
 
2019-2020 223 en loopt op tot ongeveer 240 
2018-2019 220  
2017-2018 214  
2016-2017  225 
2015-2016 233 
   
De laatste jaren is het leerlingenaantal op 
nagenoeg alle Deurnese scholen en in de regio 
dalend geweest. Het aandeel dat wij behouden in 

de leerlingenverdeling over de scholen is dan ook 
vooral een blijk van vertrouwen en waardering van 
ouders die voor onze school kozen.  
De school telt nu 8 groepen. In januari komt er een 
derde kleutergroep bij. We zetten in op extra 
ondersteuning in alle groepen. Daarvoor hebben 
we drie onderwijsassistentes in dienst. De 
gemiddelde groepsgrootte bedraagt 27 leerlingen. 
Aan het einde van het schooljaar zullen 30 
leerlingen uit groep 8 onze school verlaten.  

 
Op basisschool Zeilberg werken een directeur, 13 
leerkrachten, 3 onderwijsassistenten, 1 
administratief medewerkster en 3 medewerksters 
huishoudelijke dienst. Verder wordt het team 
ondersteund door vrijwillige conciërges. 

 
2.5 De Stichting PRODAS 
Basisschool Zeilberg is een onderdeel van de 
Stichting PRODAS. PRODAS staat voor Primair 
Onderwijs Deurne-Asten-Someren. Op dit moment 
zijn 24 basisscholen bij de stichting aangesloten 
waaronder één school voor speciaal basisonderwijs 
met vestigingen in Someren en Deurne. De scholen 
hebben overwegend een katholieke identiteit en er 
is één school op algemene grondslag. 
  
De 450 medewerkers bieden circa 4.250 leerlingen 
kwalitatief goed onderwijs.  
 
Toegankelijk en inspirerend.  
De individuele scholen voeren een eigen 
onderwijskundig beleid vanuit een eigen visie en 
concept. Het zijn de directeuren die samen met het 
team het gezicht van de school bepalen. Stichting 
PRODAS wil eraan bijdragen dat de condities 
daarvoor optimaal zijn om zo de daadkracht, de 
kwaliteit en de eigenheid van de scholen te 
versterken. In dit totale proces draait alles om het 
kind. Daarbij krijgen ouders en medewerkers veel 
ruimte voor eigen inbreng, waarbij de directeur van 
de school de spil is in de organisatie. Kwaliteit van 
het onderwijs en arbeidsvreugde van de 
medewerkers zijn, naast een gezond financieel en 
materieel beleid, sleutelwoorden bij Stichting 
PRODAS. 
  
In de besturingsfilosofie van de organisatie is de 
school de gesprekspartner voor de ouders. 
Stichting PRODAS ondersteunt de directeuren in 
hun werk in de school. Voor suggesties, ideeën en 
opmerkingen kunt u daarom het beste terecht op de 
school van uw kind. Kijk voor meer informatie en de 
websites van alle scholen op www.prodas.nl.  
  
Stichting PRODAS 
Heikamperweg 7 
5725 AZ Asten-Heusden  
Telefoon: (0493) 67 06 03 
e-mail: info@prodas.nl 
 
 

http://www.prodas.nl/
http://www.prodas.nl/
mailto:info@prodas.nl
mailto:info@prodas.nl
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3.0 MISSIE EN VISIE  
 

3.1 Missie, waar staan wij voor 
Basisschool Zeilberg is een katholieke 
dorpsschool, gelegen in de wijk Zeilberg die ligt in 
de gemeente Deurne. Wij bieden onderwijs op 
maat aan kinderen tussen de 4 en 12 jaar in een 
veilige leeromgeving. We werken gericht aan de 
ontwikkeling van diverse vaardigheden die 
kinderen vandaag de dag nodig hebben. 

 
 

3.2 Kernwaarden 
Op basisschool Zeilberg werken we vanuit 5 
kernwaarden. Zij vormen de basis van ons 
onderwijs en ons handelen.  
 

• Samen 

• Veilig 

• Verantwoordelijk 

• Betrokken 

• Ontwikkelen 
 
De vijf kernwaarden zijn uitgewerkt in het 
document “uitwerking kernwaarden”. Hierin staat 
van iedere kernwaarde de betekenis die wij eraan 
gegeven hebben. Ook staat er omschreven welke 
competenties er voor de leerkrachten en leerlingen 
nodig zijn en wat het betekent voor ons 
onderwijsconcept (werkvormen, activiteiten). 
 

3.3 Visie, waar gaan wij voor 
➢ Omgevingsbeeld 
Wij zijn de enige school in de wijk Zeilberg, waar 
de inwoners erg gehecht zijn aan hun 
authenticiteit. Na het verdwijnen van de kerk en de 
gymzaal willen ze niet ook nog “hun basisschool” 
verliezen. Dit zal gezien het redelijk stabiele 
leerlingaantal ook niet gebeuren. Wel zal op 
middellange termijn het schoolgebouw aan 
vernieuwing toe zijn. Wij blijven de komende jaren 
investeren in de profilering van de school door 
aandacht te hebben voor kwaliteit, veiligheid en 
samenwerking (met leerlingen, ouders en 
omgeving).  
Wij houden oog voor de onderwijskundige en 
maatschappelijke ontwikkelingen: naast cognitieve 
vaardigheden spelen andere vaardigheden een 
steeds grotere rol: 

  

 

➢ Droompositie 
Basisschool Zeilberg is een school waar iedereen 
trots op is. Het is een lerende organisatie. Het 
team is enthousiast, leergierig, trots en uit op 
samenwerking: met elkaar, met kinderen, met 
ouders en met alle partners waarmee we 
samenwerken. Alle teamleden zijn professioneel, 
handelingsgericht en spelen in op de talenten van 
kinderen. Zij zijn de begeleiders van kinderen in 
hun eigen leerproces.  
Kinderen weten wat ze kunnen, kunnen reflecteren 
en kunnen benoemen wat ze willen leren. Ouders 
worden structureel betrokken bij het leerproces 
van hun kind.  
Er is een eigentijds, gedifferentieerd aanbod dat 
structuur biedt en leidt tot ontwikkeling van elk kind 
en medewerker en mogelijkheden biedt voor 
groepsdoorbroken werk. Het leren is zichtbaar in 
onze rijke, vernieuwende leeromgeving.  
Iedereen voelt zich welkom. Onze kinderen komen 
met plezier naar onze school en voelen zich trots 
en verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling 
en elkaars groei en geluk. Wij zijn respectvol naar 
elkaar met ruimte voor reflectie, creativiteit en 
(talent)ontwikkeling. Wij kennen elkaars parels en 
maken er gebruik van. 
Wij zijn maatschappelijk betrokken en werken 
samen met bedrijven, instanties en andere 
scholen. 

 
➢ Succesformule 

• We communiceren op een open en 
respectvolle manier met en over kinderen, 
ouders en collega’s 

• We werken samen met oog voor ieders 
kwaliteiten en talenten 

• We sluiten pedagogisch en didactisch aan 
bij de behoeften van de leerlingen en 
hebben de leerlijnen in beeld  

• We bieden passend onderwijs, ook voor 
de boven- en onderpresteerders 

• Wij bieden een doorgaande lijn 

• We stellen concrete, haalbare en 
realistische doelen. Deze zijn zichtbaar in 
ons handelen. 

• We stellen het kind centraal en kijken naar 
de mogelijkheden die het heeft. 

• Wij denken in kansen en mogelijkheden 

• Wij staan open voor vernieuwingen 

• Wij zijn samen sterk & sterk samen met 
ouders, leerlingen en leerkrachten 

• We sluiten met ons aanbod aan bij de 
veranderingen in de maatschappij en de 
competenties die daarvoor belangrijk zijn 

 

Slogan 
Iedereen uniek, samen sterk! 
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Logo 
Bij de visie die we hebben geformuleerd hoort ook 
een nieuw, eigentijds logo. De variatie in kleuren 
(iedereen uniek), drie personen die kracht 
uitstralen en het samenspel tussen deze drie 
(samen sterk) brengen de slogan duidelijk in 
beeld. Het nieuwe logo inclusief slogan is op de 
eerste schooldag van schooljaar 2019-2020 
feestelijk onthuld aan leerlingen, ouders en andere 
belangstellenden. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

4.0 LEERLINGEN  
 

4.1 Leerplicht 
Met betrekking tot de leerplicht zijn enkele regels 
van belang: 

• in de periode vanaf de leeftijd van 3 jaar en 10 
maanden tot het bereiken van de 4-jarige  
leeftijd kan de directie kinderen voor maximaal 
10 dagdelen vervroegd  toelaten; 

• vanaf 4-jarige leeftijd mogen de kinderen naar 
school; 

• vanaf 5 jaar zijn kinderen leerplichtig; 

• voor alle leerlingen die de school bezoeken 
geldt de verlofregeling. 

 

4.2 Aannamebeleid  
In principe staat basisschool Zeilberg open voor alle 
leerlingen tussen 4 en 12/13 jaar. Wel zijn aan de 
toelating enkele algemene voorwaarden 
verbonden: 

• Ouders moeten de katholieke identiteit van de 
school en de wijze waarop dit wordt 
uitgedragen respecteren; 

• Ouders moeten akkoord gaan met de 
afspraken en regels van de school; 

• De kinderen nemen aan alle schoolactiviteiten 
deel; 

• De kinderen moeten zindelijk zijn om te kunnen 
worden toegelaten; ook het aan- en uitkleden 
doen ze zoveel mogelijk zelf; 

• Als een kind toch niet zindelijk is, kan het alleen 
toegelaten worden als de ouders de 
verschoning kunnen regelen; 

• In Deurne geldt een scholenafspraak dat in de 
periode van 6 weken voor de grote vakantie in 
principe geen nieuwe leerlingen instromen. Dit 
wordt met individuele ouders besproken; 

• Voor leerlingen met een speciale zorgvraag 
gelden andere regels zie 4.4.  

 

4.3      Toelatingsprocedure  
 
Aanmelden/toelaten van nieuwe leerlingen  
U wilt uw kind aanmelden op school 

- omdat u  via de gemeente een bericht heeft 
ontvangen dat u kunt gaan inschrijven bij een 
school naar keuze. U kunt dit doen in het 
schooljaar voorafgaand aan het schooljaar 
waarin uw kind 4 jaar wordt; 

- een verhuizing en/of veranderende 
onderwijsbehoefte kan ook een aanleiding zijn. 

 
Sinds 1 augustus 2014 hebben alle schoolbesturen 
zorgplicht. Dat wil zeggen dat de school waar het 
kind is aangemeld, wanneer zij het benodigde 
onderwijsaanbod niet kan bieden, in overleg met de 
ouders, een andere school moet vinden die een 
passend onderwijsaanbod kan realiseren. De 
onderwijsbehoefte van het kind is daarbij leidend.  
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In principe staat onze school open voor alle  
leerlingen tussen de 4 en 12/13 jaar. Natuurlijk 
verwachten wij dat ouders, die hun kinderen aan 
ons toevertrouwen, de uitgangspunten en 
doelstellingen van ons onderwijs onderschrijven.  
 
Vooraf  
Als u uw kind op onze school wilt aanmelden, 
vragen wij u om 3 formulieren en een bijlage in te 
vullen:  
1.  Het inschrijfformulier deel 1. Hierop staan alle 

“zakelijke” gegevens die wij wettelijk nodig 
hebben om uw kind in te schrijven op onze 
school; 

2.  Het inschrijfformulier deel 2. Dit formulier geeft 
ons alle informatie die nodig is om te kijken wat 
uw kind nodig heeft om een goede start in het 
onderwijs en op onze school te maken; 

3. Het inschrijfformulier deel 3. Hierin verklaart u dit 
schrijven gelezen te hebben en de vorige 2 
formulieren naar waarheid ingevuld te hebben. 
U ondertekent hier ook het formulier; 

4. Bijlage 1. Verklaring toestemming handelwijze 
als het kind ziek wordt op school. Hierin vult u 
gegevens in over wie wij moeten benaderen bij 
ziekte. Verder geeft u hier aan of er allergieën 
zijn waar de school rekening mee moeten 
houden. 

 
De school leest de eerste twee formulieren en 
bekijkt op basis van deze formulieren of uw kind 
mogelijk bijzondere ondersteuning nodig heeft of 
dat nader onderzoek gewenst is.  
Is er geen aanleiding voor bijzondere 
ondersteuning of onderzoek, dan laat de school u 
binnen 6 tot 10 weken weten dat uw kind 
ingeschreven wordt. In overleg met de school wordt 
dan eventueel een datum voor een kennismakings- 
of intakegesprek afgesproken.  
 
Blijkt uit de formulieren dat er wel redenen zijn om 
aan te nemen dat er bijzondere ondersteuning 
nodig is, dan wordt u op korte termijn uitgenodigd 
voor een intakegesprek, om de precieze 
ondersteunings-behoefte vast te stellen om ervoor 
te zorgen dat uw kind optimaal opgevangen kan 
worden en vanaf het begin de juiste aanpak en zorg 
krijgt. Het kan zijn dat school eerdere 
onderzoeksverslagen vraagt, of advies van een 
deskundige o.i.d.  
 
Wanneer uit dit gesprek met u en uit de overdracht 
vanuit peuterspeelzaal/kinderopvang of de vorige 
basisschool naar voren komt dat uw kind, om welke 
reden dan ook, heel bijzondere extra zorg nodig 
heeft, dan gaan wij bekijken of wij als school in staat 
zijn die zorg kwalitatief en verantwoord te bieden. 
We doen dat door de informatie die we gekregen 
hebben, te toetsen aan ons ondersteuningsprofiel.  
 
Binnen 6 tot 10 weken nadat u uw kind hebt 
aangemeld *1, weet u dan of wij uw kind de juiste 
ondersteuning kunnen bieden of samen met u op 

zoek moeten naar een geschiktere school/vorm van 
onderwijs*2.  
 
*1 Kinderen kunnen al voor hun derde jaar worden 

aangemeld. Om administratieve redenen kan de 
aanmelding pas in behandeling genomen 
worden vanaf het moment dat het kind drie is. 
Tot die tijd wordt de aanmelding beschouwd als 
een vóóraanmelding. Binnen 6 tot 10 weken 
nadat uw kind 3 geworden is neemt de school 
contact met u op zoals in de procedure 
hierboven beschreven.  
Toch is het voor de school prettig, om al in een 
vroeg stadium te weten op hoeveel kinderen er 
in het komend schooljaar gerekend kan worden, 
want dat geeft zicht op de ontwikkeling van het 
leerlingenaantal.  

*2 Veel publicaties in de media wekken de indruk 
dat door de komst van “Passend Onderwijs” een 
basisschool verplicht is om alle kinderen, 
ongeacht hun ondersteuningsvraag, toe te laten. 
Dit is zeker niet zo. De school moet met haar 
ondersteuningsprofiel in de hand onderbouwen 
waarom een kind wel of niet wordt toegelaten. In 
het laatste geval heeft de school wel een 
zorgplicht en zal de school samen met de 
ouders op zoek moeten gaan naar een vorm van 
onderwijs/een school waar die zorg wel geleverd 
kan worden.  
Ook al voldoet de ondersteuningsvraag van een 
kind aan het ondersteuningsprofiel van de 
school, dan nog kan het zo zijn dat een kind niet 
toegelaten kan worden. De school moet dan 
aantonen dat de gevraagde ondersteuning een 
onevenredige belasting voor de school vormt. 
Enkele voorbeelden hiervan zijn:  
-  Wanneer de jaargroep waarin het kind  

geplaatst moet worden al vol zit; 
   - Wanneer er in die jaargroep al zoveel extra 

zorg zit dat de komst van nog een kind met 
extra zorg de mogelijkheden van de groep en 
de leerkracht overvraagt.  

 
Zoals hierboven al geschetst, heeft de school wel 
een zorgplicht, d.w.z. dat de school verplicht is om 
samen met de ouders op zoek te gaan naar een 
andere school, dan wel naar een passende vorm 
van onderwijs. Contactpersoon van de school is 
altijd de directeur of interne begeleider.  
 
Geschillenregeling 
Belangrijk is om geschillen te voorkomen.  
Een school moet de ouders meenemen bij het in 
kaart brengen van wat de ondersteunings-behoefte 
van een kind is, en dit transparant toetsen aan het 
ondersteuningsprofiel en de mogelijkheden en 
onmogelijkheden van de school.  

 
Mochten er toch geschillen zijn 
 
Geschillen m.b.t. wel of niet toelaten.  
U kunt uw bezwaren kenbaar maken aan het 
bestuur van de school. Als het bestuur weigert een 
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leerling toe te laten tot de school of besluit de 
leerling van de school te verwijderen, kunnen de 
ouders daartegen bezwaar maken. Het maken van 
bezwaar houdt in, dat de ouders het bestuur 
schriftelijk vragen het besluit te heroverwegen en 
tot een andere beslissing te komen. Ouders hebben 
daarvoor een termijn van 6 weken nadat het bestuur 
zijn beslissing heeft meegedeeld.  
Voordat het bestuur een besluit neemt naar 
aanleiding van het bezwaar, moet het de ouders 
uitnodigen hun bezwaren mondeling toe te lichten. 
Het bestuur beslist binnen 4 weken na ontvangst 
van de bezwaren. De beslissing kan inhouden dat 
het bestuur zijn besluit handhaaft, maar ook dat het 
bevoegd gezag een ander besluit neemt.  
Bent u het niet eens met het besluit in tweede 
instantie van het bestuur dan kunt u uw bezwaar 
voorleggen aan de “Landelijke 
geschillencommissie Passend Onderwijs” en in 
laatste instantie aan de civiele rechter. Tijdens het 
proces kan er m.b.t. bemiddeling een beroep 
gedaan worden op een landelijke 
onderwijsconsulent (www.onderwijsconsulenten.nl)  
 
Geschillen m.b.t. de keuze van een andere vorm 
van onderwijs (SBO/SO)  
De procedure rondom de keuze voor een van deze 
schoolsoorten komt overeen met de procedure 
rondom verwijdering en toelating.  
Mocht het zo zijn dat school en ouders het eens zijn 
over de keuze voor Speciaal Onderwijs (SO) of 
Speciaal Basisonderwijs (SBO) en het 
samenwerkingsverband geeft geen 
toelaatbaarheidsverklaring af, dan kan de zaak 
voorgelegd worden aan de bezwaarcommissie van 
het samenwerkingsverband (zie website www.swv-
peelland.nl). 
  
 

 
Geschillen m.b.t. de bekostiging van onderzoeken  
De klachtenprocedure van de school is van 
toepassing.   
 
Belangrijk 
Ondertekening van de formulieren betekent, dat u 
ze naar waarheid ingevuld hebt. Mocht achteraf 
blijken dat relevante informatie, waarvan u had 
kunnen weten dat de school die nodig had voor 

een goede besluitvorming, ontbrak, dan kan de 
school de benodigde extra zorg voor uw kind niet 
garanderen.  
➢ Deel 1 is zonder deel 2 niet geldig als 

aanmeldingsformulier.  

 
In het kort 
U vult de formulieren naar waarheid in en na 
ondertekening kunt u binnen 6 tot 10 weken te 
horen krijgen dat….  
➢ Uw kind is ingeschreven en dat er later nog een 

intakegesprek volgt; 

➢ Er binnen die termijn eerst nog een 

intakegesprek nodig is om de 

ondersteuningsbehoefte van uw kind vast te 

stellen.  

 
Andere school 
Vóórdat kinderen, die van een andere school 
afkomstig zijn, worden toegelaten zal er altijd 
overleg met de directie van de school van herkomst 
zijn.  
 

4.4      Verdeling van de leerlingen 
Na de inschrijving worden de kinderen na overleg 
met de groepsleerkrachten door de directeur over 
de beschikbare groepen verdeeld. Broertjes en 
zusjes plaatsen wij het liefst in verschillende 
groepen, zodat ieder zijn eigen belevingen en 
verhalen heeft. Bij tweelingen vindt er overleg met 
ouders plaats. 
 
Tijdens de schoolperiode kan een leerling in een 
andere groep geplaatst worden. Redenen kunnen 
zijn: gewijzigde groepsgrootte, doublures, 
noodzaak tot splitsing of samenvoeging van 
groepen. Een besluit hierover wordt door de 
directeur genomen.  
 
4.5 Uitschrijving van een leerling 
Natuurlijk hopen wij dat uw kind acht jaar lang met 
plezier naar onze school gaat. Indien een kind onze 
basisschool (tussentijds) verlaat door een 
verhuizing of omdat het naar het voortgezet 
onderwijs gaat, wordt het bij ons uitgeschreven. Om 
de overgang naar de ontvangende school zo goed 
mogelijk te laten verlopen, sturen wij een 
onderwijskundig rapport op. Dit bevat de 
belangrijkste (onderwijs)gegevens van het kind. 
Ouders kunnen daarvan desgewenst een afschrift 
ontvangen.  

 
4.6 Verwijdering en schorsing van 
leerlingen 
Soms ziet het bestuur zich genoodzaakt een 
leerling te schorsen en/of van school te verwijderen.  
Ernstig wangedrag kan bijvoorbeeld agressief 
gedrag naar kinderen en/of leerkrachten zijn, 
mishandeling, diefstal of het herhaald negeren van 
schoolregels.  
 

http://www.onderwijsconsulenten.nl/
http://www.onderwijsconsulenten.nl/
http://www.swv-peelland.nl/
http://www.swv-peelland.nl/
http://www.swv-peelland.nl/
http://www.swv-peelland.nl/
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Verwijdering, het definitief de toegang tot school 
ontzeggen, is een maatregel die genomen wordt als 
het bestuur concludeert dat het wangedrag 
dusdanig ernstig is dat de relatie tussen school en 
leerling of zijn/haar ouders onherstelbaar verstoord 
is. Een beslissing tot niet toelaten, schorsing of 
verwijdering wordt met de uiterste zorgvuldigheid 
genomen.  
 
Schorsing is aan de orde wanneer een leerling zich 
ernstig heeft misdragen en wanneer er tijd nodig is 
voor het zoeken naar een oplossing. 

Onder ernstig wangedrag wordt in ieder geval 
verstaan: 

• Ernstig agressief (verbaal en non-verbaal) 

gedrag en/of fysiek geweld tegenover 

andere kinderen, personeel of ouders; 

• Bedreigen van andere kinderen, personeel 

of ouders; 

• In het bezit zijn van wapens of daarop 

gelijkende of als zodanig te gebruiken 

materialen; 

•  Het herhaaldelijk en opzettelijk negeren 

van duidelijke schoolregels of aanwijzingen 

van personeel of aan de school verbonden 

ouders; 

• Het herhaaldelijk en uitdrukkelijk pesten 

van en het niet tonen van respect voor 

andere kinderen, personeel of aan de 

school verbonden ouders; 

• De directie kan een leerling voor een 

beperkte periode schorsen; 

• Schorsing vindt in principe pas plaats na 

overleg met de leerling, de ouders en de 

groepsleerkracht; 

• De directie deelt het besluit tot schorsing 

schriftelijk aan de ouders, het bevoegd 

gezag en de inspectie mee. In dit besluit 

wordt vermeld: de reden van schorsing, de 

aanvang en tijdsduur van schorsing en 

eventuele andere genomen maatregelen; 

• De school stelt de leerling in staat, 

bijvoorbeeld door het opgeven van 

huiswerk, te voorkomen dat deze een 

achterstand oploopt; 

• Ook bij wangedrag van ouders kan de 

ouder door de directie de toegang tot de 

school geweigerd worden; 

• Verwijderen is een maatregel bij dusdanig 

ernstig wangedrag dat het bevoegd gezag 

concludeert dat de relatie tussen school en 

leerling onherstelbaar verstoord is; 

• Verwijderen kan op zichzelf staan, maar 

kan ook gezien worden als een vervolgstap 

op een schorsing, waarna geen verbetering 

is opgetreden. 

 

5 
 
5.0 ACTIVITEITEN 
 

5.1 Algemeen 
In principe nemen alle kinderen deel aan alle 
activiteiten die onder schooltijd worden 
aangeboden. 
Vanaf dit schooljaar volgen de kinderen in de 
groepen 1 t/m 8 940 uren les. 
 
Een hele schooldag duurt 5½ uur, behalve op 
woensdag (4 uur). Een schoolweek loopt van 
maandag tot en met vrijdag voor alle groepen. Op 
de vrijdagmiddag zijn de kinderen uit de groepen 1 
t/m 8 vrij. Door deze indeling voldoet de school aan 
de voorschriften met betrekking tot het aantal te 
volgen lesuren. (Zie 10.1) 
 

5.2  Organisatie van het onderwijs 
Op onze school zitten leerlingen in gemengde 
kleutergroepen 1-2. In januari 2019 start een derde 
kleutergroep: de groepen 2 worden samengevoegd 
tot één groep en de groepen 0/1 blijven gelijk. 
Vanaf groep 3 zitten de leerlingen van ongeveer 
dezelfde leeftijd in een groep. Daarin wordt de 
leerstof meestal eerst aan heel de groep 
aangeboden. Alle leerlingen krijgen zoveel mogelijk 
alle basisstof aangeboden en verwerken die waar 
nodig op hun eigen niveau. Dat is ons uitgangspunt. 
Voor deze organisatievorm is bewust gekozen. Wij 
zijn namelijk van mening dat de leerkracht nu beter 
in staat is de vorderingen van de individuele leerling 
te volgen. Deze vorm van differentiatie zorgt ervoor 
dat alle leerlingen de juiste instructie en verwerking 
krijgen: nl op het juiste niveau. Bovendien brengt 
deze herkenbare structuur de nodige rust in een 
groep. 
Niet alle kinderen ontwikkelen zich op dezelfde 
manier en/of in hetzelfde tempo. Om aan deze 
verschillen in tempo en aanleg tegemoet te komen 
kan de instructie en de hoeveelheid leer- en 
oefenstof worden aangepast.  
Over vorming van groepen, plaatsing van leerlingen 
in bepaalde groepen, doublures en groepen 
toewijzen aan leerkrachten beslist altijd de 
directeur. 

  
5.3 Lesactiviteiten 
In de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) staat 
beschreven in welke leer- en vormingsgebieden 
onderwijs moet worden gegeven. In de door de 
overheid vastgestelde kerndoelen zijn de eisen 
vastgelegd, waaraan de inhoud van het 
aangeboden onderwijs moet voldoen. Scholen zijn 
wel vrij met welke middelen ze deze doelstellingen 
willen bereiken. De op onze school gebruikte 
methodes voldoen alle aan de eisen die de 
kerndoelen er aan stellen. Regelmatig worden 
methoden vernieuwd.  
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5.3.1 Lesactiviteiten in de kleutergroepen 
Het onderwijs aan de kleuters in de groepen 1 en 2 
is gericht op het scheppen van situaties waarin de 
kinderen zich in hun eigen tempo en naar behoeften 
kunnen ontwikkelen. Door de groepsleerkrachten 
wordt gestreefd naar een geleidelijke overgang 
(groep 2) naar het meer gestructureerd leren; dit 
ook in verband met de gebruikte werkvormen in 
groep 3. Ons kleuteronderwijs is vooral opgezet in 
de vorm van thema’s en/of projecten met 
onderwerpen die breed over de ervaringswereld 
van de kinderen verdeeld zijn. Binnen deze 
onderwerpen wordt veel aandacht geschonken aan 
de ontwikkeling van de reken- en taalvaardigheid, 
de sociaal-emotionele ontwikkeling en is er tevens 
veel aandacht voor motoriek en expressie. De sfeer 
is kindvriendelijk, dus met aandacht voor de 
behoeften van de kinderen, vooral aan 
geborgenheid én duidelijkheid. Ook het stimuleren 
van de samenwerking tussen de kinderen staat 
daarbij centraal. 
De kinderen ontwikkelen zich door kringactiviteiten, 
gesprekjes, spel en spelen, werken met divers 
ontwikkelingsmateriaal etc.. Het gebruikte 
materiaal is eigentijds en biedt ruime 
mogelijkheden om de vaardigheden van de 
kinderen te kunnen ontwikkelen. 
 

5.4 Vakken 
In de loop van de acht jaren dat een kind onze 
school bezoekt, komt het in aanraking met diverse 
vakken. Hieronder volgt een overzicht en een korte 
beschrijving. 
 

 
 

5.4.1 Nederlandse taal 
Taal neemt op onze school een belangrijke plaats 
in. Een goede taalontwikkeling ondersteunt immers 
de ontwikkeling op alle andere gebieden. Een 
achterstand op het gebied van taal heeft dan ook tot 
gevolg dat dit de ontwikkeling van de andere 
leergebieden vertraagt. 
In de groepen 1 en 2 wordt door allerlei 
taalspelletjes, vertellen, voorlezen, versjes leren en 
voordrachten de belangstelling voor de 
(geschreven) taal bij de kinderen gewekt en hun 
vaardigheden hierin gestimuleerd en ontwikkeld.  
In groep 3 wordt gebruik gemaakt van de nieuwste 
(Kim-)versie van de methode Veilig Leren Lezen. 

We gebruiken de nieuwe methode Taal Actief 4 
voor de groepen 4 t/m 8. Deze methode is een 
opbrengstgerichte methode.  
Er is een overzichtelijk jaarprogramma met veel 
differentiatiemogelijkheden.  
Taalsterke, taalgemiddelde en taalzwakke 
leerlingen kunnen vanuit deze methode uitstekend 
worden bediend. Van belang voor onze keuze is 
geweest dat woordenschat integraal opgenomen is 
in de gehele methode. Ook spelling is als leerlijn 
overal herkenbaar en optimaal aanwezig. 

 
5.4.2 Rekenen en wiskunde 
In het onderwijs neemt rekenen en wiskunde een 
belangrijke plaats in. Op onze school wordt er vanaf 
groep 3 ongeveer 1 uur per dag gerekend. In grote 
lijnen is rekenen en wiskunde in het basisonderwijs 
te verdelen in: 

• rekenen algemeen, waaronder cijferen 
breuken, tafels etc.; 

• hoofdrekenen; 

• toegepast rekenen in context; 

• meten en tijd. 
 
We werken in alle groepen met de methode ‘Wereld 
in Getallen’. In de groepen 1 en 2 wordt op een zeer 
speelse manier gewerkt aan de ontwikkeling van de 
rekenvoorwaarden (getalbegrip, ordenen en 
meten). 
In deze nieuwste versie van Wereld in Getallen zijn 
de differentiatiemogelijkheden goed opgenomen. 
Om tegemoet te komen aan de verschillen tussen 
leerlingen houdt deze methode daar rekening mee.  
 

5.4.3 Lezen 
Kunnen lezen is een voorwaarde voor ontwikkeling, 
niet alleen in het onderwijs, maar zeker ook 
daarbuiten. In leren lezen wordt verhoudingsgewijs 
veel tijd geïnvesteerd. Het vakgebied lezen is te 
verdelen in: 

• technisch lezen 

• begrijpend lezen 
Al in groep 1 zijn de kinderen met oefeningen bezig 
die de belangstelling voor en de mogelijkheden tot 
het lezen stimuleren. In de lees-schrijfhoek vinden 
veel van deze activiteiten plaats. In groep 3 wordt 
de nieuwste versie van de methode Veilig Leren 
Lezen gebruikt voor het aanvankelijk lezen. Vanaf 
groep 4 wordt het leesonderwijs gestructureerd en 
systematisch aangeboden. Hierbij speelt het 
leesplezier en de leesbeleving een nadrukkelijke 
rol. In schooljaar 2017-2018 en 2018-2019 heeft het 
team een teamscholing gevolgd op het gebied van 
technisch lezen. Het aanbod is een doorgaande lijn 
voor groep 1 t/m 8 waarbij op 4 momtenten per 
week groepsoverstijgend gewerkt wordt tijdens het 
“leesplan”. Voor het begrijpend lezen gebruiken we 
de methode Nieuwsbegrip XL. 
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5.4.4 Schrijven 
Hieronder verstaan we het onderwijs in het 
aanleren van een goed handschrift. Reeds in de 
kleutergroepen wordt veel aandacht geschonken 
aan de ontwikkeling van de fijne motoriek. In de 
groepen 3 en 4 gebruiken we de methode 
Pennenstreken. In de andere groepen gebruiken 
we de methode Zwart op Wit. In de hoogste 
groepen ontwikkelen de kinderen vaak een eigen 
handschrift. Een ontwikkeling die op onze school 
onder de voorwaarde van “netjes en leesbaar” 

wordt toegestaan. 

 
5.4.5 Engels 
In de huidige wereld is kennis van de Engelse taal 
haast onmisbaar. Met ingang van dit jaar wordt in 
alle groepen Engels aangeleerd. In gr 1 t/m 6 
maken de leerlingen spelenderwijs kennis met de 
Engelse taal door elke 14 dagen een activiteit te 
doen. Vanaf groep 7 krijgen ze 30 a 45 minuten per 
week les in de Engelse taal. De belangrijkste 
doelstelling daarbij is dat ze zich op een bescheiden 
wijze vooral mondeling, maar ook schriftelijk in het 
Engels kunnen uitdrukken. Ook het luisteren naar 
de taal is er onderdeel van. De methode heet: 
“Groove me” en gebruikt liedjes en muziek als 
uitgangspunt. 
 

 
 
5.4.6 Wereldoriëntatie 
In 2016 zijn we gestart met de 
methodes van Blink. 
“Grenzeloos” is de methode voor 
aardrijkskunde en “Eigentijds” 
voor geschiedenis, Deze gaan 
uit van activerend onderwijs. 
Door te werken aan de hand van 
een vraag-gestuurd lesmodel, 
gaan leerlingen onderzoekend 
en ontdekkend leren.  
De methodes zijn sterk visueel en auditief en 
daardoor ook goed voor leerlingen die wat minder 
goed in taal zijn.   
Met het aardrijkskundeonderwijs willen we de 
kinderen kennis laten maken met de invloed van de 
mens op zijn omgeving en omgekeerd, zowel in 

Nederland als in Europa en de andere werelddelen. 
Hierbij is topografische kennis ook van belang.  
 
In het natuuronderwijs komen onderwerpen uit de 
levende en niet-levende natuur aan de orde. 
Daarmee willen we de kinderen, behalve kennis, 
ook belangstelling bijbrengen voor de natuur, het 
menselijke lichaam en enkele eenvoudige 
natuurkundige onderwerpen. De gebruikte 
methode heet ‘Natuniek’. Internet en het 
touchscreen worden bij deze lessen vaak ingezet.  
 

 
 
5.4.7 Expressie en lichamelijke opvoeding 
Tijdens de lessen in handvaardigheid en tekenen 
stimuleren we de creativiteit. Door verschillende 
technieken en materialen aan te bieden kan ieder 
kind in zijn eigen tempo en niveau werken. We 
hebben hiervoor een handvaardigheidslokaal 
ingericht. 
 
De muzieklessen zijn erop gericht dat de kinderen 
plezier hebben in het maken van muziek. In 2017 is 
de methode Eigenwijs aangeschaft. Deze is digitaal 
en volledig vernieuwd. 
 
Het gymonderwijs verdient alle aandacht. In onze 
gymlessen willen we kinderen niet alleen diverse 
spelvormen leren, maar ook verschillende 
bewegingsvormen aanbieden. De buurtsportcoach 
van LEEF speelt hierbij een belangrijke rol. We 

gebruiken voor onze lessen onder andere de 
methode ‘Basislessen bewegingsonderwijs’. De 
kinderen van de groepen 1 en 2 doen dat in de 
speelzaal, de andere groepen gaan wekelijks met 
de bus naar gymzaal De Kubus. Daarnaast  zijn er 
in alle groepen nog extra bewegingsmomenten 
ingeroosterd. 
 

5.4.8 Verkeer 
In het huidige onderwijs spreken we liever over 
verkeersopvoeding dan over verkeersonderwijs. 
Daarmee wordt bedoeld dat het belangrijk(er) is 
kinderen te leren hóe ze zich in het verkeer 
verantwoord - ook ten aanzien van anderen - 
dienen te gedragen. Vanaf groep 1 wordt gewerkt 
met de methode ‘Wegwijs’ en “School op seef”. De 
leerlingen van groep 8 doen het verkeersexamen.  
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Aan onze school is het Brabants Verkeersveiligheid 
Label (BVL) toegekend.  

 
5.4.9 Godsdienst 
Onze school is een katholieke basisschool. Dat 
betekent dat godsdienst onderdeel is van ons 
onderwijs. Daarmee willen we bereiken dat de 
kinderen zich een christelijke levenshouding eigen 
maken. Als leidraad gebruiken we daarvoor, naast 
alledaagse gebeurtenissen, projecten die 
aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. 
Projecten rondom Pasen en Kerstmis maken daar 
deel van uit.  
Wij besteden hier ook aandacht aan tijdens 
kindgerichte vieringen. 

 
5.4.10 Computeronderwijs 
In de maatschappij en dus ook in het basisonderwijs 
neemt de computer een belangrijke plaats in. 
Daarom wordt er vanaf groep 1 mee gewerkt. De 
computer wordt als hulpmiddel ingezet bij het 
zelfstandig verwerken van taken en bij het 
voorbereidend en aanvankelijk leesonderwijs. 
Vanaf groep 5 worden de kinderen wegwijs 
gemaakt in de beginselen van de tekstverwerking.  
Tijdens lessen “Mediawijsheid” leren de kinderen 
de voor- en nadelen van sociale media en hoe om 
te gaan met deze digitale middelen. Twee 
leerkrachten zijn opgeleid tot mediacoach en 
begeleiden het team hierbij. Wij hebben circa 40 
computers voor de leerlingen. Ook hebben we de 
beschikking over chromebooks. Een leerkracht 
heeft de Post-HBO opleiding “expert media- en 
maakonderwijs” afgerond. Samen met de ICT’er 
neemt zij het team mee in de nieuwste 
ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en ICT. 
 

5.4.11 Kunstzinnige vorming 
Al vele jaren is de Werkgroep Kunstzinnige 
Vorming actief in Deurne. Iedere school, dus ook 
BS Zeilberg heeft een cultuurcoördinator die 
afgevaardigd is in deze werkgroep. Zij laat alle 
leerlingen structureel kennis maken met 
kunstzinnige en culturele activiteiten, zoals 
dans/muziek, drama, beeldende kunst, poppen, 
circus, theater, musea, proza, vertelkunst en taal. 
Behalve aan deze activiteiten nemen de kinderen 
deel aan activiteiten, die door de school worden 
samengesteld.  
 
 

5.4.12 Burgerschapsvorming 
De Nederlandse samenleving verandert snel. 
Normen en waarden staan onder druk door allerlei 
invloeden.  Kinderen krijgen daarmee te maken. 
Terecht dat daarvoor o.a. het basisonderwijs wordt 
ingeschakeld. Onderwerpen als democratie, 
respect, inspraak en medezeggenschap komen 
daarbij aan bod, maar ook diverse religieuze en 
levensbeschouwelijke stromingen en nationale 
identiteitszaken. 
 

5.4.13 Sociaal-emotionele ontwikkeling 
De school besteedt veel aandacht aan de sociaal-
emotionele ontwikkeling van de leerlingen. We 
gebruiken de methode; “Kinderen en hun sociale 
talenten.” Een prettig schoolklimaat is immers een 
belangrijke voorwaarde om tot leren te komen! Het 
voorkomt veel problemen in de klas, op het 
schoolplein etc. In de eerste drie weken van het 
schooljaar wordt extra aandacht besteed aan 
groepsvorming tijdens de “Gouden weken”. In de 
twee weken na de kerstvakantie zijn dit de “Zilveren 
weken” en na de meivakantie de “Bronzen weken”. 
Er is een anti-pestprotocol dat door team en MR is 
opgesteld. Dit staat op onze website. Tijdens de 
landelijke week tegen het pesten besteden wij hier 
ook extra aandacht aan. Onze anti-pestcoördinator 
is Chantal Broks. 
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6  

6.0 ONDERSTEUNING 
 

6.1 Niveaus van ondersteuning 
Wij geven ieder kind de ondersteuning die nodig is. 
We streven naar maximale ontwikkelings-
mogelijkheden voor elk kind en dus ook voor 
kinderen met specifieke problemen of die speciale 
ondersteuning behoeven. Die extra ondersteuning 
kan in de groep, in de school, of zelfs buiten de 
school worden geboden. We onderscheiden vijf 
niveaus van ondersteuning: 
 
Niveau 1 : Algemene preventieve ondersteuning in 
de groep 
De leerkracht geeft uiteraard “goed onderwijs” aan 
een groep leerlingen in een positief werkklimaat. 
Door een goede voorbereiding op de lessen, door 
effectieve instructie, voldoende lestijd en door een 
goede organisatie voorkomt hij dat leerlingen 
uitvallen. Voor de basisvakken werken we met 
groepsplannen en deze worden a.d.h.v. 
methodegebonden en de methode-onafhankelijke 
LOVS-toetsen geëvalueerd en bijgesteld. De 
leerkracht informeert ouders en heeft regelmatig 
overleg met andere groepsleerkrachten, intern 
begeleider en directie. 
Niveau 2 : Extra ondersteuning in de groep 
Als de algemene ondersteuning toch niet 
voldoende is, kan er extra hulp worden geboden. 
Op grond van observatie- en signaleringsgegevens 
of als ouders signalen kenbaar maken, zal de 
leerkracht extra inspanningen verrichten. We 
denken hierbij aan vormen van extra instructie of 
pre- instructie. 
Ook krijgen de kinderen die duidelijk hoger scoren 
hierbij aandacht. De aanpak van deze subgroepen 
(plus – extra ondersteuning) wordt ook vermeld in 
het groepsplan. 
 
Niveau 3  : Speciale ondersteuning in overleg met 
de intern begeleider en consultatie van externe 
deskundigen. 
Als de geboden ondersteuning niet het gewenste 
resultaat heeft gaat de intern begeleider intensiever 
meekijken en volgen er gesprekken met leerkracht, 
ouders en leerling.  
Leerkrachten stellen dan samen met de intern 
begeleider een individueel handelingsplan op en 
proberen tegemoet te komen aan datgene wat het 
kind nodig heeft. Dit plan wordt halfjaarlijks 
geëvalueerd en bijgesteld. 
 
Niveau 4 : Speciale ondersteuning na extern 
onderzoek. 
Als er ondanks alle inspanningen geen of 
onvoldoende vooruitgang is, vindt er afhankelijk van 
de hulpvraag een onderzoek plaats. 
De onderwijsbegeleider geeft een advies, soms 
bestaat het advies uit een bijstelling van het 
handelingsplan en kan er externe hulp worden 
voorgesteld. Als het eindniveau van de basisschool 

niet kan worden behaald, kan worden besloten dat 
een kind op een lager niveau mag presteren. 
Er wordt dan een ontwikkelingsperspectief 
opgesteld: een OPP. Er wordt altijd naar gestreefd 
alle leerlingen de stof tot en met groep 8 aan te 
bieden.  

 
Niveau 5 : Ondersteuning op een speciale school 
Als we tot de conclusie komen dat het kind beter op 
zijn of haar plek is op een speciale school, komt het 
kind daarmee in het vijfde niveau van 
ondersteuning. De leerling volgt intussen een 
aangepast programma als overbrugging naar een 
SBO- of SO  school. In het kader van Passend 
Onderwijs zijn de procedures die gevolgd moeten 
worden nog in ontwikkeling. 

 
6.2 Volgen van de ontwikkeling 
Een van de voorwaarden voor het verzorgen van 
goed onderwijs is het goed volgen van de 
ontwikkeling van de kinderen. Elke leerkracht volgt 
de ontwikkeling van de kinderen in zijn/haar groep 
door: 

• het maken van observaties; 

• het afnemen van toetsen die bij de 
gebruikte  

              methoden horen; 

• het afnemen van methode onafhankelijke 
toetsen.  Deze komen meestal van het Cito. 

Voor de meeste methodetoetsen worden cijfers 
gegeven die in overzichten worden verzameld.  
 
Observaties geven de leerkracht meer inzicht in de 
ondersteuningsbehoefte van kinderen. Ook wordt 
het Pedagogisch Volgsysteem “Kijk op sociale 
competenties” ingevuld door leerkrachten en vanaf 
groep 5 ook door de kinderen. Er volgt een 
leerlingbespreking op sociaal-emotioneel gebied. 
Dit geeft een duidelijk beeld van hoe het kind zich 
ontwikkelt. Twee keer per jaar bespreken  
leerkracht en intern begeleider deze ontwikkeling.  

 
6.2.1 Volgen van de ontwikkeling in groep 1/2 
Niet alle kinderen ontwikkelen zich hetzelfde. 
Sommige kinderen hebben moeite om goed te 
luisteren, andere kinderen hebben een zeer grote 
woordenschat, weer andere kinderen kunnen 
nauwelijks zelf spelen, terwijl er ook kinderen zijn 
die veel interesses voor cijfers en getallen hebben. 
Dat betekent dat het nodig is de ontwikkeling van 
de kinderen goed te volgen.  
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Het KIJK! observatie- 
en registratiemodel is 
een praktisch hulp-
middel voor het 
gestructureerd obser-
veren en registreren 
van de ontwikkeling 
bij jonge kinderen uit 
groep 1 en 2 van de 
basisschool. Dit 
gebeurt met 
ontwikkelingslijnen 
die gebaseerd zijn op ervaringen uit de praktijk en 
wetenschappelijk onderzoek. Bij het invullen geeft 
de leerkracht, op basis van haar professionele 
observatie, per aspect aan in welke 
ontwikkelingsfase het individuele kind zich bevindt. 
In samenhang met de basiskenmerken van het 
kind, de betrokkenheid en eventuele risicofactoren 
ontstaat een compleet beeld van de ontwikkeling. 
Aan de hand hiervan kan de leerkracht de juiste 
keuzes maken op pedagogisch, didactisch en 
organisatorisch gebied. Er is gezorgd voor een 
vloeiende overgang tussen KIJK! Groep 1-2 en 
KIJK! Groep 3-4. 

 

De zogenaamde ‘herfstleerlingen’, de kinderen die 
tussen 1 oktober en 1 januari zijn geboren, hebben 
ofwel een relatief lange (acht en driekwart jaar) 
ofwel een relatief korte (zeven en driekwart jaar) 
basisschoolloopbaan, als ze verder ononderbroken 
de groepen doorlopen. Voor de doorstroom naar 
groep 2 of 3 wordt de totale ontwikkeling van het 
kind als uitgangspunt gehanteerd. Naast de 
ontwikkeling beginnende geletterdheid en 
beginnende gecijferdheid als beoordelingscriteria, 
gaat het ook om taakgerichtheid en zelfstandigheid, 
sociaal- emotionele ontwikkeling, spelontwikkeling, 
taalontwikkeling en de motorische ontwikkeling. Het 
totaalbeeld van het kind is doorslaggevend. Alle 
ontwikkelingsgebieden worden in beeld gebracht 
door middel van een observatie- 
registratiesysteem. De leerkracht bespreekt samen 
met ouders de doorstroom of verlenging van de 
kleuterperiode. 

 
Hoe gaat dat bij ons op school? 
Vanaf het eerste moment dat een kind bij ons op 
school is wordt het geobserveerd door de 
leerkracht. Hoe verloopt het wennen, de sociaal-
emotionele en de cognitieve ontwikkeling? Er is 
regelmatig contact met de ouders over de 
wederzijdse bevindingen. Als een kind enkele 
maanden op school is, bekijken we het kind 
systematisch aan de hand van het KIJK! observatie- 
en registratiemodel. We kijken of het kind mee kan 
doen met wat we op school doen en of er geen 
problemen zijn met bijvoorbeeld de taal. Kinderen 
met achterstanden van een half jaar of minder 
geven we de tijd om zich spontaan te ontwikkelen. 

De ontwikkelingslijnen van KIJK! worden twee keer 
per jaar voor alle kinderen ingevuld. 
We observeren het gedrag van het kind in de kring, 
het spelen, het werken, de taal, het omgaan met 
anderen, de waarneming, enz. Op deze manier 
kunnen we zorgvuldig vaststellen of een kind een 
ontwikkelingsvoorsprong heeft, zich voldoende 
ontwikkelt, een vertraging in de ontwikkeling 
vertoont of misschien bepaalde problemen heeft.  
 

6.2.2 Leerlingvolgsysteem (LVS) 
Regelmatig wordt er een toets afgenomen om te 
bekijken in welke mate de leerling de aangeboden 
leerstof beheerst. Met de resultaten van een aantal 
toetsen wordt dan een beoordeling vastgesteld. Dit 
geldt dan vooral voor de vakken rekenen, taal en de 
kennisgebieden. 
Niet alle kinderen op onze school leren op dezelfde 
manier en in hetzelfde tempo. Hierdoor treden er 
verschillen op tussen de leerprestaties van de 
kinderen. De school moet die verschillen weten en 
er, indien mogelijk én nodig, haar onderwijs op 
aanpassen. Om die verschillen objectief te kunnen 
vaststellen, volgt onze basisschool de ontwikkeling 
van de kinderen met het leerlingvolgsysteem van 
het Cito. Bovendien is het mogelijk daarmee de 
leervorderingen van de kinderen te kunnen 
vergelijken met de vorderingen van duizenden 
landgenootjes.  
 
Het leerlingvolgsysteem bestaat uit: 

• Toetspakket “Beginnende geletterdheid groep 
1,2,3” van het CPS, hiermee starten we in dit 
schooljaar 

• In gr 3 worden vanuit de methode VLL 
volgtoetsen gebruikt; 

• De ‘Drie Minuten Toets’ meet de vorderingen 
op het gebied van het technisch lezen in de 
groepen 3 tot en met 8;  

• De AVI-toets worden afgenomen om het 
tekstlezen te volgen; 

• De ‘Spelling-toets’ onderzoekt het zonder 
fouten schrijven van woorden bij de kinderen in 
de groepen 3 tot en met 8; 

• Groep 7 en 8 heeft ook een “Werkwoorden- 
toets”; 

• De toets ‘Begrijpend lezen’ wordt afgenomen in  
de groepen 3 tot en met 8; 

• De toets “Rekenen en Wiskunde” kijkt naar de 
rekenvaardigheid van leerlingen in de  groepen 
3 t/m 8. 

 
Omdat de toetsen landelijk genormeerd zijn geven 
deze resultaten een betrouwbaar beeld van de 
vorderingen van de kinderen.  
Met het leerlingvolgsysteem en goede observaties 
bewaken we de onderwijskwaliteit. De vorderingen 
worden door de groepsleerkracht met de interne 
leerlingbegeleider besproken. Mocht er aanleiding 
toe zijn dan worden er passende maatregelen 
genomen; ook voor leerlingen die buitengewoon 
goed presteren. 
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6.3 Rapporten 
Tweemaal per schooljaar krijgen de kinderen een 
rapport. Hiermee willen we de ouders informeren 
over de leervorderingen van hun kind(eren).  
 

6.4 Leerlingendossier 
Van elk kind wordt een dossier bijgehouden. Dit 
bestaat uit twee gedeelten: 

• een administratief gedeelte waarin o.a. 
gezinsgegevens,adressen, aanmeldings-
formulier en  sofinummers; 

• een onderwijskundig gedeelte waarin o.a.  
gegevens over mogelijke besprekingen 
van leerlingen, gesprekken met ouders, 
onderzoeksverslagen of handelings-
plannen. 

 
De verzamelde gegevens vallen onder de Wet op 
de Privacy en worden dan ook als zodanig 
behandeld. Indien u dat wenst kunt u inzage 
aanvragen. 
 

6.5 Overgang naar volgend leerjaar 
Normaal doorloopt het kind de basisschool in acht 
jaar. Slechts bij uitzondering gebeurt dat sneller. 
Het betreft dan kinderen die op alle 
ontwikkelingsgebieden ver vooruit zijn. We spreken 
dan van een versnelde doorstroming. 
Vertraagde doorstroming oftewel doubleren wordt 
zoveel mogelijk vermeden. Toch kan het nodig zijn 
dat een kind een bepaald leerjaar overdoet. Dit 
gebeurt meestal als de leervorderingen en/of de 
sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind 
opvallend achterblijven. In voorkomende gevallen 
zal zo’n besluit in nauw overleg met de ouders 
worden genomen. 
Na overleg tussen ouders en school wordt een 
advies aan de directeur voorgelegd. Het definitieve 
besluit hierover wordt altijd door de directeur 
genomen.  
 

6.6 Overgang naar het voortgezet 
onderwijs 

Na groep 8 maken de leerlingen de overstap naar 
het voortgezet onderwijs. Een grote verandering, 
waarbij onze basisschool haar leerlingen goed zal 
begeleiden. Samen met de ouders wordt een type 
voortgezet onderwijs gekozen dat het best past bij 
het kind. Hieraan gaat een aantal belangrijke zaken 
vooraf: 

• De ouders ontvangen in groep 7 een algemeen 
préadvies, opgesteld door leerkrachten, IB en 
directie; 

• Op de scholen voor voortgezet onderwijs én op 
onze school wordt informatie gegeven over de 
scholen van voortgezet onderwijs en de 
regionale toelatingsprocedure; 

• In groep 8 (november) wordt door de IB’er, de 
leerkrachten van groep 7 en groep 8 en directie 
bekeken of het préadvies gehandhaafd of 

bijgesteld wordt. Dit wordt met ouders 
besproken; 

• In januari wordt het definitieve advies 
vastgesteld na overleg binnen het team; 

• Dat advies leggen we aan de ouders voor. 
Tijdens het adviesgesprek zijn leerkracht, 
ouders en hun kind aanwezig; 

• Ouders melden hun kind aan bij de school voor 
het voortgezet onderwijs van hun keuze; 

• De leerlingen 
nemen deel aan 
de Cito-Eindtoets, 
die in april wordt 
afgenomen. 

 
De ouders kunnen 
met het advies een schoolkeuze maken. De 
adviesprocedure heeft als doel om tot een 
schooltype-advies te komen, dat zowel door ouders 
als door de basisschool wordt gesteund.  Het 
definitieve advies van de basisschool is vooral 
gebaseerd op het ‘profiel’ van de leerling, hoe hij is 
en werkt, zijn resultaten van de toetsen van het 
leerlingvolgsysteem en de methoden. 
Wanneer ouders zich niet kunnen vinden in het 
advies, dan kunnen zij in beroep gaan bij het 
bestuur van PRODAS (zie website). De procedure 
die de school gevolgd heeft, wordt dan getoetst.  
 

 
 
6.7 Onderwijs aan langdurig zieke 

kinderen 
Als blijkt dat uw kind door ziekte langere tijd niet 
naar school kan komen, dan zullen wij samen met 
u bekijken hoe het onderwijs aan uw kind kan 
worden voortgezet en óf we gebruik moeten gaan 
maken van externe deskundigheid.  
Het is niet alleen onze wettelijke plicht om voor elke 
leerling, óók als hij/zij ziek is, te zorgen voor goed 
onderwijs, wij vinden het minstens zo belangrijk dat 
uw kind in zo’n situatie contact blijft houden met de 
klasgenoten en de groepsleerkracht. Hierdoor kan 
worden voorkomen dat het zieke kind achteropraakt  
en eventueel zou moeten doubleren. Meer 
informatie kunt u vinden op het landelijke netwerk 
Ziek zijn & Onderwijs. (www. Ziezon.nl) 
 

 
6.8 Huiswerk 
Vooral om kinderen verantwoordelijkheid te leren 
dragen voor hun eigen werk en/of ze hun 
werkzaamheden te leren plannen etc. wordt op 
onze school vooral in de bovenbouw regelmatig 
huiswerk gegeven. Aan het huiswerk zelf worden 
wel eisen gesteld. Zo moet het leer- en/of oefenstof 
zijn die door het kind zonder al te veel problemen 
zelfstandig gemaakt kan worden. Voorbeelden van 
huiswerk zijn: 

• het voorbereiden van een spreekbeurt, 
presentatie of van een boekbespreking; 

• het maken van reken- of taalwerk; 
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• het voorbereiden van een aardrijkskunde- of  
geschiedenisproefwerk. 

 
De meeste ouders vinden het prettig als ze hun kind 
met het huiswerk kunnen helpen. Om verwarring 
over de uitleg te voorkomen, is het raadzaam even 
contact op te nemen met de groepsleerkracht. 
 

 
6.9 Passend Onderwijs 
Passend Onderwijs is erop gericht zoveel mogelijk 
leerlingen de gewone basisschool te laten 
doorlopen. Dat betekent dat het team van 
onderwijsgevenden een grotere verscheidenheid 
aan kinderen in de groep heeft dan voorheen. Om 
goed om te kunnen gaan met de verschillen is 
afstemming en kennis nodig.  

Ook van kinderen en ouders vraagt dat een andere 
instelling. In een groep kunnen meerdere leerlingen 
met leer- en of gedragsproblematieken zitten. 
Daarom maakt onze school deel uit van het nieuwe 
samenwerkingsverband.  
Dit verband streeft een aantal doelen na, te weten: 

• maximale ontwikkelingsmogelijkheden voor 
ieder kind; de reguliere basisschool  is, in 
principe,  verantwoordelijk voor  alle kinderen; 

• zoveel mogelijke hulp bieden op de eigen 
basisschool; 

• onderwijs verzorgen met professioneel 
opererend, goed onderlegd personeel. Er dient 
sprake te zijn van een sluitende zorg. 

 
 
Het bestuur heeft een “minimum-niveau van zorg” 
vastgesteld waaraan alle basisscholen vorm dienen 
te geven. Uitgaande van acht leerling-kenmerken 
wordt een ondersteuningsniveau beschreven dat 
alle scholen moeten kunnen bieden.  
Op schoolniveau hebben wij onze ondersteuning 
beschreven op basis van deze kenmerken en 
ondersteuningsniveaus. Daarmee kunnen wij 
goede zorg bieden en aan het verwachte niveau 
voldoen. We hebben meer dan gemiddeld 
deskundigheid in huis op diverse gebieden: 
autisme, specialisaties, OPP, ADHD en dyslexie, 
faalangst, beelddenken en hoog sensitiviteit. 
 
Onze ondersteuning vergt goede communicatie 
met ouders. Daar wordt dit jaar een verdere stap in 
gezet. Meer aandacht en inhoud voor de wijze van 
informatie geven over de verleende ondersteuning. 

 
Op school werken wij soms wel met een 
groepsoverstijgende ondersteuningsgroep. 
Kinderen uit verschillende klassen krijgen samen 
hulp. Dat is nu vooral gericht op kinderen die meer 
aankunnen of met kinderen met dezelfde speciale 
hulpvraag. Wij vormen geen aparte klassen 
hiervoor. 
 
Passend Onderwijs betekent ook: als wij niet de 
juiste ondersteuning kunnen geven aan een leerling 
vanuit onze basisvoorzieningen, of ouders vinden 
dat wij meer zouden moeten doen dan waartoe we 
in staat zijn of voor de leerling nodig is, kijken we 
samen naar een school waar dat wel kan. Meestal 
is dat dan het speciaal basisonderwijs.  

 
6.10     Extra ondersteuning 
Voor de meeste kinderen verlopen de jaren op de 
basisschool zonder noemenswaardige problemen. 
Sommige kinderen echter hebben speciale 
aandacht of ondersteuning nodig als ze 
bijvoorbeeld een leerachterstand opgelopen 
hebben. Deze (tijdelijke) extra ondersteuning 
kunnen wij als basisschool uitstekend verzorgen. 
Wij hebben daarvoor contacten met diverse 
gekwalificeerde instanties. Afhankelijk van de 
ondersteuningsvraag bepalen wij onze keuze. 
Andere kinderen hebben gedurende langere tijd 
ondersteuning of aangepaste middelen nodig. 
Hierdoor kan vaak worden voorkomen dat zij 
moeten overstappen naar het Speciaal 
Basisonderwijs (SBO) of Speciaal Onderwijs (SO).  
 
Ondersteuning goed geregeld 
Door kinderen nauwgezet te volgen in hun 
ontwikkeling, weten we wanneer er zich afwijkingen 
voordoen. Op dat moment treedt het 
ondersteuningssysteem in werking. Er wordt een 
analyse gemaakt en afhankelijk van de aard van de 
problemen kan een ‘handelingsplan’ worden 
opgesteld. Soms is het genoeg dat de leerkracht 
extra begeleiding tijdens de les geeft. Soms wordt 
in overleg met de intern begeleider voor een 
uitgebreidere begeleiding gekozen. In sommige 
gevallen moeten we constateren dat de problemen 
dusdanig zijn dat er andere middelen ingezet 
moeten worden of hulp van buitenaf ingeschakeld 
dient te worden. Het Expertise Netwerk Prodas 
wordt daar regelmatig voor ingeschakeld. 
 

6.11  Onderwijs aan hoogbegaafde 
leerlingen 

Uit onderzoek blijkt dat sommige hoogbegaafden 
zich niet volgens verwachting ontwikkelen. Ze gaan 
zich aanpassen aan het niveau en aan de manier 
van leren van hun groep terwijl ze meer kunnen 
(onderpresteren); ze kunnen school niet leuk gaan 
vinden en ze verliezen soms hun natuurlijke 
nieuwsgierigheid. Dit is jammer voor alle betrokken 
kinderen en hun ouders. 
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Om die hoogbegaafde leerlingen tijdig in beeld te 
krijgen wordt het DHH (Digitaal Handelingsprotocol 
Hoogbegaafdheid) ingezet. In de groepen 1, 3 en 5 
wordt een QuickScan afgenomen bij alle leerlingen. 
Buiten deze scan om kunnen kinderen via de 
leerkracht en intern begeleider gesignaleerd 
worden. Er volgen daarop gesprekken met ouders 
en leerling. Het doel is om een passend programma 
voor deze leerlingen samen te stellen en een 
hulpvraag om mee aan de slag te gaan. 
 
Binnen onze reken- en taalmethode wordt al 
rekening gehouden met verschillen tussen 
leerlingen. Als dat niet voldoende is werken we met 
projecten en andere passende middelen zoals 
Braingames en Topklassers. 
Een leerkracht begeleidt een groepje leerlingen die 
meer aankunnen met de werkwijze: “Ben jij een 
Cheeta” 
 
PRODAS heeft op enkele scholen een Plusklas 
ingericht voor deze leerlingen met een specifieke 
hulpvraag. Op één ochtend per week bezoeken de 
leerlingen deze Plusklas. In de Plusklas is expertise 
aanwezig op het gebied van hoog- en meer-
begaafdheid.  
 
Prodas biedt ook voltijd hoogbegaafdenonderwijs 
aan. Dat wordt vormgegeven in het Leo-onderwijs 
op basisschool Sint Willibrordus. 
 

 
6.12  De Jeugd- en gezinscoach 

Iedere ouder 
heeft wel eens 
vragen over de 
opvoeding van 
een kind. U 
bent dan altijd 
welkom op 
onze school. 

Vaak lossen we dan samen de vragen of problemen 
op. Soms kan een buitenstaander dat beter, omdat 
het probleem niet alleen schoolgerelateerd is. 
Soms is het echter ook té groot om alleen het hoofd 
te bieden. Dan is het fijn om op iemand terug te 
kunnen vallen die niet alleen een luisterend oor 
heeft, maar die ook samen met de ouder(s) en het 
kind gericht aan de slag gaat. 
Iedere Deurnese basisschool krijgt ondersteuning 
van een Jeugd- en gezinscoach. Op onze school is 
dat Mevr. Carla Holthuis.  
Meer informatie op de flyer in school of op de 
website. 
 

 
6.13 Zorg en Advies Team (ZAT) 
Het ZAT is een zorgteam op schoolniveau. Hierin 
werken intern begeleiders, de directeur, de 
jeugdverpleegkundige, de schoolmaatschappelijk 
werker, de wijkagent en de leerplichtambtenaar 
samen. Omdat zij letterlijk in de school komen is 

hun inzet heel laagdrempelig en sluit dit nauw aan 
bij de vraag. Indien nodig kan extra expertise 
gevraagd worden. 
Ouders worden op de hoogte gesteld als hun kind 
besproken wordt in dit zorgteam. 
 

6.14   Rouw en verlies 
Op BS Zeilberg hebben we aandacht voor rouw- en 
verliesverwerking bij dood, echtscheiding en 
andere traumatische gebeurtenissen. Het is voor 
kinderen dan belangrijk zich veilig te voelen, want 
alleen dan zullen ze toekomen tot het verwerken 
van het verlies. Anderen, die het kind na staan, 
kunnen iets van die vereiste veiligheid bieden. Een 
van die veilige plekken is de school van het kind. 
Daarom heeft Prodas ervoor gekozen om op iedere 
school een teamlid op dit onderwerp te laten 
scholen. Ook zijn er lesmaterialen en boeken 
aanwezig die direct inzetbaar zijn.  Bovendien zijn 
bij Prodas verdrietkoffers voor ouders verkrijgbaar. 
 
Op onze school is Ine Beijers (leerkracht groep 1/2) 
contactpersoon voor ouders en aanspreekpunt voor 
kinderen en collega’s. 
 
Toch kan het zijn dat dit voor sommige kinderen nog 
niet voldoende is. Voor hen is een contactgroep 
gestart van kinderen die in hun gezinssituatie te 
maken hebben gehad met overlijden. 
 
Ouders die hun kind hiervoor willen opgeven 
kunnen hierover contact opnemen met haar, de 
leerkracht of een van onze Intern Begeleiders. Zij 
zullen u dan verder informeren. 
 
 

6.15 Protocol meldcode kindermishandeling 
en huiselijk geweld 

Als wij een vermoeden hebben dat een kind van 
onze school mishandeld wordt of thuis te maken 
heeft met huiselijk geweld, moeten wij werken met 
de “Verplichte meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling" 
Op BS Zeilberg werken wij volgens onderstaand 
stappenplan.  

1. De leerkracht meldt de signalen bij de IB-

er; 

2. Samen kijken ze naar de te volgen stappen 

op: http://www.meldcodepeelregio.nl/; 

3. Mocht dit niet voldoende informatie geven 

dan kijken ze samen ook naar het 

stappen-plan op: 

http://www.handelingsprotocol.nl/bo-

utrecht van het online handelingsprotocol; 

4. We voeren de stappen van het bij punt 2 

genoemde stappenplan uit. 

 

In schooljaar 2017-2018 hebben alle leerkrachten 

en onderwijsassistentes de e-learning cursus 

rondom dit onderwerp voltooid. 

 

http://www.meldcodepeelregio.nl/
http://www.meldcodepeelregio.nl/
http://www.handelingsprotocol.nl/bo-utrecht
http://www.handelingsprotocol.nl/bo-utrecht
http://www.handelingsprotocol.nl/bo-utrecht
http://www.handelingsprotocol.nl/bo-utrecht
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7.0 RESULTATEN 
 

7.1 Eindtoets Basisonderwijs 
Alle groep 8 leerlingen van basisschool Zeilberg 
maken de Eindtoets. De scores lopen van 501 tot 
550.  De afgelopen jaren was de gemiddelde score 
van basisschool Zeilberg boven of net onder het 
gemiddelde van de betreffende scholengroep. De 
scholengroep is op basis van het aantal “gewogen” 
leerlingen.   
 

Jaar Aantal lln School-
score 

Scholen- 
groep 

2019 25 535,1 * 5 

2018 22 536,4 5 

2017 31 536,4 6 

2016 29 537,7 6 

2015 26 538,4 6 

*één leerling buiten beschouwing gelaten 
 

Norm  

 Onder de ondergrens van de scholengroep 

 Tussen ondergrens en gemiddelde van de 
scholengroep 

 Tussen gemiddelde en bovengrens van de 
scholengroep 

 Boven de bovengrens van de scholengroep 

 
In de afgelopen jaren zijn de volgende adviezen 
gegeven: 
 

Adviezen VO 2018 2019 

VWO 14% 8% 

VWO/HAVO 0% 12% 

HAVO 18% 8% 

HAVO/MAVO 9% 12% 

MAVO (VMBO T) 32% 24% 

VMBO K-GT 4% 4% 

VMBO K 23% 20% 

VMBO B 0% 8% 

Praktijkonderwijs 0% 4% 

 
 
 

7.2  Tussentijdse resultaten 
Gedurende de schoolloopbaan van de kinderen 
worden hun vorderingen op een objectieve wijze 
gevolgd. Hiervoor gebruiken we LOVS toetsen die 
door Cito zijn ontworpen. De toetsen die gebruikt 
worden staan vermeld bij het leerlingvolgsysteem 
(6.2.1.). 
 
Als de LOVS-resultaten bekend zijn gaan leerkracht 
en intern begeleider in gesprek (groepsbespreking) 
om alle resultaten te bekijken. We streven hoge 
scores na en bekijken kritisch welke leerlingen op 
niveau scoren en waar scores afwijken van de 
verwachting. De aanpak voor een semester wordt 
in de groepsbespreking besproken en vastgelegd in 
een groepsplan. We verdelen de ondersteuning 

over drie niveaugroepen: plus, basis, extra 
ondersteuning. 
 
Op schoolniveau worden trendanalyses gemaakt 
om inzicht te krijgen in de resultaten, trends te 
ontdekken en deze te analyseren en interpreteren. 
Op basis daarvan worden acties uitgezet op school- 
of groepsniveau. 
 

7.3  Kwaliteitszorg 
Basisschool Zeilberg verbetert haar onderwijs 
planmatig en structureel. Dit gebeurt aan de hand 
van het schoolplan dat per 4 jaar wordt opgesteld 
en elk jaar wordt bijgesteld. Dit noemen we 
kwaliteitszorg. Om een compleet overzicht van alle 
belangrijke processen te krijgen, gebruiken we een 
kwaliteitszorg-instrument WMK genaamd dat staat 
voor: Werken Met Kwaliteitskaarten. We bewaken 
de kwaliteit van ons onderwijs en vorming o.a. door: 

• de goede methodes en materialen te 
kiezen; 

• de professionalisering van leerkrachten te 
verbeteren; 

• te werken met objectieve toetsen en een 
adequaat  leerlingvolgsysteem; 

• de verschillen tussen de kinderen te 
herkennen en indien mogelijk en nodig te 
waarderen; 

• veel aandacht te geven aan de relatie met 
de ouders van de kinderen; 

• de goede sfeer op school onder de 
aandacht te brengen van alle betrokkenen. 

 

7.4 Activiteiten ter verbetering van het      
  onderwijs 
Een wezenlijk onderdeel van onze kwaliteitszorg 
vormt het onderzoek door de onderwijsinspectie. 
Om de 4 jaar bezoekt die de school en stelt daarvan 
een rapport op met daarin haar mening over het 
onderwijs op onze school. Het team stelt met 
behulp van dit professioneel en objectief advies een 
prioriteitenlijst op van onderwerpen van nog te 
verbeteren zaken. In dit overzicht staan per 
schooljaar de te verbeteren onderwerpen vermeld. 
De belangrijkste verbeteringen per schooljaar: 
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2016-2017 
De belangrijkste items uit het jaarplan zijn: 
 

• Invoering Blink voor aardrijkskunde en 
geschiedenis 

• TO-Doelokaal inrichten en gaan gebruiken 

• Aankleding school verbeteren 

• Ouderportaal volledig gaan gebruiken 

• Scholing: zelfstandig werken, techniek en 
ontdekkend leren, hoogsensitiviteit, 
beelddenken 

• Muziek- en bewegingsonderwijs verbeteren 

• Overgang naar een nieuw computersysteem, 
namelijk Office 365 

 
2017-2018 

• Start nieuwe directeur 

• Pas op de plaats: basis op orde 

• Implementatie nieuwe muziekmethode 
“Eigenwijs” 

• Tevredenheidsonderzoeken (vierjaarlijks) 

• Focus bepalen en hier planmatig mee aan de 
slag gaan. 

• Scholing: Media- en Maakonderwijs-expert en 
Jonge Kind-specialist 

• Teamscholing 
       : basis op orde 

              : Communicatie, conflicthantering 

• Peiling continurooster (naar aanleiding van de 
tevredenheidsonderzoeken in november 2018) 

 

 
2018-2019 

• Verder werken aan basis op orde: doorgaande 
lijnen en gezamenlijke taal 

• Voortzetting van teamscholing en ontwikkelen 
doorgaande lijn op het gebied van technisch 
lezen 

• Vanaf 2019 teamscholing en ontwikkelen 
doorgaande lijn op het gebied van rekenen 

• Schoolplanontwikkeling voor de komende 4 
jaren: missie/visie/kernwaarden 

• Start nieuwe IB’er onderbouw 

• Werken met stuurteams (basis op orde, lezen, 
rekenen, eigentijds onderwijs) 

• Invoeren continurooster 
 

2019-2020 

• Start schoolplanperiode 2019-2024 

• Borgen doorgaande lijn technisch lezen 

• Voortzetting teamscholing en ontwikkelen 
doorgaande lijn op het gebied van rekenen 

• Visie verder vormgeven 

• Betekenis geven aan kernwaarden 

• Doorgaande lijnen: klassenmanagement, 
pedagogisch en didactisch handelen 

• Opbrengstgericht en handelingsgericht werken 

• Eigentijds onderwijs vorm geven 
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8.0 TEAM  
 
 

8.1 Inzet van de leerkrachten 
De kinderen krijgen op school te maken met een  
team van leerkrachten. De overheid bepaalt aan de 
hand van het leerlingenaantal hoeveel leerkrachten 
aan school verbonden mogen zijn. Op dit moment 
bestaat ons team uit 13 leerkrachten. Het is aan de 
school zelf hoe ze worden ingezet. Op onze school 
worden daarvoor een paar uitgangspunten 
gehanteerd, zoals: 
▪ leerkrachten worden vooral ingezet voor het 

werken in de groep;  
▪ per groep worden indien mogelijk niet meer 

dan 2 groepsleerkrachten ingezet; 
▪ extra hulp door groepsleerkrachten en/of 

onderwijsassistenten heeft de voorkeur. 

 
Naast hun functie als groepsleerkracht werken op 
onze basisschool enkele leerkrachten met ook een 
meer specifieke taak. Dit zijn: 
▪ De Interne Begeleider: (de IB-er) is een 

groepsleerkracht, die speciale taken heeft op 
het gebied van de begeleiding van leerkrachten 
en leerlingen die extra zorg nodig hebben.  
Omwille van de continuïteit én door de grootte 
van de school is deze taak verdeeld over 2 
teamleden: Marc Peters en Chantal Broks;  

▪ De Coördinator Informatie Communicatie 
Technologie (ICT-er). Sinds een paar jaar 
begeleidt Hennie Fransen de collega’s bij het 
gebruik van onderwijsprogramma’s en ICT 
binnen ons onderwijs; 

▪ Technologie en media spelen een steeds 
belangrijkere rol in het onderwijs. Kristel 
Berkvens heeft het afgelopen jaar de Post-HBO 
opleiding ICT,media- en maakonderwijs 
afgerond. Samen met de ICT’er neemt zij het 
team mee met innovatieve technologieën 
binnen het onderwijs; 

▪ Hennie Fransen is de Taalcoördinator; 
gespecialiseerd op taal- en leesgebied; 

▪ Marie-José Maas is onze Rekencoördinator; 
Hannie van Bommel gaat komend schooljaar 
de opleiding tot rekencoördinator volgen. 

 

8.2 Vervanging van een afwezige   
leerkracht 

Bij de vervanging van afwezige leerkrachten 
houden we ons aan de PRODAS afspraken die in 
dit verband zijn gemaakt. Door deze afspraken zijn 
we meestal verzekerd van vervanging van een 
afwezige leerkracht. 
 
Ondanks deze maatregelen blijkt het een enkele 
keer niet mogelijk een afwezige leerkracht te 
vervangen. Omdat kinderen recht hebben op 
onderwijs doet de school wat redelijkerwijs mogelijk 
is om het onderwijs kwalitatief verantwoord 
doorgang te laten vinden. 
 
 
Op onze school wordt dan de volgende procedure 
gevolgd als er geen reguliere vervanging is: 
1. deeltijders van onze school worden gevraagd 

de klassentaak over te nemen; 
2. daarna worden de leerkrachten die afwezig zijn 

vanwege verlof gevraagd; 
3. dan worden de leerkrachten zonder 

lesgevende taken ingezet; dit alleen in 
noodsituaties; 

4. de leerlingen worden over andere groepen 
verdeeld. 
 

Mocht deze procedure geen oplossing bieden dan 
worden de ouders van een groep gevraagd hun 
kind(eren) thuis te houden. Kinderen die toch naar 
school komen zullen daar dan zo goed als mogelijk 
worden opgevangen. In de praktijk komt dit nog 
zelden voor. Afgelopen jaren helemaal niet. 

 
8.3 Scholing van de leerkrachten 
Onze leerkrachten volgen cursussen om hun 
kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen. Dit 
gebeurt individueel, in groepsverband of met het 
hele team.  
 
De keuze van de scholingsonderwerpen is vaak 
afgestemd op de veranderingsonderwerpen van het 
betreffend schooljaar, Individuele trajecten worden 
altijd beoordeeld door de directeur. Binnen Prodas 
is er veel aanbod binnen de zogenaamde Prodas 
Academie 
 

8.4 Begeleiding en inzet van stagiaires 
Een van de taken van de basisschool is 
pabostudenten en Onderwijsassistenten de 
gelegenheid te bieden praktijkervaring op te doen. 
Daarom loopt ieder jaar een aantal studenten van 
de pedagogische hogeschool de Kempel en ROC’s 
stage op onze school. Soms ook studenten van 
andere opleidingen, alsook middelbare scholieren. 
Hun opdrachten, meestal observaties en/of 
activiteiten waarin ze lesgeven, vallen onder de 
verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht. 
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9.0  OUDERS 
 

9.1  Contact met ouders 
 
Een van de uitgangspunten van onze school is een 
goede relatie te onderhouden met de  
ouders/verzorgers van de kinderen. Omdat we 
vinden dat daarmee de aan ons toevertrouwde 
kinderen gebaat zijn. Er is op verschillende niveaus 
overleg en informatieoverdracht. Het wederzijds 
vertrouwen uit zich door een grote betrokkenheid 
van de ouders, zowel bij schoolse als 
buitenschoolse activiteiten.  
 

9.2 Samen volgen van de ontwikkeling van 
de kinderen 

Door het regelmatige contact weten ouders wat er 
van school verwacht mag worden en de school 
weet wat de ouders van de school vinden. Vooral 
als het gaat om de ontwikkeling en/of de 
begeleiding van de kinderen is dat van groot belang 
om elkaar daarover te informeren. We organiseren: 

• algemene informatieavonden: in de 2e week 
van het schooljaar worden de ouders 
geïnformeerd over de onderwijsinhoudelijke en 
opvoedkundige aanpak per leerjaar; 

• in de 5e week houden we startgesprekken. De 
insteek is dat ouders meer kunnen vertellen 
over hun kind en hun verwachtingen voor dat 
jaar. Er is zo een goede afstemming mogelijk; 

• drie keer per schooljaar is er gelegenheid het 
kind en zijn vorderingen te bespreken. 

 
Natuurlijk hoeven ouders en leerkrachten niet op 
een ouderavond te wachten om iets met elkaar te 
bespreken. Dat kan kort en spontaan, voor of na 
schooltijd. Let wel op het voorkomen van lestijd 
verstoring. Voor een langer gesprek maakt u 
natuurlijk een afspraak.  
Om ouders en/of andere belangstellenden over 
allerlei (actuele) zaken op onze school te 
informeren gebruiken we: 

• Het ouderportaal; 

• Onze nieuwsbrief ‘de Stikker’; 

• Onze website (www.bszeilberg.nl); 

• De schoolgids en schoolkalender. 
Het ouderportaal is een digitaal hulpmiddel dat 
gebruikt wordt voor de communicatie tussen ouders 
en school. Leerkrachten kunnen ouders individueel 
of per groep informeren, ouders kunnen 
leerkrachten een berichtje of ziekmelding sturen en 
vanuit school kunnen er ook berichten of 
mededelingen naar alle ouders gestuurd worden. 
 

9.3 Oudervereniging (OV) 
De oudervereniging vormt een onmisbare schakel 
tussen de school en de ouders. De doelstelling van 
de OV is in samenwerking tussen ouders en team 
activiteiten voor de kinderen te bevorderen. De OV 
biedt veel ondersteuning bij evenementen als de 

sportdag, de schoolreis, sporttoernooien, en de 
avondvierdaagse. 
 
De OV vergadert ca. 6 keer per schooljaar. Hierbij 
is altijd een leerkracht, soms de directeur als 
adviseur, aanwezig.  
De financiën van de oudervereniging staan los van 
de financiën van de school. De vereniging is echt 
van de ouders en niet een onderdeel van de school 
zelf.  
 

9.4 Vrijwillige Ouderbijdrage 
In principe zijn de onder schooltijd georganiseerde 
activiteiten gratis. Maar voor sommige zaken, zoals 
de schoolreis en de schoolverlaters-activiteiten van 
groep 8, wordt door de school aan de ouders een 
(kostendekkende) bijdrage gevraagd. De 
ouderbijdrage ten bate van activiteiten die door de 
oudervereniging georganiseerd wordt door de OV 
bepaald. De medezeggenschapsraad stelt de 
bijdrage daarna vast. Indien deze bijdrage 
problemen bij ouders oproept, wordt hen verzocht 
contact op te nemen met de directeur. 
De bijdrage voor dit schooljaar is € 10,-- per kind. 
Deze wordt geïnd door de OV. 
Groep 8 betaalt aan school een bijdrage van € 85,-
per kind voor de schoolverlatersactiviteiten. 
Problemen met deze kosten: kijk eens bij de 
Stichting Leergeld Deurne!  
 

 
9.5 De Medezeggenschapsraad 
De Medezeggenschapsraad op BS Zeilberg heeft 
tot taak om over een aantal (personele, 
onderwijskundige, organisatorische en financiële) 
zaken aan het schoolbestuur (lees de directie) te 
adviseren. Het kan zijn dat de directie zelfs 
instemming van de MR nodig heeft om bepaalde 
zaken te kunnen uitvoeren. 
 
De MR bestaat evenredig uit personeelsleden en 
ouderleden, die uit en door de ouders van de 
leerlingen gekozen zijn. Allen hebben zitting 
gedurende 4 jaar, waarna herverkiezing mogelijk is. 
De vergaderingen zijn openbaar en worden via de 
Stikker bekend gemaakt. De directeur is daar 
meestal als adviseur bij aanwezig. Belangstellende 

http://www.prodas.nl/
http://www.prodas.nl/
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ouders kunnen eventueel als toehoorder aanwezig 
zijn. 
 
De MR-leden staan vermeld in de schoolkalender 
en op de website. Daar staat aanvullende 
informatie zoals verslagen van MR-vergaderingen. 

 
9.6 Hulpouders 
Veel ouders zijn bereid om op school bij allerlei 
soorten activiteiten te helpen. Hierdoor verlopen die 
soepel en prettig. Zo zetten ouders zich o.a. in bij 
het leren lezen, de schoolreis, het werken met de 
computer etc. De hulp van talloze ouders bij de 
organisatie en uitvoering van de sportdag, het 
jaarlijkse afsluitingsfeest e.d. wordt zeer 
gewaardeerd. Natuurlijk blijven deze activiteiten 
vallen onder de volledige verantwoordelijkheid van 
de groepsleerkracht(en) en/of de school.  
 
De klassenouder ondersteunt de leerkracht bij het 
vinden van ouders bij uitstapjes en andere 
activiteiten. Het klassenouderschap is voor de duur 
van een jaar. 
 

9.7 BuitenSchoolse Opvang (BSO) 
 

Basisscholen zijn verplicht om aan ouders opvang 
vóór én na schooltijd aan te bieden. De 
buitenschoolse opvang van ‘t Boerderijke is zowel 
in school als op een eigen locatie gevestigd.  
 
Voor meer informatie verwijzen wij naar de website 
www.kdvboerderijke.nl of u kunt bellen Anita van de 
Kant op telnr. 0493- 399 784 
 

9.8 Samenwerking Spring,  
PSZ ’t Debberke 

In een lokaal van onze basisschool biedt Spring op 
4 ochtenden per week peuterspeelzaal.  
Voordelen zijn: 
 

• een samenhangend opvoedingsklimaat; 

• een doorgaande ontwikkelingslijn. 
 

Immers, behalve dat dit in één gebouw wordt 
aangeboden, wordt het overleg over de kinderen 
gegarandeerd, omdat de deelnemende partijen 
partners zijn. De afstemming in overleg over 
aanpak is immers gemakkelijk.  
 
Met ingang van schooljaar 2017-2018 is PSZ 
’t Debberke een VVE locatie. Dat wil zeggen dat 
kinderen met een VVE-indicatie (gegeven door het 
consultatiebureau, aanbod met subsidie) hier 
gedurende vier dagdelen het VVE-programma 
aangeboden kunnen krijgen. 
 

 

 
9.9 Afmelding wegens ziekte 
Ziekmeldingen van kinderen kunnen gedaan 
worden: 

• Via een absentiebericht in het ouder-
portaal; 

• Telefonisch voor schooltijd; 

• Een briefje meegeven aan een broertje of 
zusje; 

• Persoonlijk bij de leerkracht komen af-
melden.  

 
Ziekmeldingen, geoorloofd en ongeoorloofd verlof 
worden bijgehouden. Indien daarin bijzonderheden 
optreden zal er contact met de ouders worden 
opgenomen. De directeur is verplicht opvallende 
afwezigheid te melden bij de leerplichtambtenaar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kdvboerderijke.nl/
http://www.kdvboerderijke.nl/
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10.0 DIVERSEN 
 

10.1 Schooltijden 
Er is bij wet geregeld dat basisschoolleerlingen in 8 
leerjaren minimaal 7520 lesuren moeten krijgen.  
Op onze school gaan de kinderen van de groepen 
1 t/m 8  940 uur naar school.  
 
Met ingang van 2018-2019 zijn we gestart met een 
continurooster. 
 
Voor de groepen 1 t/m 8 gelden de volgende 
schooltijden: 
▪ Op maandag, dinsdag en donderdag:  

08.30 tot 14.45 uur; 
▪ Op woensdag en vrijdag : van 08.30 tot 12.30 

uur; 
 

10.2 Regels voor aanvang en einde 
schooltijd 

De kinderen mogen niet eerder dan een kwartier 
voor aanvang van de schooltijd aanwezig zijn. Voor 
schooltijd is bv. het brigadieren afgestemd op dit 
eerdergenoemde kwartier. Wij vragen u daarmee 
rekening te houden. Stuur uw kind dus niet te vroeg 
naar school. 
 
Op school hebben we twee ingangen. De ingang bij 
de peuterspeelzaal is voor de jongere kinderen. De 
andere kinderen komen op het schoolplein via het 
hek bij de hoofdingang. Door daar zo gebruik van te 
maken wordt een te grote drukte bij een van de twee 
voorkomen. De poort bij de kleutergroepen is onder 
schooltijd middels een hooggeplaatst schuifslot 
afgesloten. 
 
Op alle ochtenden is er een “inloop” voor alle 
klassen. Van 8.20-8.30 kunt u samen met uw kind 
naar de klas gaan. Om 8.30 moeten de lessen 
kunnen starten. Kinderen verblijven ’s ochtends niet 
op de speelplaats, maar gaan meteen naar binnen. 
  
Door het halen en brengen van kinderen door hun 
ouders kan het soms erg druk zijn. Ouders die hun 
kind(eren) per auto halen en brengen worden 
daarom verzocht om via de Blasiusstraat de 
Margrietstraat in te rijden en gebruik te maken van 
de zogenaamde ‘kiss and ride-strook’. Hier mag 
niet geparkeerd worden; de bedoeling is dat 
kinderen daar in- en uitstappen terwijl de 
bestuurder in de auto zit. Tevens verzoeken wij de 
verkeers- en gedragsregels respectvol na te leven. 
 
We adviseren kinderen die in de buurt van de 
school wonen om te voet naar school te komen, of 
met de fiets als je wat verder af woont. 
 
De leerkrachten van de groepen 1 en 2 begeleiden 
de kinderen bij het naar huis gaan; meestal tot aan 
het trottoir. 
 

10.3 Vakantietijden 
Voor alle PRODAS-scholen gelden de door de 
overheid vastgestelde vakanties. 
De meeste vakanties en vrije dagen zijn verplicht 
vastgesteld. Daarnaast heeft iedere basisschool 
nog een paar dagen die ze naar eigen inzicht als 
vakantiedagen kan benutten. Op deze wijze zijn de 
vakanties van de meeste PRODAS-basisscholen in 
Deurne vrijwel identiek. De afwijkende vrije dagen 
zijn in het vakantierooster opgenomen.  
 
Afstemming met het voortgezet onderwijs en met 
andere basisscholen wordt wel nagestreefd, maar 
blijkt niet altijd haalbaar. Vooral in de maanden april 
en mei kunnen zich daarom verschillen voordoen. 
Voor de jaarlijkse vakantieplanning verwijzen we u 
naar de mini schoolgids/kalender en onze website. 

 
10.4 Geoorloofd schoolverzuim (verlof) 
In ons land is sprake van de leerplicht. In bepaalde 
gevallen is het echter mogelijk vrij (verlof) te krijgen 
voor uw kind(eren). Het gaat dan om zogenaamde 
‘gewichtige omstandigheden’ zoals; 
▪ Ziekte, bezoek aan de huisarts, specialist etc.; 
▪ Ernstige ziekte of overlijden van een familielid; 
▪ Andere familieomstandigheden: huwelijk van 

verwanten, de geboorte van een broer/zus of 
een beroeps- of huwelijksjubileum. 

Als het verlof nodig is op grond van medische 
gronden dan is vaak een telefoontje naar school 
voldoende. Als het om andere redenen gaat, moet 
u dit schriftelijk aanvragen bij de directie. 
Formulieren daarvoor zijn te verkrijgen op school of 
via de website te downloaden. 

 

10.4.1 Ongeoorloofd schoolverzuim 
Wanneer kinderen om andere redenen en/of 
zonder toestemming van de directie afwezig zijn is 
dat ongeoorloofd. De directeur is verplicht dit 
verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar van 
de gemeente Deurne. Indien deze vaststelt dat dit 
ongeoorloofd verzuim (bij herhaling) voorkomt, kan 
hij de officier van justitie inschakelen.  
Het komt wel eens voor dat ouders (om een andere 
reden dan in hfd. 10.4 vermeld) verlof vragen voor 
hun kinderen. Bekende voorbeelden zijn een 
goedkope en/of langere (tussentijdse) vakantie. Dit 
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is niet toegestaan. Er is echter één uitzondering. Als 
werkgevers/werknemers kunnen aantonen dat het 
onmogelijk was om in een andere vakantie vrij te 
nemen is een extra vakantie voor de kinderen voor 
ten hoogste 10 dagen per schooljaar toegestaan. 
Wil men langer verlof dan moet het verzoek bij de 
leerplichtambtenaar worden ingediend. Het 
verzoek zal wel op tijd en voorzien van een 
schriftelijke werkgeversverklaring aangevraagd 
moeten worden. Wij melden (vermoedelijk) 
ongeoorloofd schoolverzuim rondom school-
vakanties (een dag eerder op vakantie gaan of een 
dag later terugkomen) bij leerplicht. 
 
Voor meer informatie hierover kunt u bij de directeur 
terecht of kijkt u op de schoolwebsite.  
 

10.5 Veilige school 
Een van de doelstellingen van ons onderwijs is om 
de kinderen een vertrouwde, veilige plek te bieden. 
Niet alleen een plek waar het zich veilig voelt en 
waar het zichzelf mag zijn; ook een plek waar het 
fysiek geen gevaar loopt. Daarom: 
▪ worden de speeltoestellen regelmatig gekeurd; 
▪ is gebruik gemaakt van veiligheidsglas; 
▪ wordt het ontruimingsplan regelmatig met de 

kinderen geoefend; 
▪ zijn een aantal leerkrachten opgeleid tot 

BedrijfsHulpVerlener; 
▪ worden Arbo-zaken door een 

Preventiemedewerker in de gaten gehouden; 
▪ werkt school graag mee aan een 

verkeersveilige schoolomgeving. 
 

10.5.1 Zorg voor privacy 
 Vanaf het moment dat je als ouder je kind aanmeldt 

bij een Prodas-school, start er een uitwisseling van 
persoonlijke gegevens van zowel ouder als kind. De 
wetgeving schrijft voor dat er zorgvuldig met deze 
gegevens dient te worden omgegaan.   
De scholen van stichting Prodas bieden kwalitatief 
goed onderwijs aan. Daarbij worden steeds meer 
digitale leer-, administratie-, en 
communicatiemiddelen gebruikt. Bij dat gebruik 
kunnen privacygevoelige gegevens worden 
uitgewisseld.  
  
AVG  
De nieuwe Europese wetgeving, de Algemene 

Verordening Gegevens-
bescherming (AVG), die de 
Wet Bescherming Persoons-
gegevens vervangt en die 
sinds 25 mei 2018 van 

kracht is, regelt dat die groeiende stroom van 
privacygevoelige gegevens op een veilige manier 
behandeld wordt. Stichting Prodas heeft een pas-
send IBP-beleid vastgesteld dat aansluit bij de 
AVG. IBP staat voor Informatie Beveiliging en 
Privacy.  
  
 

Toestemming  
Als ouder is het van belang dat je erop kunt 
vertrouwen dat stichting Prodas de privacy van jou 
en je kind goed beschermt. Dat houdt in dat wij 
alleen echt benodigde gegevens van je vragen en 
duidelijk aangeven wat wij met de gegevens doen. 
Voor het gebruik van de gegevens wordt ook 
toestemming gevraagd. Dat geldt zeker voor het 
gebruik van foto’s en video’s. Deze toestemming 
wordt eenmalig gevraagd bij de start van de 
schoolloopbaan van uw kind. Je hebt het recht als 
ouder om deze elk moment weer in te trekken of te 
wijzigen. 
  
  
Privacymaatregelen  
Stichting Prodas zorgt ervoor dat er verwerkers-
overeenkomsten zijn met de aanbieders van 
leerprogramma’s waar scholen gebruik van maken. 
Daarnaast worden de gebruikte computers, de 
digitale leermiddelen en de ICT infrastructuur goed 
beveiligd. Alle medewerkers van stichting 
Prodas worden geschoold om het privacybeleid en 
de AVG goed te kunnen uitvoeren. Daarnaast 
moeten schoolbesturen gebruik maken van een 
Functionaris Gegevensbescherming (FG).  
Stichting Prodas heeft een interne FG aangesteld, 
bij hem kun je terecht voor vragen/opmerkingen wat 
betreft privacy en het melden van datalekken.   
  
Functionaris Gegevensbescherming Prodas   
Naam: Frans van Geesink  
T 0493 - 67 06 03 | 06 - 50 87 46 23  
E fg@prodas.nl   
  
Ook op Basisschool Zeilberg gaan wij zorgvuldig 
om met de privacy van de leerlingen. De school 
heeft leerlinggegevens nodig om leerlingen goed 
onderwijs te kunnen geven en te begeleiden. Ook 
worden de gegevens opgeslagen voor de goede 
administratieve organisatie van de school. De 
meeste leerlinggegevens komen van ouders (zoals 
bij de inschrijving op school), maar ook leraren en 
ondersteunend personeel leggen gegevens vast 
over de leerlingen (bijvoorbeeld cijfers en 
vorderingen). Soms worden er bijzondere 
persoonsgegevens, zoals medische informatie 
(dyslexie of ADHD), geregistreerd als dat nodig 
voor de juiste begeleiding van een leerling.    
   
Tijdens de lessen wordt gebruik gemaakt van een 
aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een 
beperkte set met persoonsgegevens nodig om 
bijvoorbeeld een leerling te identificeren. Met de 
leveranciers van deze leermiddelen zijn duidelijke 
afspraken gemaakt over het gebruik van de 
gegevens die ze van de school krijgen. Een 
leverancier mag de leerlinggegevens  alleen 
gebruiken als de school daar toestemming voor 
geeft.    
   
De leerlinggegevens  worden op school opgeslagen 
in het digitale administratiesysteem ESIS en 



   

 

Schoolgids basisschool Zeilberg schooljaar 2019-2020  

leerlingvolgsysteem LOVS. Het programma is 
beveiligd en de toegang tot de persoonsgegevens 
is beperkt tot medewerkers van onze 
school. Omdat onze school onderdeel uit maakt 
van Stichting Prodas worden ook daar een beperkt 
aantal persoonsgegevens mee gedeeld in het 
kader van de gemeenschappelijke administratie.    
   
Ouders hebben het recht om de gegevens van en 
over hun kind(eren) in te zien, te laten corrigeren of 
te verwijderen (als die gegevens niet langer nodig 
zijn). Voor vragen of het uitoefenen van deze 
rechten, kan contact worden opgenomen met de 
directeur.  
   
In geval van uitwisseling van leerlinggegevens met 
andere organisaties, wordt daar vooraf toe-
stemming gevraagd aan de ouders, tenzij die 
uitwisseling verplicht is op grond van de wet.    
   
Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van 
leerlingen op bijvoorbeeld de website van de 
school, wordt toestemming gevraagd. Ouders 
mogen altijd besluiten om die toestemming niet te 
geven, of om eerder gegeven instemming in te 
trekken. Voor vragen over het gebruik van foto’s en 
video’s kunt u terecht bij de directeur.   
  
Basispoort  
Om leerlingen eenvoudig toegang te geven tot 
digitaal leermateriaal van de school, maakt onze 
school gebruik van Basispoort. Deze software 
maakt het geven van onderwijs op maat via 
gedigitaliseerde leermiddelen mogelijk. Het maken 
van bijvoorbeeld een online toets is alleen mogelijk 
als de docent weet welke leerling de antwoorden 
heeft ingevoerd. Hiervoor zijn  leerlinggegevens 
 nodig. De school heeft met Basispoort een 
overeenkomst gesloten waarin afspraken zijn 
gemaakt over het gebruik van de leerlinggegevens. 
Basispoort maakt voor het schooljaar 2019/2020 
 gebruik van de volgende set met gegevens:  

• een identificatienummer van Basispoort; 

• voor-en achternaam; 

• tussenvoegsel; 

• geboortedatum;   

• leerlingkey; 

• groepskey; 

• groepsnaam;  

• jaargroep; 

• geslacht; 

• identificatienummer van de school.  
Via Basispoort worden er dus geen leer-
of toetsresultaten  opgeslagen en/of uitgewisseld.    
  
  
Extra informatie over digitaal leermateriaal   
Sinds 2015 hebben Kennisnet, de PO-Raad en de 
VO-Raad namens de scholen gezamenlijk 
afspraken gemaakt met uitgevers, distributeurs en 
leveranciers van leermiddelen. Op basis van een 
modelverwerkersovereenkomst kunnen scholen 

met alle partijen afspraken maken over de 
verwerking van persoonsgegevens.   
  
Op de website van Stichting Prodas kunt u zien met 
welke leveranciers verwerkersovereenkomsten zijn 
gesloten.    
   
Als u wilt weten hoe deze leveranciers omgaan met 
de leerling gegevens, dan kunt u dat nalezen op  

https://www.privacyconvenant.nl/het-
convenant/  
  
 
 
Inschrijfformulier   
De schoolgids en de website van de school, zijn 
belangrijke informatiebronnen voor ouders die op 
zoek zijn naar een school voor hun kind(eren). Als 
het uiteindelijk tot een aanmelding en/of inschrijving 
komt, wil de school graag beschikken over de juiste 
informatie. De ouders worden gevraagd om 
informatie te verstrekken. Daarvoor wordt er 
meestal gebruik gemaakt van een of meerdere 
(digitale) formulieren. Gemakshalve noemen we 
formulieren ‘inschrijfformulier’. Bij het vragen naar 
informatie over het kind en diens ouders, is het 
belangrijk om transparant te zijn wat de school doet 
met de verstrekte informatie.    
 
Bij Stichting Prodas wordt door de scholen gebruik 
gemaakt van een set inschrijfformulieren.  De 
gegevens die u heeft ingevuld op het 
inschrijfformulier, worden opgeslagen in de leerling- 
administratie van onze school. Uiteraard worden 
deze gegevens vertrouwelijk behandeld. Op onze 
administratie is de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming van toepassing. Dit 
betekent onder andere dat de gegevens door ons 
worden beveiligd en dat de toegang tot de 
administratie is beperkt tot alleen personeel die de 
gegevens strikt noodzakelijk nodig heeft. U heeft 
als ouder het recht om de door ons geregistreerde 
gegevens in te zien (voor zover die informatie 
betrekking heeft op uw kind). Als de gegevens niet 
kloppen, dan mag u van ons verwachten dat wij – op 
uw verzoek - de informatie verbeteren of 
aanvullen.     
   
Telefoonlijst  
Op onze school wordt er, per klas, een klassenlijst 
gemaakt met contactgegevens van leerlingen. Deze 
lijst is erg praktisch om te overleggen met andere 
ouders, als de kinderen (buiten schooltijd) willen 
afspreken of als er vragen zijn rondom school, 
overblijf of bijvoorbeeld huiswerk. Wij vragen hierbij 
uw toestemming om de naam van uw kind, uw adres 
en uw telefoonnummer te mogen delen met de 
andere ouders van klasgenootjes van uw kind. Als 
u er bezwaar tegen heeft, wordt de naam van uw 
kind niet gedeeld. De informatie op de klassenlijst 
mag uitsluitend gebruikt worden voor persoonlijk 

https://www.privacyconvenant.nl/het-convenant/
https://www.privacyconvenant.nl/het-convenant/
https://www.privacyconvenant.nl/het-convenant/
https://www.privacyconvenant.nl/het-convenant/
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gebruik onderling, en dus niet voor 
bijvoorbeeld informatie-uitwisseling of reclame.     
 

10.6 Klachtenregeling 
Het kan zijn dat een ouder een klacht heeft over het 
gegeven onderwijs óf over de wijze waarop met uw 
kind(eren) is/wordt omgegaan. Daarvoor is er een 
wettelijk verplichte klachtenregeling. Alle mogelijke 
soorten klachten kunnen volgens deze regeling 
behandeld worden.  
Onderwijspersoneel heeft een wettelijke plicht om 
melding te doen bij het bevoegd gezag van een 
mogelijk zedenmisdrijf (seksueel misbruik). Die is 
verplicht aangifte te doen bij de politie als er een 
redelijk vermoeden is van een strafbaar feit. Tevens 
is de school verplicht de meldcode 
kindermishandeling en huiselijk geweld te volgen.  
Onze school heeft een contactpersoon voor alle 
genoemde zaken. Interne vertrouwenspersoon op 
onze school is mevrouw Chantal Broks. 
 
Bij deze contactpersoon kunt u altijd terecht voor: 

- een exemplaar van de klachtenregeling; 
- een toelichting op de klachtenregeling; 
- uitleg over de procedures binnen de 

klachtenregeling; 
- informatie over de regeling meldplicht / 

aangifteplicht seksueel misbruik en 
seksuele intimidatie in het onderwijs.  

Het is niet noodzakelijk dat de contactpersoon de 
inhoud van de klacht van u te horen krijgt. De 
contactpersoon geeft u in principe informatie over 
welke wegen voor u open staan en welke stappen 
gevolgd dienen te worden. 
Ter afhandeling van klachten is Prodas aan-
gesloten bij de Landelijke Klachtencommissie 
onderwijs:  

Onderwijsgeschillen 
Postbus 85191, 3508  AD Utrecht 
info@onderwijsgeschillen.nl,  
telefoon: 030-809590 
 

Voor advies is er een externe vertrouwenspersoon: 
Fontys Fydes Adviseurs in Opvoeding en Onderwijs 
Drs. Irma van Hezewijk (senior adviseur) 
Postbus 4155, 5004 JD  TILBURG 
Telefoon: 0885 073 888 
Let wel: een klacht dient binnen één jaar bij de 
klachtencommissie te zijn ingediend. 
 

10.7 Onderwijsinspectie 
De onderwijskwaliteit is belangrijk en daar ziet de 
onderwijsinspectie op toe, zodat aan de redelijke 
eisen van kwaliteit wordt voldaan. De inspecteur 
bezoekt en ondervraagt de school en het bestuur. 
De bevindingen worden vastgelegd in een rapport. 
Dit is op school en ook op internet voor 
belangstellenden beschikbaar. In het laatste 
“rapport van bevindingen” van 1 februari 2014 wordt 
aangegeven dat op onze school de “kwaliteit van 
het onderwijs voor bijna alle onderzochte 
indicatoren op orde is en nauwelijks tekortkomingen 

kent”. Om die reden wordt het reeds toegekende 
basisarrangement gehandhaafd. 
 
Onze school valt onder de Inspectie van het 
Onderwijs Tilburg, Postbus 88 5000 AB Tilburg.  
 * info@owsp.nl en  www.onderwijsinspectie.nl.  
 *U kunt uw vraag stellen aan Informatie   
        Rijksoverheid via 1400 (bereikbaar op werk-  
        dagen tussen 8.00 en 20.00 uur). 
 

10.8 Schoolverzekering 
De school heeft voor alle leerlingen, personeel, 
stagiaires, vrijwilligers en ouderparticipanten de 
volgende verzekeringen afgesloten: 
▪ De aansprakelijkheidsverzekering: de ruime 

dekking van deze verzekering garandeert 
gedupeerden, dat schade, waarvoor de school 
of de hierboven genoemde verzekerden 
wettelijk aansprakelijk zijn, ook daadwerkelijk 
wordt vergoed. De persoonlijke 
aansprakelijkheid van de verzekerden is 
uitsluitend meeverzekerd, indien en voor zover 
de schade niet op hun eigen particuliere 
aansprakelijkheidsverzekering verhaalbaar 
blijkt. De school aanvaardt echter geen 
aansprakelijkheid voor het verlies, 
beschadiging of diefstal van eigendommen van 
de leerlingen; 

▪ De wettelijke aansprakelijkheid van ouderraden 
is meeverzekerd. Voor ouderraden met eigen 
rechtspersoonlijkheid geldt deze dekking 
echter uitsluitend als zij als zodanig is 
aangemeld; 

▪ De ongevallenverzekering: deze verzekering 
biedt voor ongevallen in binnen- en buitenland 
dekking tijdens: 

• het verblijf in schoolgebouwen en op de 
daarbij horende terreinen; 

• door de school georganiseerde activiteiten; 

• het gaan naar en komen van de plaats waar 
de lessen of de activiteiten plaats-vinden, 
mits dit gaan en komen geschiedt via de 
kortste route en binnen de normale tijd die 
nodig is om de bedoelde route af te leggen; 

• men is verzekerd bij: 
- overlijden, max. € 454,-  
- blijvende invaliditeit, max. € 22.689,- 
- kosten van geneeskundige hulp, max. 

€908,- 
- kosten voor tandheelkundige hulp, 

vergoeding per element max. € 227,- 
- voor max. 50 opeenvolgende dagen 

een uitkering van € 34,- p.d. voor 
gezinszorg bij een medisch 
noodzakelijke ziekenhuisopname van 
minimaal 24 uur. 

Kosten voor genees- en/of tandheelkundige 
hulp dienen eerst bij de eigen  ziektekosten-
verzekering te worden gedeclareerd. 
Uitsluitend kosten die niet worden vergoed 
komen eventueel voor vergoeding op grond 
van de schoolverzekering in aanmerking. 

mailto:info@onderwijsgeschillen.nl?subject=Contact%20Onderwijsgeschillen
mailto:info@onderwijsgeschillen.nl?subject=Contact%20Onderwijsgeschillen
mailto:info.bszeilberg@prodas.nl
mailto:info.bszeilberg@prodas.nl
http://www.delunch-club.nl/
http://www.delunch-club.nl/
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10.9 Andere  instanties 
Onderwijs is geen zaak van de school alleen. 
Diverse instanties ondersteunen de school. Onze 
school onderhoudt intensieve contacten onder 
andere met: 
▪ De Openbare Bibliotheek Deurne:  
▪ voor kinderen worden in samenwerking met de 

bibliotheek in het kader 
van de taal- en lees-
ontwikkeling allerlei acti-
viteiten georganiseerd. 
Zo komen kinder-
boekenschrijvers op 
school en wordt er 
deelgenomen aan de 
jaarlijkse voorlees-
wedstrijd en de kinderboekenweek.  
Er is een Bieb op School (BoS) ingericht.  
 

▪ Onderwijsadvies: we maken 
van verscheidene instanties 
gebruik, dat kunnen zijn het 
Expertise Netwerk Prodas 
of een andere instantie die 
past bij de ondersteunings-
vraag 
 
 

▪ De Gemeentelijke GezondheidsDienst, waar-
onder de JeugdgezondheidsZorg: zij heeft tot 
taak de lichamelijke en geestelijke gezondheid 
van kinderen te verbeteren.  
Daarvoor worden de kinderen van de groepen 
2 en 7 onderzocht door een kinderarts, een 
jeugdverpleegkundige of een assistente. 
Verder kan de dienst een onderzoek instellen 
naar de veiligheid en hygiëne in en rond de 
school. De uitslag van dit onderzoek ligt dan op 
school ter inzage.  
Overigens houdt een groepje ouders op de 
eerste dag na iedere vakantie een 
hoofdluiscontrole. 
 
Hebt u vragen aan de jeugdverpleegkundige of 
jeugdarts, neem dan gerust contact op met het 
team Jeugdgezondheidszorg: 
 
GGD Brabant-Zuidoost 
Postbus 810 
5700 AV Helmond 
T: 088 0031 414 
E :info@ggdbzo.nl/            
 I: www.ggdbzo.nl/ouders 

 
▪ De Vereniging voor Veilig Verkeer Nederland: 

jaarlijks nemen de groep 8 leerlingen deel aan 
het theoretisch en praktisch verkeersexamen. 
De afdeling Deurne verleent haar medewerking 
net als bij de fietsenkeuring. 
De verkeerscommissie onderneemt activiteiten 
om de verkeersopvoeding en de 

verkeersveiligheid rondom de school te 
bevorderen.  

 
10.10 Sponsoring 
In het basisonderwijs is sponsoring mogelijk, hier 
zijn echter wel voorwaarden aan verbonden. 
Hiervoor verwijzen wij u naar het landelijk 
convenant sponsoring PO-VO, Voor elke passende 
sponsoring zullen we een officieel sponsorcontract 
opstellen, volgens een vastgesteld model dat de 
school de sponsor aanbiedt. 

 
10.11 Gedragscode 
Voor alle mensen die in school met kinderen 
werken, geldt een gedragscode. In de gedragscode 
staan spelregels hoe er met elkaar wordt 
omgegaan en hoe er om wordt gegaan met zaken 
als privacy, internet e.d.  
Alle leerkrachten, directie, stagiaires, vrijwilligers 
dienen deze gedragscode te onderschrijven, 
voordat zij in de school aan de slag mogen. De 
gedragscode vindt u op de website van onze school 
of op www.prodas.nl 
 

10.12 Protocol medisch handelen 
Op alle scholen is een protocol medisch handelen 
ingevoerd. Alles wat te maken heeft met ziek 
worden en medicijngebruik van uw kind, is hierin 
geregeld. Op het aanmeldingsformulier worden alle 
belangrijke gegevens gevraagd, zodat de school 
hier rekening mee kan houden. Mocht er iets 
wijzigen in de medische situatie of medicijngebruik 
van uw kind, dan verzoeken wij u dringend dit 
schriftelijk door te geven aan de leerkracht van uw 
kind. De volledige, meest actuele, tekst ‘protocol 
medisch handelen’ vindt u op de website 
www.prodas.nl  
 

 
10.13 Stichting Leergeld Deurne 
Sinds 1 oktober 2014 is in Deurne de stichting 
Leergeld Deurne actief. Zij wil dat Deurnese 
kinderen van 4 tot 18 jaar, van wie de ouders een 
laag inkomen hebben, mee kunnen doen aan 

allerlei activiteiten die voor hun persoonlijke 
ontwikkeling van belang zijn. Deelname aan het 
verenigingsleven zoals sport, muziek, toneel of 
scouting. Deelname aan schoolreisjes, 
schoolkampen of werkweken vallen er ook onder. 
Ook een bijdrage voor de aanschaf van een fiets of 
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een computer (voortgezet onderwijs) behoort tot de 
mogelijkheden. 
 
De stichting houdt de werkwijze aan volgens de 
landelijke Leergeld-formule. 
Stap 1: een huisbezoek en inventarisatie;  
Stap 2: bemiddeling;  
Stap 3: het financieel vangnet. 
 
Als er geen voorzieningen zijn, waar voor het 
betreffende kind een beroep op kan worden 
gedaan, kan aanvullende hulp worden geboden in 
de vorm van giften in natura of een vergoeding van 
de kosten aan de clubs en/ of de school. 
Stap 4: Follow up en nazorg. Na afhandeling van de 
aanvraag blijft het contact met het gezin doorgaans 
bestaan. Stichting Leergeld Deurne is te bereiken: 
Elke dinsdagochtend van 9.00 tot 11.30 uur, 
gebruik maken van de zijingang van het 
gemeentehuis! 
 
Oude Martinetstraat 2 
5751 KN Deurne 
Tel.  06-28137224 
E-mail info@leergelddeurne.nl 
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