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Voorwoord
Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een
belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u. Deze schoolgids is
bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze gids vindt u
praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en opvang. Er wordt
beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt. Daarnaast
kunt u lezen wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We
geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten. In de
schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de
andere manieren waarop we u informeren. Op de website van onze school vindt u de kalender waarop
per maand aangegeven staat wat er op school te doen is. Via de ”info”, die u digitaal ontvangt, houden
wij u gedurende het schooljaar op de hoogte van vooral organisatorische zaken.
Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad
(MR).We wensen u veel leesplezier.
Namens het team van basisschool De Vaert,
Rob Rijken, directeur
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Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
RK Basisschool De Vaert
van Heeswijkstraat 55
5171KJ Kaatsheuvel
 0416272166
 http://www.vaert.nl
 infodevaert@leerrijk.nl
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Schoolbestuur
Stichting Leerrijk!
Aantal scholen: 14
Aantal leerlingen: 2.904
 http://www.leerrijk.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E-mailadres

Directeur

Rob Rijken

infodevaert@leerrijk.nl

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband PO Langstraat Heusden Altena

Aantal leerlingen
Aantal leerlingen in 2021-2022

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

272

2021-2022

1.2

Missie en visie

Kenmerken van de school
Respect

Autonomie

Samenwerking

Kwaliteit

Creativiteit

Missie en visie
3

.

In onze missie geven we aan wat we op De Vaert willen bereiken.
- Wij willen een veilige, toekomstgerichte en uitdagende leeromgeving bieden waar kinderen en
volwassenen vanuit hun uniciteit talenten en competenties ontwikkelen.
- Wij willen een permanent ontwikkelende en lerende organisatie zijn waar van elkaar en ook van de
wereld wordt geleerd.
- Wij willen een actieve bijdrage leveren aan het realiseren van een leefbare en duurzame wereld.
Respect voor elkaar en de omgeving is daarbij vanzelfsprekend.
In onze visie geven we aan hoe we ons onderwijs willen vormgeven.
•

•

•

•

•

Basisschool ”De Vaert” is een school die midden in de samenleving staat en waar kinderen
geleerd wordt respectvol om te gaan met de medemens en met de natuur. We houden de
kinderen een positieve kijk op mens en samenleving voor, waarin de kinderen een actieve rol
kunnen spelen en waaraan ze een constructieve bijdrage kunnen leveren. Op school mogen de
kinderen waar mogelijk keuzes maken en moeten ze zelf verantwoordelijkheid dragen voor hun
doen en laten;
We geven de kinderen een bewuste en doordachte levensbeschouwelijke vorming, waardoor ze
wegwijs worden gemaakt in de levensvragen van alledag. Aandacht voor waarden en normen is
van het allergrootste belang. De kinderen leren omgaan met andersdenkenden en andere
samenlevingsvormen;
Alle kinderen moeten met plezier naar school gaan, zich veilig voelen op school en hun talenten
kunnen ontplooien. Ieder kind moet zoveel mogelijk via een ononderbroken leer- en
ontwikkelingsproces kennis, vaardigheden en houdingen kunnen verwerven die nodig zijn om
een zelfstandig, sociaal en kritisch denkend mens te worden;
We sluiten aan bij de belevingswereld en individuele ontwikkeling van het kind. We leren kinderen
samen te werken en zelfstandig te werken in een open en uitnodigende sfeer. Binnen passend
onderwijs nemen we de verschillen tussen kinderen (aanleg en interesse) als uitgangspunt voor
onze manier van lesgeven;
Op Basisschool De Vaert bouwen we aan kindgericht onderwijs in een veilige
leeromgeving. Daaronder wordt door ons verstaan dat we de leerling met zijn leervoorkeuren
centraal zetten en een omgeving wordt gecreëerd waarin kinderen betekenisvol leren. Het
vakmanschap, de vrijheid en creativiteit van de leerkracht worden gestimuleerd in
een professionele leergemeenschap.

Identiteit
Op ”De Vaert” zijn alle kinderen welkom. Daarmee bedoelen we dat kinderen van elk geloof een
plaatsje op onze school kunnen krijgen. We gaan er vanuit dat de ouders de grondslag van de school
respecteren en dat alle kinderen levensbeschouwelijk lessen volgen. Met Kerst en Pasen doen de
kinderen mee met de vieringen op school.
Voor de catecheselessen maken we gebruik van projecten met een katholieke (christelijke) grondslag. U
bent vrij in de keuze of uw kind meedoet met de voorbereiding op de 1e Heilige Communie en het
Heilige Vormsel. De parochie draagt zorg voor de inhoudelijke voorbereiding.
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Het onderwijs

2.1

Organisatie van het onderwijs

Groepen op school
Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:
•
•

Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld
groep 3/4

Invulling onderwijstijd
Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.
Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2
Vak

Leerjaar 1

Leerjaar 2

werken met
ontwikkelingsmateriaal

8 uur

8 uur

6 uur

6 uur

2 u 30 min

2 u 30 min

4 uur

4 uur

30 min

30 min

15 min

15 min

sociale
redzaamheid/verkeer

30 min

30 min

sociale en emotionele
vorming

1 uur

1 uur

2 u 15 min

2 u 15 min

binnen en buitenspel
rekenen
taal
catechese
pauze/fruit

expressie

In de onderbouw heerst een veilige speel-leeromgeving, waarbij het welbevinden van iedere kleuter
centraal staat. Omdat kleuters zich holistisch ontwikkelen werken wij thematisch. Alle
ontwikkelingsgebieden van kleuters lopen tijdens de thema's door elkaar heen. Uitnodigende hoeken
dragen bij om spelenderwijs de algemene ontwikkeling van de kleuters te stimuleren (‘Lerend spelen’).
Tevens bieden we uitdagende instructies om betrokkenheid en kennis verder te ontwikkelen. Middels
observatie bieden wij kleuters een breed en beredeneerd aanbod in de zone van de naaste
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ontwikkeling.
Door bovengenoemde inzet leren kleuters creatief te denken, problemen op te lossen, informatie te
verwerken, ICT-vaardigheden te ontwikkelen, goed te communiceren en samen te werken. Om dit alles
te kunnen realiseren zijn de kleuters en hun ouders full-partner.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
Vak

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

5 u 15 min

5 u 15 min

5 uur

5 uur

4 u 30 min

4 u 30 min

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

1 u 30 min

1 u 30 min

2 u 30 min

3 uur

3 u 30 min

3 u 30 min

2 uur

2 uur

2 uur

1 u 30 min

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

1 u 15 min

1 u 15 min

Lezen
Taal
Rekenen/wiskunde
Wereldoriëntatie
Kunstzinnige en
creatieve vorming
Bewegingsonderwijs
Levensbeschouwing
Engelse taal
pauze/fruit eten
sociale
redzaamheid/verkeer

15 min

15 min

15 min

15 min

15 min

15 min

1 uur

1 uur

30 min

30 min

30 min

30 min

2 u 30 min

2 u 30 min

1 u 45 min

1 u 45 min

30 min

30 min

schrijven

Deze verdeling van lestijd over de verschillende vakgebieden is indicatief en kan, naar behoefte van de
groep of leerling, aangepast worden.
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Extra faciliteiten
Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:
•
•
•
•

2.2

Bibliotheek
Speellokaal
Gymlokaal
Computerlokaal

Het team

Op De Vaert werken 17 groepsleerkrachten. De samenstelling van het team is een mix van jonge en
oudere leerkrachten.

Vakleerkrachten
Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school.

Verlof personeel
De afgelopen jaren is het vinden van vervanging bij afwezigheid en ziekte van leerkrachten in het
basisonderwijs een toenemend probleem aan het worden. In de nabije toekomst zal dit probleem alleen
maar groter worden, vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. Daarom hebben alle scholen binnen de
gemeente Loon op Zand een protocol opgesteld hoe te handelen bij afwezigheid van een leerkracht.
De directies van alle scholen zullen alles in het werk stellen om te voorkomen dat de leerlingen naar
huis gestuurd moeten worden, wij kunnen u echter geen garantie geven.
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Het hieronder beschreven beleid geeft een overzicht van de stappen die genomen moeten en kunnen
worden bij ziekte of verlof van een van de leerkrachten.
A. Algemeen: Het is de taak van de schoolleiding om, indien leerkrachten door ziekte, verlof of scholing
een of meerdere dagen afwezig zijn, voor oplossingen te zorgen die ertoe leiden dat het onderwijs in de
betreffende groep(en) zo goed mogelijk wordt voortgezet.
De genoemde mogelijkheden staan in volgorde van aanpak beschreven.
B. Mogelijkheden bij vervanging. De schoolleiding heeft de volgende mogelijkheden:
1 Het inschakelen van de eigen vervangers. Dit is een leerkracht, die op afroep beschikbaar is om in te
vallen gedurende een of meerdere dagen. Zij/hij kent de school, de methodes, de collega’s en diverse
groepen;
2 Een beroep doen op duopartners/parttimers binnen het team om een kort vervangingsprobleem op te
lossen;
3 Een eventuele benadering van parttimers van een collega school via e-mail;
4 Een dringend beroep doen op leerkrachten die compensatieverlof hebben om te komen werken op
hun geplande vrije dag. Deze dag zal, na overleg, in een later stadium opgenomen worden
5 Schoolspecifieke oplossingen (bijv. interne verschuiving leerkrachten, inzetten Leraar in opleiding).

2.3

Aanbod voor het jonge kind

Onze school heeft geen extra aanbod voor het jonge kind. We werken samen met een kinderopvang in
de buurt. Met Peuterspeelzaal 't Vaertje.
Doorgaande lijn
Bij een doorgaande (ontwikkelingsleer)lijn gaat het om een ononderbroken ontwikkelingsgang van
kinderen van de voorschoolse voorziening (peuterspeelzaal) naar het onderwijs. Een doorgaande lijn
heeft positieve effecten op kinderen, gezinnen (ouders) en personeel. Kinderen voelen zich
bijvoorbeeld snel thuis in een nieuwe klas, ouders bouwen een vertrouwensrelatie op met de nieuwe
leerkracht, en professionals van voorschoolse voorzieningen en basisscholen zijn samen in staat om
continuïteit in de ontwikkeling van kinderen te garanderen.
In samenwerking met de gemeente Loon op Zand versterken we de doorgaande lijn door ons op De
Vaert te richten op de volgende aspecten:
- De doorgaande lijn in het beleid: samenwerking en afstemming tussen peuterspeelzalen/
kinderdagverblijven en de school.
- De overdracht van gegevens van de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf naar de school.
- De inhoudelijke doorgaande lijn: doorlopende programma’s, leerlijnen voor taal, rekenen, sociale
ontwikkeling.
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Op De Vaert is een coördinator die verantwoordelijk is voor de doorgaande lijn van voor- naar
vroegschool. Het managementteam zorgt voor randvoorwaarden en er is doorlopende scholing van
nieuwe onderbouw leerkrachten.
Zicht op ontwikkeling van de leerling
Op De Vaert volgen we de ontwikkeling van de leerlingen systematisch. Zo kunnen we het onderwijs
afstemmen op de leerlingen en kunnen leerlingen een ononderbroken ontwikkeling doorlopen. We
doen dit door middel van:
- Observaties (ontwikkelingslijsten Schatkist)
- Data-analyse gesprekken
- Werk- en bouwvergaderingen waarin we gezamenlijk resultaten per groep bekijken
Tijdens de data-analyse gesprekken vergelijken we de verkregen informatie vanuit de
ontwikkelingslijsten met de verwachte ontwikkeling. Deze vergelijking maakt het mogelijk om het
onderwijs af te stemmen op de onderwijsbehoeften van zowel groepen als individuele leerlingen.
Wanneer leerlingen niet genoeg lijken te profiteren, analyseren we waar de ontwikkeling stagneert en
wat mogelijke verklaringen hiervoor zijn. Vervolgens bepalen we wat er moet gebeuren om eventuele
achterstanden bij leerlingen te verhelpen.

2.4

Kwaliteitszorg en schoolplan

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.

Doelen in het schoolplan
Het schoolteam heeft onder leiding van de directie gewerkt aan de totstandkoming van een schoolplan.
De plannen en ontwikkelingen die beschreven worden zijn tot stand gekomen op een manier die zeer
kenmerkend is voor onze school: in gezamenlijkheid met team, ouders en leerlingen hebben we
nagedacht over de school die we nu zijn en vervolgens waar we als school naartoe willen. Op basis van
de beschrijvingen in het voorgaande schoolplan en informatie over nieuwe en/of op handen zijnde
ontwikkelingen heeft het schoolteam de missie en de visie van de school vastgesteld. Daarmee is door
het team de richting aangegeven waarin de school zich gaat ontwikkelen. Daarnaast zijn gegevens
verzameld die duidelijk maakten welke positie de school aan het eind van de vorige schoolplanperiode
innam op de verschillende beleidsterreinen.
Koersuitspraken en doelstellingen
De hieronder weergegeven koersuitspraken zijn richtinggevend voor ons denken en handelen:
•

We zetten ICT in als middel om het onderwijsleerproces meer gedifferentieerd vorm te geven en
bij het leren kennen en leren beheersen van digitale vaardigheden. Aanvullend wordt ICT ingezet
om een heldere en eenduidige communicatie te bevorderen.
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•
•
•
•
•

We schuiven de komende jaren op van het leerstofjaarklassensysteem naar gepersonaliseerd
leren.
We bouwen activerend les- en begeleidingsgedrag uit als middel naar zichtbaar lerende kinderen
door spel en Bewegend leren te integreren in ons lesprogramma.
We ontwikkelen en borgen een doorgaande lijn met de voorscholen door de mogelijkheden te
onderzoeken teneinde de samenwerking te intensiveren.
We bouwen aan een professionele leergemeenschap en bevorderen gespreid leiderschap door
gebruik te maken van en te investeren in specialistische kennis en vaardigheden van teamleden.
We richten ons effectief op de ontwikkeling van talenten van onze leerlingen, onder andere op
het gebied van creatieve vakken als: tekenen, handvaardigheid, drama en muziek.

Om bovenstaande doelstellingen te realiseren hebben we concrete en meetbare subdoelen opgesteld
in ons schooljaarplan. In het schooljaarplan worden de diverse activiteiten benoemd. Daarnaast staat
beschreven hoe we deze activiteiten evalueren en monitoren en wie daarbij betrokken is.
Burgerschap
Onze school is voor iedereen, ongeacht iemands levensbeschouwelijke en/of sociaal-culturele
achtergrond, toegankelijk. De verschillende achtergronden maken van de school een
ontmoetingsplaats waar de kinderen (en de ouders) kennismaken met een verscheidenheid aan
culturen, denkbeelden en zienswijzen. Op De Vaert willen we graag dat de leerlingen betrokken burgers
worden die een bijdrage kunnen en willen leveren aan een duurzame leefbare wereld. Onze kinderen
van nu zijn de volwassenen van later en zij zullen dus degenen zijn die de maatschappij draaiende
moeten houden. Om dat te kunnen doen, zullen ze bepaalde kennis en vaardigheden moeten hebben
en een actieve houding moeten ontwikkelen. Ze zullen zelf stevig in de wereld moeten staan om
behulpzaam, eerlijk en respectvol naar anderen te kunnen zijn. Als kinderen over elkaar, elkaars cultuur
en geloof leren zullen ze elkaar beter begrijpen en zullen ze beter in staat zijn verschillen en ‘anders’ zijn
te accepteren. Door afspraken centraal te stellen in de klas, in de school en in het verkeer leren de
kinderen dat er regels nodig zijn om een veilige maatschappij te realiseren.
De volgende doelen op het gebied van burgerschapsvorming willen we bereiken:
- De leerlingen leren hoofdzaken van de Nederlandse en Europese staatsinrichting en de rol van de burger.
- De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen.
- De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele
samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan met verschillen in opvattingen
van mensen.
- De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en anderen.
- De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als consument.
- De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu.
Om bovenstaande doelen te realiseren zetten we de volgende activiteiten in:
Afspraken over omgang met elkaar
Op schoolniveau hebben we regels en afspraken gemaakt die voor iedereen gelden. Daarnaast worden
in alle groepen aan het begin van het schooljaar regels en afspraken gemaakt, zodat iedereen weet
waar ze zich aan dienen te houden, maar ook waar men elkaar op kan aanspreken. Op schoolniveau is
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een anti-pestprotocol aanwezig, dat zowel preventieve als curatieve aspecten in zich heeft. Vanuit het
preventieve aspect zijn er afspraken gemaakt die in de school zichtbaar aanwezig zijn en waaraan
gerefereerd wordt, wanneer zich problemen voordoen.
Sociaal emotionele vorming
Op De Vaert wordt gebruik gemaakt van de methode “Kanjertraining”. Door het jaar heen worden in de
verschillende groepen 1 tm 8 de leerkrachtvragen lijsten en de leerlingvragenlijst (groep 5 t/m 8) van
het SLVS Zien ingevuld. Op basis van deze observaties onderneemt de leerkracht (in overleg met de IB)
acties die een impuls dienen te geven aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van het individuele kind,
dan wel aan een groep leerlingen. Er wordt door de gehele school flink geïnvesteerd in het
implementeren van coöperatieve werkvormen waarbij leerlingen met elkaar samen werken, van en met
elkaar leren, maar vooral accepteren dat iedereen anders is, een eigen mening mag en kan hebben.
Catechese
Jaarlijks zijn er in alle groepen projecten van 6 weken uit de godsdienst/levensbeschouwing “Hemel en
Aarde” jaargangen. In de bovenbouw wordt aandacht besteed aan de grote religieuze stromingen,
mede in combinatie met onderwerpen die in de W.O.-methode “de Zaken van Zwijsen” aan de orde
komen.
De maatschappij dicht om de school heen willen we centraal stellen tijdens de Paasviering. Een
voorbeeld daarvan is het bezorgen van een fruitschaal bij de oudere bewoners in de buurt. Wanneer we
met Kerst een markt houden, is een deel van de opbrengst altijd bestemd voor een maatschappelijk
goed doel.
Verkeer
Voor verkeer wordt de methode “Let’s go” gehanteerd. Dit staat wekelijks op het rooster voor de
groepen 1-2 t/m 8. De werkgroep Verkeer zorgt ervoor dat op basis van het jaarplan voor verkeer een
aantal activiteiten georganiseerd wordt die ten goede komen aan de bewustwording van het
deelnemen aan het verkeer. Daarnaast is men zeer actief als het gaat om de veiligheid rondom de
school t.a.v. verkeersdeelname. Groep 7 neemt jaarlijks deel aan het theoretisch en praktisch
verkeersexamen. Daarnaast nemen de bovenbouwleerlingen deel aan een skate-clinic, ter bevordering
van de veiligheid.
Wereldoriëntatie
De leidraad voor wereldoriëntatie door de school heen is de methode Zaken van Zwijsen. Binnen deze
methode wordt ruimschoots aandacht geschonken aan Nederland als multiculturele samenleving en de
Nederlandse en Europese staatsinrichting. Binnen de methode Zaken van Zwijsen is een thema over de
crisistijd (WO I en WO II) opgenomen.
Natuur
Vanuit de methode Zaken van Zwijsen wordt aandacht besteed aan natuuronderwijs. Jaarlijks wordt
voor de groepen 1-2 en 3 een bosdag georganiseerd, waarbij het ervaren van de natuur in bos en duin
centraal staat. Groep 3 gaat jaarlijks op herfstwandeling, waarbij de leerlingen opdrachten krijgen die
ze in de natuur moeten uitvoeren (met ondersteuning van ouders).
Lichamelijke gezondheid
•

Jaarlijks nemen we deel aan de Koningsspelen die in de gemeente Loon op Zand georganiseerd

11

•
•
•
•
•

worden. Daarnaast doen we mee aan een voetbal- en handbaltoernooi in de bovenbouw.
Wekelijks volgen de leerlingen gymlessen volgens het rooster.
Jaarlijks doen we schoolbreed mee aan de week van de Lentekriebels.
De dag van het Nationaal Schoolontbijt staat altijd helemaal in het teken van gezondheid.
De gevaren van vuurwerk worden jaarlijks door Bureau Halt onder de aandacht gebracht.
We zijn een Gruitenschool (op vaste dagen groente en fruit als tussendoortje).

Leerlingenraad
Met de leerlingenraad bevorderen we het actief burgerschap van de leerlingen door:
•
•
•
•
•
•

De leerlingen te laten meedenken en betrekken bij de onderwerpen die spelen op de school.
De leerlingen in de leerlingenraad verantwoordelijkheid te geven en te leren spreken vanuit de
groep en maatjes groep (participatie).
De leerlingen in aanraking te laten komen met democratische principes.
De leerlingen andere meningen en opvattingen te laten ervaren en op te bouwen.
De leerlingen een mening te leren vormen en te verwoorden over schoolse zaken.
De leerlingen te leren de besproken onderwerpen terug te koppelen aan de groep.

Hoe bereiken we deze doelen?
Het schoolplan is onderdeel van de binnen Leerrijk! gehanteerde plancyclus. Op basis van hetgeen op
stichtingsniveau aan kaders en beleid geformuleerd is wordt in het schoolplan geduid welke
ontwikkelingen de komende jaren aan bod zullen komen. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt in
koersuitspraken, eigen beleidsvoornemens van concretere aard en verplichte activiteiten. Het
schoolplan is algemeen van aard, de vertaling vindt plaats in het schooljaarplan. In dit plan wordt daar
waar nodig en mogelijk in s.m.a.r.t.-termen geformuleerd wat voor dat jaar geagendeerd staat.
Tijdens de schoolconferentiedag aan het einde van het schooljaar kijken we gezamenlijk terug op de
geformuleerde doelstellingen en in hoeverre we ze hebben bereikt. Hierdoor zijn we jaarlijks in de
gelegenheid om onze speerpunten voor het nieuwe schooljaar bij te stellen en/of aan te scherpen.
Daarnaast evalueren we tussentijds of we op koers liggen door op vooraf geplande momenten gebruik
te maken van teamoverleg en evaluatiegesprekken.
Speerpunten van de school in het schooljaarplan
Om het schoolplan concreter te maken, beschrijven we in het schooljaarplan hoe we in schooljaar 20222023 invulling gaan geven aan de koers van de school en de reeds in gang gezette ontwikkelingen van
de afgelopen jaren. We hebben gezamenlijk bekeken waar we nog in willen groeien, waar nog
veranderingen en verbeteringen mogelijk zijn:
- Op een effectieve manier omgaan met de verschillen tussen leerlingen door te verschuiven van
leerstofgericht naar kindgericht onderwijs.
- Bij de tijd blijven met onze methodes en daarin de rol van ICT steeds kritisch bezien.
- Een efficiëntere organisatie nastreven, waarbij we het eigenaarschap van leerlingen en leerkrachten
willen vergroten en een professionele leergemeenschap blijvend willen ontwikkelen door gebruik te
maken van gespreid leiderschap.
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- Samenwerking op het niveau van voorschoolse educatie versterken
we zullen inspanningen blijven verrichten om de kwaliteit van “De Vaert” hoog te houden en daarnaast
deze kwaliteit verder te verhogen. Ons doel blijft om dat te doen waar het ons allemaal om gaat: de
ontwikkeling van iedere leerling centraal stellen om ze een goede basis mee te geven voor hun
toekomst!
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3

Ondersteuning en veiligheid

3.1

Extra ondersteuning van leerlingen

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke
extra ondersteuning de school biedt, naast de basisondersteuning. Ook staat in het document welke
doelen en wensen de school heeft voor de toekomst. Daarnaast komt het contact met ouders over de
ondersteuning aan bod. Leraren, de schoolleiding en het bestuur stellen samen het
schoolondersteuningsprofiel op.
Dagelijks geven onze leraren onderwijs aan onze leerlingen. Daarbij houden wij rekening met de
onderwijsbehoeften van onze leerlingen en bieden waar nodig ondersteuning. Basisondersteuning is de
ondersteuning die alle scholen moeten bieden en die integraal onderdeel vormt van het onderwijs en
het aanbod van elke school.
Op De Vaert hebben we goed in beeld welke (extra) ondersteuning wij onze leerlingen kunnen bieden
naast de basisondersteuning. Op het gebied van taal, rekenen, lezen, gedrag en begaafdheid hebben
wij specialisten in huis. Gedeeld leiderschap is daarbij een belangrijk uitgangspunt van onze werkwijze.
We werken met kartrekkers die specialistische kennis delen in teamverband. Collegiale consultatie is
een essentieel onderdeel van onze werkwijze, waardoor de samenwerking optimaliseert. Leerkrachten
worden geschoold het professionele gesprek met elkaar te voeren, waardoor verdieping ontstaat.
Hierdoor is toename van expertise in het team waarneembaar en werken we structureel aan
verbetering van onze kwaliteitscultuur.
Op het gebied van gedrag zijn kinderen met risicogedrag bij ons duidelijk in beeld. Effectieve
preventieprogramma’s worden ingezet om tot een beter pedagogisch klimaat te komen en zo betere
leerprestaties te realiseren. Er wordt gebouwd aan een positieve leeromgeving, grotere betrokkenheid,
welbevinden en een veilig klimaat.
De gedragsdeskundigen die aanwezig zijn op school maken risico analyses, zowel op groepsniveau als
op individueel niveau en bieden specialistische zorg. Verschillende methodieken waaronder
Kanjertraining zijn hiervoor inzetbaar, afhankelijk van de hulpvraag.
Leerlingenzorg
We volgen en observeren de kinderen op het terrein van de verstandelijke en sociaal-emotionele
ontwikkeling. We houden de gegevens bij in het leerlingdossier. U hebt als ouder het recht om het
dossier van uw kind in te zien. Als u van dit recht gebruik wenst te maken, kunt u hiervoor een afspraak
met de groepsleerkracht maken. Deze kan dan de betreffende gegevens verzamelen. U krijgt
vervolgens van school de gelegenheid het dossier op school in te zien, in de aanwezigheid van de
leerkracht of directeur. Mede dankzij ons leerlingvolgsysteem ontdekken we vroegtijdig of leerlingen
extra ondersteuning nodig hebben. Toch doen zich soms kleine of grote problemen voor of is er sprake
van leer- en/of gedragsstoornissen. De leerlingenzorg is daarom een dagelijkse zorg voor álle
leerkrachten, maar in het bijzonder voor de Interne Begeleider.
De Interne Begeleiding
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Van groot belang voor de coördinatie van de zorg voor alle leerlingen is het werk van de Interne
Begeleider.
Haar taken zijn:
- gesprekken met groepsleerkrachten voeren over alle leerlingen (groepsbesprekingen);
- afspraken gemaakt tijdens deze groepsbesprekingen bewaken;
- zorgdossiers van leerlingen beheren;
- oudergesprekken voeren samen met de groepsleerkracht;
- gesprekken voeren m.b.t. evt. toelating tot de speciale school voor basisonderwijs;
- contacten onderhouden met het “Samenwerkingsverband”, de speciale school voor basisonderwijs en
overige externe instanties;
- samen met de leerkrachten groepsplannen opstellen en evalueren t.b.v. zorgleerlingen;
- testen en toetsen afnemen;
- onderzoeken intern of extern begeleiden.
Extra hulp voor leerlingen, ook wel RT genoemd, wordt in alle gevallen verzorgd door de
groepsleerkrachten. De interne begeleider van onze school is Nathalie van Eeten, bereikbaar via
nathalievaneeten@leerrijk.nl.
Onderzoek door school of door externe adviseurs
Voor groep 1 t/m 8 worden de kleine onderzoeken op school gedaan door de Interne Begeleider of door
de leerkracht zelf. Als er toch nog vragen blijven bestaan, kan ook hulp ingeroepen worden bij externe
adviseurs. Belangrijk in dat geheel is het feit dat u als ouder altijd eerst gehoord wordt, alvorens wij als
school overgaan tot enig onderzoek. Een extern onderzoek vindt alleen plaats als u hiervoor
toestemming geeft. Bij een intern onderzoek door de Interne Begeleider of de leerkracht zelf, is het
voldoende als de school u van het voornemen tot een onderzoek/test op de hoogte
brengt. Medewerking van en samenwerking met ouders kan het proces alleen maar gunstig
beïnvloeden.
Onderzoek door externe adviseurs
Als er een onderzoek door een externe adviseur zal plaatsvinden, wordt hiervoor aan u vooraf
schriftelijke toestemming gevraagd. Naast de mogelijkheid tot onderzoek dat door de school wordt
aangevraagd, heeft u als ouder ook de mogelijkheid een onderzoek aan te vragen bij een extern bureau,
wanneer u dit nodig acht.
Schoolondersteuningsprofiel
Alle scholen zijn in het kader van de Wet Passend Onderwijs verplicht om een
schoolondersteuningsprofiel op te stellen. De inhoud van het profiel wordt in de wet als volgt
omschreven: ‘een beschrijving van de voorzieningen die zijn getroffen voor de ondersteuning van
leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben’. In het profiel geven wij aan in hoeverre onze school
op dit moment al passend onderwijs biedt, rekening houdt met (verschillen in) onderwijsbehoeften en
waar wij momenteel handelingsverlegen zijn in het realiseren van een passend onderwijsaanbod. We
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geven aan wat onze visie en ambities aangaande passend onderwijs zijn en wat wij nodig hebben om
dit te realiseren. Het profiel is op onze website te vinden, zodat voor iedereen (ouders, leerlingen en
andere partijen) inzichtelijk is wat de mogelijkheden van de school zijn voor extra ondersteuning.
Wat is passend onderwijs?
Passend onderwijs is niets anders dan goed onderwijs. Ook als er ‘zorg’ is om een kind. Bijvoorbeeld
omdat het leren moeilijker gaat, omdat een kind uitdaging mist, of omdat extra begeleiding nodig is
vanwege een beperking of gedragsproblemen. Met (zo) wenselijk extra begeleiding kan onze school
vaak prima passend onderwijs bieden. Is een kind hier - of eventueel op een andere ‘gewone’
basisschool - echt niet op zijn of haar plek, dan is er speciaal (basis-) onderwijs dat passend onderwijs
kan bieden. Om ervoor te zorgen dat ieder kind inderdaad dat passende ‘onderwijsarrangement’ krijgt,
is passend onderwijs landelijk ook wettelijk geregeld. Elk bestuur heeft hierbij een ‘zorgplicht’ en school
heeft de taak om elk kind een passende onderwijsplek te bieden. Op de eigen school, of op een andere
school in het reguliere onderwijs of het speciaal (basis)onderwijs. Ons schoolbestuur werkt met andere
schoolbesturen in de regio samen in het samenwerkingsverband PO Langstraat Heusden Altena. Het
samenwerkingsverband adviseert en ondersteunt ook onze school bij het vormgeven van passend
onderwijs. Onder de titel ‘Kracht door verbinding’ is een ondersteuningsplan vastgesteld dat
instemming heeft gekregen van de ondersteuningsplanraad (het medezeggenschapsorgaan van het
nieuwe samenwerkingsverband). Dit plan kunt u via onze schoolsite of ter plekke op school inzien. Voor
meer informatie verwijzen wij u naar de website: www.samenwerkingsverbandLHA.nl.
Samenwerkingsverband PO Langstraat Heusden Altena
Dodenauweg 2
5171 NG Kaatsheuvel
0416-760770
Secretariaat: Mevrouw Resi Leufkens
e-mail: secretariaat@samenwerkingsverbandLHA.nl
Ondersteuningsteam
Elke school van Leerrijk! heeft een ondersteuningsteam. In dat team wordt de cyclus van het
handelingsgericht werken door de interne begeleider samen met de leraren vormgegeven o.a. door
middel van de groeps- en leerlingenbesprekingen. In veel scholen participeert ook de
schoolmaatschappelijk werker aan dat overleg en eventueel sluiten andere disciplines aan. Het accent
in de bespreking ligt op het vaststellen van de ondersteuningsbehoefte van de leerling en worden
afspraken gemaakt over de inzet van extra en aanvullende activiteiten door de school vallend binnen de
basisondersteuning. Het ondersteuningsteam stelt ook vast voor welke leerlingen geldt dat zij, ondanks
alle ondersteuning door de school, de basisondersteuning dreigen te overstijgen en waarbij de
continuïteit van de schoolloopbaan in het geding komt. Voor de meeste leerlingen geldt dat wij
voldoende deskundigheid en mogelijkheden in huis hebben om goed onderwijs te bieden. Voor die
kinderen die hulp ‘van buiten’ nodig hebben, heeft Leerrijk! een bovenschools deskundige die samen
met het ondersteuningsteam het Multi Disciplinair Overleg (MDO) vormt.
Multi disciplinair Overleg
De bovenschools deskundige voert een professionele dialoog met de leden van het
ondersteuningsteam van de school en de ouders over de ondersteuningsvraag van de leerling. Wordt
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besloten tot een aanvraag bij de Toelatings- en AdviesCommissie (TAC), dan wordt een startdocument
‘Ontwikkelingsperspectief’ opgesteld. Dit perspectief wordt samen met de Arrangementsaanvraag
opgestuurd naar de TAC. De intern begeleider van de school is verantwoordelijk voor beide
documenten. In het aanvraagformulier staat verwoord wat de professionals willen bereiken met het
kind. Tevens wordt aangegeven hoe de extra ondersteuning ingericht zou moeten worden en voor
welke periode. De TAC beoordeelt de aanvraag op inhoud en of de aanvraag voor extra ondersteuning
gegrond is en formuleert een advies, kent een arrangement toe en indien nodig geeft zij een
toelaatbaarheidsverklaring af voor speciaal (basis-)onderwijs.
Secretariaat TAC e-mail: dkloosterman@samenwerkingsverbandLHA.nl
Eén loket voor scholen en ouders
Wanneer u vragen heeft over de onderwijszorg voor uw kind, dan is de leerkracht het eerste
aanspreekpunt. Ook de Intern Begeleider kan veelal antwoord geven op uw vragen. Indien u toch nog
vragen heeft, dan kan ook met de bovenschools deskundige contact worden opgenomen, die
bereikbaar is via: 0416-339944 of DBG@leerrijk.nl.
Samenwerkingsverband Langstraat Heusden Altena
Het Samenwerkingsverband omvat alle basisscholen en scholen voor speciaal basisonderwijs in de
gemeenten Aalburg, Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. Sinds 1 augustus 2014 is het
samenwerkingsverband verantwoordelijk voor de toelaatbaarheid en de bekostiging van leerlingen in
het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs. Om goed te kunnen bepalen wat nodig is voor een
leerling heeft het samenwerkingsverband daar een speciale commissie voor, de Toelatings- en
adviescommissie (TAC). Voor leerlingen die gewoon in het basisonderwijs blijven maar ook extra
ondersteuning nodig hebben geeft de TAC ook adviezen aan de scholen en kan verder voor een korte
periode extra hulp bieden. Deze hulp wordt geboden voor leerlingen die meer nodig hebben dan de
afgesproken ondersteuning die alle scholen moeten kunnen bieden, de zogeheten basisondersteuning.
Het samenwerkingsverband vindt dat deze basisondersteuning van hele goede kwaliteit moet zijn en
geeft samen met de verantwoordelijke schoolbesturen richting aan de ontwikkeling daarvan in de
komende jaren. Uiteindelijk doel is dat het onderwijs en de ondersteuning op scholen van een dergelijk
goede kwaliteit is dat scholen praktisch alles wat nodig is om de leerlingen te bedienen zelf
kunnen. Het samenwerkingsverband heeft als uitgangspunt voor de ondersteuning op de scholen, of
deze nu door de scholen zelf of via de TAC wordt geleverd, dat deze aan twee voorwaarden moet
voldoen. Op de eerste plaats moet de ondersteuning er toe leiden dat het kind leert om zelfstandig te
zijn. Dat betekent niet dat het kind niet geholpen mag worden als dat nodig is, maar dat er gewerkt
moet worden van heel veel hulp naar zo min mogelijk. Dat hoeft overigens niet binnen een heel korte
tijd maar is iets dat in de hele schooltijd opgebouwd kan worden. Het tweede belangrijke punt is dat
kinderen moeten leren om in een groep te werken. Ook hier geldt dat het tijdelijk buiten de klas
ondersteunen van kinderen om achterstanden weg te werken en dergelijke zeker moet kunnen maar
dat het uiteindelijk doel is om in de klas, met de andere kinderen, mee te kunnen. Het
samenwerkingsverband kiest hiervoor omdat de kinderen na de periode in het basisonderwijs verder
gaan in het voortgezet onderwijs en daarna het beroepsonderwijs. Om goed mee te kunnen komen in
het voortgezet onderwijs en daarna is het nodig dat een leerling, zonder afhankelijk te zijn van
voortdurende hulp, in een klas met de andere leerlingen kan functioneren. Het voortgezet onderwijs is
namelijk anders georganiseerd dan het basisonderwijs: meer vakken, meer leraren, roosters,
huiswerkplanning en weinig tot geen mogelijkheden om buiten de klassen apart les te krijgen. Het is de
taak van het basisonderwijs, naast persoonlijke ontwikkeling, om de leerlingen zo goed mogelijk voor
te bereiden op hun verdere leer- en ontwikkelingsloopbaan. Iets wat wij samen met ouders en andere
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betrokkenen de komende jaren op zullen bouwen.
Aandacht voor begaafde leerlingen
De bovenschoolse plusklassen, Breinrijk!, bestaan uit vijf groepen, namelijk twee groepen 5/6, twee
groepen 6/7 en een groep 8. De groepen werken onder leiding van gespecialiseerde leerkrachten in
hoogbegaafdheid. In het nieuwe schooljaar na de voorjaarsvakantie starten we met een vervolg van
een pilot voor de leerlingen van groep 4. Deze leerlingenkrijgen les op de locatie in de gemeente
Waalwijk.
De leerlingen van groep 8 kunnen gebruik maken van een aantal dagdelen met een speciaal voor hen
ontwikkeld programma op het Dr. Mollercollege te Waalwijk, de groep 8+. De lessen op het Dr.
Mollercollege starten na de kerstvakantie en eindigen voor de meivakantie. In de periode dat het Dr.
Mollercollege geen aanbod biedt, is er een doorgaande lijn voor deze Breinrijk!-leerlingen door hen een
dagdeel per week bij elkaar te laten komen in Waalwijk. Scholen kunnen gedurende het schooljaar
kinderen aanmelden voor een plaats in de bovenschoolse plusklas Breinrijk!. Het aantal aanmeldingen
per school wordt door de werkgroep in overleg met het bestuur bepaald. Alle leerlingen worden voor
een half jaar geplaatst. Daarna wordt bekeken of Breinrijk! de beste (juiste) onderwijssetting is voor de
leerling. Ouders worden zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht in welke groep, op welk dagdeel en
op welke locatie hun kind geplaatst is. Er kan contact gelegd worden met de werkgroep Breinrijk! via de
intern begeleider of de talentcoördinator van de school De lessen worden gegeven op twee locaties:
Basisschool Kinderboom, Vecht 15, 5172 BS Kaatsheuvel en Basisschool De Vrijhoeve, Heggewikke
25,5160 AB Sprang-Capelle.
Taallokaal-Waalwijk
Taallokaal Waalwijk is tot stand gekomen uit een samenwerking tussen Waalwijk Taalrijk (gemeente
Waalwijk), SBO Het Zilverlicht (stichting Leerrijk!), cluster 2 school Auris dienstverlening Tilburg en
Kentalis vroegbehandeling. Na een gezamenlijke voorlichtingsbijeenkomst “vroegbehandeling en TOS”
op SBO Het Zilverlicht hebben Auris en SBO Het Zilverlicht gekeken naar aanbod voor leerlingen in de
basisschoolleeftijd: wanneer blijkt dat leerlingen onvoldoende vooruit gaan nadat ze bijvoorbeeld het
project Taalimpuls gevolgd hebben, logopedie volgen en minimale resultaten behalen of een
arrangement cluster 2 hebben, kunnen ze deelnemen aan Taallokaal Waalwijk. Het Taallokaal is dus
voor leerlingen met een cluster 2 arrangement aangevuld met leerlingen die gebaat zijn bij zeer
intensief onderwijs op taalgebied. Het doel is om aanbod te verzorgen waarbij de leerlingen individueel
geholpen worden. Daarnaast wordt een vertaling gemaakt naar de klas of de school waar de leerling
vandaan komt zodat klasgenootjes hier ook profijt van gaan hebben.
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Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning
De externe zorgaanbieders waarmee wij op school werken zijn een goede aanvulling op de expertise
die wij binnen ons eigen team hebben. Zij zorgen ervoor dat we naast de basisondersteuning extra
specifieke ondersteuning aan leerlingen kunnen bieden. Daarnaast kunnen zij ondersteuning bieden
voor hulpvragen vanuit het team. We blijven de komende jaren kritisch kijken naar de interne en
externe zorgaanbieders op onze school. Wij willen dat zij een toevoeging zijn op de expertise die reeds
aanwezig is.

Gediplomeerde specialisten op school
Taal en rekenen
Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?
•

Rekenspecialist

•

Taalspecialist
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De rekenspecialist en de taalspecialist zijn een vraagbaak voor collega's en geven adviezen over de
aanschaf van materialen en/of methodes. Ze dragen bij aan deskundigheidsbevordering van het team
en bewaken de reken/taalkwaliteit door het analyseren van methodeonafhankelijke toetsen.
Daarnaast stimuleren en begeleiden ze collega’s bij de uitvoering van het reken- en taalbeleid en
evalueren de voortgang. Aanvullend nemen ze de leiding tijdens verbetertrajecten en planvorming.

Sociaal-emotioneel
Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?
•

Gedragsspecialist

De gedragsspecialist geeft samen met de intern begeleider richting aan het beleid t.a.v. het
pedagogisch klimaat op De Vaert.

Gedrag, werkhouding en taakaanpak
Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?
•

Gedragsspecialist

•

Intern begeleider

•

Specialist meer- en hoogbegaafdheid

Op het gebied van gedrag, werkhouding en taakaanpak hebben wij specialisten in ons team die vanuit
hun expertise interventies en handelingssuggesties kunnen inzetten, teneinde taakgericht gedrag bij
onze leerlingen te bevorderen.

Motorische en lichamelijke ontwikkeling
Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?
•

Er zijn voor dit aandachtsgebied geen gediplomeerd specialisten aanwezig

Medisch handelen en persoonlijke verzorging
Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?
•

3.2

Er zijn voor dit aandachtsgebied geen gediplomeerd specialisten aanwezig

Veiligheid op school

Anti-pestprogramma
Op De Vaert willen we pestgedrag voorkomen. Het beleid is gericht op preventie en staat beschreven in
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ons Gedragspreventieplan. We hanteren De Vijfsporenaanpak om het pesten aan te pakken. Deze
aanpak richt zich op alle betrokkenen: het gepeste kind, de pesters, de ouders, de klas- of
groepsgenoten en de school. In het Gedragspreventieplan hebben we de uitleg van deze aanpak
beschreven.
Kanjertraining
We vinden het ook belangrijk dat we als team op dezelfde wijze aandacht besteden aan de sociaalemotionele ontwikkeling van de leerlingen. Om dit te realiseren hebben we ervoor gekozen om de
Kanjertraining door de gehele school in te zetten. Het uitgangspunt van de Kanjertraining is, dat
kinderen goed met zichzelf en met de ander om leren gaan. Dit is gebaseerd op twee pijlers:
vertrouwen en samenwerken. Tijdens de lessen van de Kanjertraining zullen de leerlingen samen met
de leerkracht enerzijds over onderwerpen praten, maar daarnaast ook praktisch oefenen. De kinderen
worden hierbij mede verantwoordelijk gemaakt voor de sfeer in de groep.
De Kanjertraining hanteert 8 afspraken die voor iedereen door de gehele school gelden:
- We helpen elkaar;
- We vertrouwen elkaar;
- Niemand speelt de baas;
- Niemand lacht uit;
- Niemand doet zielig;
- In de gangen zijn we rustig;
- We zijn zuinig op ieders spullen;
- We houden onze klas, de school en het plein netjes.

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
Zien!.
De Vaert monitort de sociale en fysieke veiligheid met een vragenlijst afgenomen via Zien
Wij zetten de nodige maatregelen en activiteiten preventief in om een sociale veilige schoolomgeving
voor onze leerlingen te bewerkstelligen. We hechten er veel waarde aan om dit preventieve beleid ook
te toetsen door leerlingen, team en ouders met behulp van een monitor. De resultaten van deze
monitor gebruiken wij om te kijken of er aanpassingen in het preventief beleid wenselijk zijn, of
interventies naar individuele leerlingen dan wel groepen.
Zien!
ZIEN! is een leerlingvolgsysteem gericht op het sociaal-emotioneel functioneren van leerlingen op de
basisschool. Er wordt gebruik gemaakt van vragenlijsten voor leerlingen en voor leerkrachten. Binnen
ZIEN! wordt het sociaal-emotioneel functioneren van leerlingen opgesplitst in sociaal en emotioneel
functioneren. Het emotioneel functioneren wordt bepaald door het welbevinden en de betrokkenheid
van leerlingen. Dit zijn twee cruciale voorwaarden voor de ontwikkeling van de leerling. Deze twee
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graadmeters komen in beide vragenlijsten dan ook terug.
Het sociaal functioneren wordt bepaald door vaardigheden die leerlingen laten zien in hun gedrag
tijdens sociale omgang met elkaar. Enkele belangrijke gedragingen zijn: helpen, samenwerken, samen
delen, zorg geven, troosten, begrip tonen en geruststellen. De leerkrachtvragenlijst wordt voor elke
leerling ingevuld door de leerkrachten van groep 3 t/m 8. De leerkracht beoordeelt stellingen aan de
hand van eigen observaties over het gedrag dat de leerling laat zien. De leerlingvragenlijst is in te vullen
door kinderen van groep 5 t/m 8. Dit omdat het voor kinderen t/m groep 4 lastig is om vragen over
zichzelf te beantwoorden. Voor de groepen 1 t/m 4 gebruikt ZIEN! stellingen die je eventueel tijdens een
leerlinggesprek kan afnemen.
De leerlingvragenlijst bestaat uit twee verschillende lijsten:
•

•

leer- en leefklimaat: Deze vragenlijst bevat 32 stellingen met betrekking tot de betrokkenheid,
het welbevinden, relatie met andere kinderen, autonomie, de pestbeleving en het pestgedrag
van de leerling. Deze is goed in te zetten voor de monitoring van sociale veiligheid vanwege de
vragen naar pestbeleving en pestgedrag.
sociale vaardigheden: Deze vragenlijst bevat 22 stellingen met betrekking tot de sociale
vaardigheden van de leerling, uitgewerkt in ruimte nemend en ruimte gevend gedrag. De
vragenlijsten zijn onafhankelijk van elkaar in te vullen en te analyseren.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
Functie

Naam

E-mailadres

anti-pestcoördinator

Manja Buijs

manjabuijs@leerrijk.nl

anti-pestcoördinator

Lieke Wilbrink

liekewilbrink@leerrijk.nl

vertrouwenspersoon

Marco van Spaandonk

marcovanspaandonk@leerrijk.nl

vertrouwenspersoon

Myriam Kleijngeld

myriamkleijngeld@leerrijk.nl
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4

Handige informatie voor ouders

4.1

Hoe ouders worden betrokken

De ouder als full partner
De ontwikkeling van de individuele leerling komt het best tot stand wanneer ouders en school samen
verantwoordelijkheid nemen voor het kind. Vanuit een goede samenwerking willen we dat bereiken op
De Vaert. We proberen laagdrempeligheid na te streven en zoeken steeds de dialoog voor een optimale
ontwikkeling van het kind. In gesprek gaan met ouders, individueel of als groep, als
medezeggenschapsraad of ouderraad zien wij als een voorwaarde om dit te kunnen bereiken.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
Op De Vaert hanteren wij de volgende uitgangspunten zoals deze gelden in de communicatie tussen
ouders en school, vooral als het gaat om de communicatie over welbevinden en (school)prestaties:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

school en ouders hebben een gemeenschappelijk belang; het zorg dragen voor optimale
omstandigheden voor de ontwikkeling en het leren van kinderen; school en ouders zijn samen
verantwoordelijk voor de opvoeding van de kinderen. De ouders zijn daarbij
eindverantwoordelijk, de school draagt verantwoordelijkheid voor wat binnen haar wettelijke
opdracht besloten ligt;
de dialoog tussen school en ouders is een noodzakelijke vanzelfsprekendheid, de daar bij horende
investering van school en ouders ook;
wederzijds respect, betrokkenheid en vertrouwen tussen school en ouders is een voorwaarde;
scholen benutten de expertise en meedenkkracht van de ouders betreffende hun kind;
scholen leggen gevraagd en ongevraagd verantwoording af aan de ouders over het welzijn en de
prestaties van hun kind;
scholen geven de ouders informatie over de individuele ontwikkeling (welzijn en prestaties) van
hun kind als ook over de wijze waarop deze informatie verkregen is. Daarnaast wordt desgewenst
(en daar waar dat mogelijk is) ook de positie van het kind ten opzichte van de groep alsmede de
vergelijking met “het landelijk gemiddelde” toegelicht;
scholen evalueren de oudertevredenheid over de wijze van communiceren en passen deze aan
indien de evaluatie daar aanleiding toe geeft;De Vaert communiceert richting ouders via diverse
kanalen: Via het ouderportaal stelt de school informatie beschikbaar voor ouders, zoals
individuele gegevens van de kinderen en het verzuim. Daarnaast wordt de app van Parro
als digitaal middel ingezet om communicatie tussen leerkrachten en ouders te
stroomlijnen. Parro is een app die gekoppeld is aan het Parnassys leerlingvolgsysteem. In de App
zijn er mogelijkheden om groepen aan te maken, privé berichten te sturen aan de leerkracht en
een agenda in te zien met klas-activiteiten. Naast Parro zal de leerkracht via mail en in
uitzonderlijke gevallen nog communiceren via papieren brieven.

Ouderavonden
Ouderavonden, georganiseerd door het team, hebben meestal als doel de ouders te informeren over
het functioneren van hun kind(eren). Hebt u tussentijds echter iets dat niet kan wachten en u wilt dit
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met de leerkracht bespreken, maak dan even een afspraak.
In oktober wordt met alle ouders van de leerlingen van de groepen 1 t/m 8 in een 10-minutengesprek
het welbevinden op school besproken. Ook de leerlingen worden uitgenodigd voor dit contactmoment.
De uitslagen van de “ZIEN”-observaties die een indicatie geven over de sociale ontwikkeling en het
gedrag, staan hierbij centraal. In groep 8 zal omwille van de advisering wel wat meer nadruk op de
leerprestaties liggen, zodat u tijdig geïnformeerd bent over de leervorderingen. In februari zullen de
kinderen van groep 3 t/m 8 hun eerste rapport ontvangen. In de week voor het meegeven van het
rapport zullen we met alle ouders in een 10-minutengesprek het rapport voorbespreken.
In juli zullen de kinderen van groep 3 t/m 7 hun tweede rapport ontvangen. Indien hier aanleiding toe is,
zult u in de week voor het rapport meegaat door de leerkracht uitgenodigd worden de vorderingen van
uw kind te komen bespreken. De rapportmomenten zijn schoolbreed gelijk. In februari bespreken
we met u de recente uitslagen van methode gebonden toetsen en Cito-toetsen en kunnen we u
vertellen hoe het plan voor de komende periode voor uw kind eruit ziet.
De Medezeggenschapsraad
De Medezeggenschapsraad (de MR ) geeft adviezen en denkt en praat mee over zaken die de school
betreffen. In de wet op het primair onderwijs worden o.a. de volgende zaken genoemd: vaststelling
en/of wijziging van de schoolgids en het schoolplan; ouderparticipatie. In de MR hebben 3 ouders en 3
leerkrachten zitting. Deze ouders hebben zich kandidaat gesteld en zijn door verkiezing gekozen. De
directeur van de school woont zoveel mogelijk vergaderingen bij als adviseur; hij heeft geen stemrecht,
de MR-leden wel. De MR vergadert 7 à 8 keer per jaar. Voor een aantal zaken heeft het bestuur (school)
instemming van de MR nodig. Eveneens kan de MR adviezen geven of voorstellen doen aan het
bestuur, dan wel ingenomen standpunten toelichten of bekend maken. De MR vergaderingen zijn in
principe openbaar. In bijzondere gevallen kan achter gesloten deuren worden vergaderd en kan om
geheimhouding worden verzocht. Naast de MR bestaat er ook een GMR (gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad). Hierin hebben afgevaardigden van de basisscholen die tot Leerrijk behoren
zitting. De MR streeft naar een open communicatie tussen ouders en school. Vragen en opmerkingen
betreffende het beleid en de gang van zaken op school kunnen altijd aan de MR voorgelegd worden. Dit
kan ook via mail: mrdevaert@leerrijk.nl
Informatieplicht scholen bij gescheiden ouders
Er zijn kinderen bij ons op school waarvan de ouders niet bij elkaar leven. Wij vinden het belangrijk om
beide ouders goed te informeren over de ontwikkeling van hun kind of kinderen. Voorwaarde is
natuurlijk wel dat beide ouders zelf hun verschillende adressen kenbaar maken aan de directeur. Aan
beide ouders wordt dan de volgende informatie verstrekt: de schoolgids, het rapport en de uitnodiging
voor de ouderavonden. Deze informatie wordt in tweevoud meegegeven. Als één van de ouders dit
anders wil, kan hij of zij contact opnemen met de directeur. Hierbij wordt aangetekend dat voor een
ouderavond beide ouders worden uitgenodigd voor een gezamenlijk gesprek. Alleen in bijzondere
gevallen kan hiervan worden afgeweken. Het originele rapport wordt altijd aan het kind verstrekt en
het kind krijgt twee kopieën mee als ouders niet meer op één adres wonen. Alle overige informatie
wordt aan het kind in enkelvoud meegegeven. Op verzoek wordt de overige informatie ook aan de
ouder verstrekt waar het kind op dat moment niet woont. Een verzoek om gegevens over het kind te
verstrekken aan derden wordt altijd aan beide ouders gedaan. Wij vinden dat het belang van het kind
het beste is gediend wanneer de school buiten de strijd van de ouders blijft en uitvoering geeft aan
de wet en regelgeving t.a.v. informatieverstrekking aan gescheiden ouders. Men mag van de school
verwachten dat zij zich neutraal opstelt en beide ouders in gelijke mate van informatie voorziet. De
school respecteert de gezinssituatie waarin de leerling feitelijk leeft. Zij heeft echter geen
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informatieplicht jegens een eventuele nieuwe partner van een ouder, ook niet als deze deel uitmaakt
van het gezin waarin de leerling opgroeit. Nieuwe partners mogen alleen aan het gesprek deelnemen
als de andere ouder hiervoor goedkeuring verleent. Uitzonderingen op de plicht tot
informatieverstrekking:
-indien een rechterlijke beschikking kan worden getoond waarin het recht op informatie is beperkt;
-in gevallen dat de informatie in verband met het beroepsgeheim ook niet aan de andere ouder wordt
verstrekt;
-als de informatieverstrekking niet in het belang van het kind is (in dit geval zal de school
zwaarwegende argumenten moeten hanteren om informatie te weigeren); De ouder(s) kan/kunnen dit
laatste laten toetsen door een klachtencommissie of rechter.

Klachtenregeling
Klachtenregeling
Overal waar mensen samenwerken, kan iets fout lopen. Ook op onze school. Vaak worden zulke
problemen in onderling overleg bijgelegd. Soms is een meningsverschil van dien aard, dat iemand een
klacht hierover wil indienen. Die mogelijkheid is er. Voor de school is een klachtenregeling
vastgesteld. Wij beschouwen klachten als een signaalfunctie:
de school en het bestuur ontvangen signalen die hen kunnen ondersteunen bij het verbeteren van het
onderwijs en de goede gang van zaken op school.
Klachtenprocedure:
1.
2.
3.
4.
5.

Klachten m.b.t. het klassengebeuren dient u in eerste instantie met de betrokken leerkracht te
bespreken.
Ook kunt u op school spreken met de Interne Vertrouwens Personen Myriam Kleijngeld en/of
Marco van Spaandonk.
Indien geen oplossing wordt gevonden, kunt u zich richten tot de directeur van de school.
Mocht dit ook geen bevredigende oplossing bieden, dan kunt u zich wenden tot het bestuur (0416
-320768) waarbij het beginsel ‘hoor-wederhoor’ wordt toegepast.
Ook zijn er twee externe vertrouwenscontactpersonen op bestuursniveau: mevrouw Annelies de
Waal, bereikbaar via anneliesdewaal@vertrouwenswerk.nl, telefoonnummer: 06-33646887 en
Dhr. Roy Ploegmakers, bereikbaar via royploegmakers@vertrouwenswerk.nl, telefoonnummer:
06-48088774. Voor meer informatie kunt u ook terecht op www.vertrouwenswerk.nl.

Zowel de interne als de externe vertrouwens-contactpersoon hebben een geheimhoudingsplicht. Dit
betekent dat er alleen met uw toestemming aan anderen informatie gegeven mag worden. Wat doet
de externe vertrouwenspersoon nog meer dan de interne vertrouwenspersoon? Zo nodig bemiddelen;
nadere informatie geven over de klachtenprocedure; adviseren en ondersteunen bij het indienen van
een klacht bij de Landelijke Klachtencommissie en politie; bijstand geven tijdens de procedure en zo
nodig verwijzen naar professionele hulpverlening.
Wanneer u van mening bent dat uw klacht niet opgelost is, kunt u een formele klacht indienen bij de
onafhankelijke Landelijke Klachten Commissie (LKC). De adressering is als volgt: Onderwijsgeschillen,
postbus 85191, 3508 AD Utrecht, telefoon: 030-2809590, emailadres: info@onderwijsgeschillen.nl. Op
de website www.onderwijsgeschillen.nl is meer informatie te vinden over een
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klachtbehandeling. Zowel ouders als personeelsleden kunnen een formele klacht voorleggen aan de
LKC. Een secretaris van de stichting Onderwijsgeschillen neemt contact met u en het bestuur op en
verkent of bemiddeling onder leiding van een externe deskundige tot de mogelijkheden behoort. Zo
niet, dan onderzoekt de LKC of de klacht gegrond is. De LKC brengt advies uit aan het bestuur en kan
aan haar advies aanbevelingen verbinden. Het bestuur neemt over de afhandeling van de klacht en het
opvolgen van de aanbevelingen de uiteindelijke beslissing.

Ouderinspraak
Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd:
•
•

Ouderraad
Medezeggenschapsraad

Ouders worden op onze school bij de volgende activiteiten ingezet:
De oudervereniging
De oudervereniging (OV) organiseert i.s.m. het team diverse activiteiten zoals: sinterklaasfeest, kersten paasviering, carnaval, sport- en speldagen, etc. Verder levert de oudervereniging een bijdrage aan
aankleding en onderhoud van de speelplaats, incidenteel iets van extra materiaal voor de klassen
(bijvoorbeeld leesboekjes of muziek). Indien u dit wenst, kunt u zich aan het begin van het schooljaar
opgeven voor een van de vele activiteiten. Voor de actuele contactgegevens van onze oudervereniging
verwijzen we naar onze website.
Klassenouders
Elke groep heeft een klassenouder. Deze zal door de groepsleerkracht benaderd worden. De
klassenouder benadert, indien nodig, ouders voor allerlei activiteiten. Dit gebeurt op basis van de door
u opgegeven activiteiten/beschikbaarheid.

4.2

Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig
is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.
Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 42,50
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Daarvan bekostigen we:
•

Aankleding school rondom thema's

•

Andere vieringen

•

Het bekostigen van de pleinwacht

•

Kerst

•

Sinterklaas

•

Tussenschoolseopvang

Er zijn overige vrijwillige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd:
De groepen 4 t/m 7 gaan eens per drie jaar op schoolreis (aan de ouders wordt
een vrijwillige bijdrage van € 25, - gevraagd). Daarnaast gaat groep 8 ter afsluiting van de basisschool
op schoolkamp (aan de ouders wordt een aparte vrijwillige bijdrage gevraagd van € 60, - )

In het bedrag van de vrijwillige ouderbijdrage zit naast de bijdrage van 18,50 euro dat u betaalt ter
ondersteuning van schoolactiviteiten, een bedrag opgenomen om vrijwilligers die pleinwacht
verzorgen te bekostigen. Op deze manier kunnen we zo kostenefficiënt mogelijk een kwalitatief goede
lunchpauze voor de kinderen realiseren.
De vrijwillige bijdrage is per schooljaar. Ouders ontvangen in september een Tikkie om de betaling te
kunnen voldoen. Indien uw kind(eren) later in het jaar op school komt/komen zal de hoogte van de
bijdrage aangepast worden. Leerlingen worden niet uitgesloten van deelname aan activiteiten wanneer
de bijdrage niet betaald wordt.
Uitgangspunt is dat alle kinderen deel kunnen nemen aan de activiteiten waarvoor een vrijwillige
bijdrage wordt gevraagd. Indien dit voor ouders om financiële redenen niet haalbaar is gaan we met
elkaar in gesprek om tot een oplossing te komen.

4.3

Ziek melden en verlof aanvragen

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan
een leerling niet naar school en is er sprake van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de
Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim.
Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke
gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
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U kunt uw kind ziekmelden door tussen 8.00 uur en 8.30 uur te bellen met het volgende
telefoonnummer: 0416 272 166.
U kunt ook kiezen voor een bericht via de Parro app.
Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:
Verlof
Verzoeken om verlof dienen schriftelijk bij de directie te worden ingediend. Hiervoor is bij de directie
een formulier te verkrijgen. Wij verzoeken u bij het plannen van een vakantie uit te gaan van het
vakantierooster zoals dat in deze schoolgids staat. De leerplicht begint op het moment dat uw kind 5
jaar is geworden.
Kinderen van 5 jaar oud mogen 5 uur per week thuis blijven (natuurlijk wel even meedelen) en nog eens
5 uur per week met toestemming van de directie. Die periode van eventueel 10 uur per week mag NIET
worden opgespaard voor het opnemen van extra vakantie. De school kan vanaf het moment dat het
kind 5 jaar is buitengewoon verlof verlenen als er sprake is van gewichtige c.q. geldige redenen.
Vrij buiten de schoolvakanties
U mag uw kind niet meenemen op vakantie buiten de schoolvakanties. U kunt een boete krijgen als u
dit wel doet. Als u in de schoolvakanties niet weg kunt door uw werk kunt u toestemming vragen om
buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. Soms kunt u door uw werk tijdens geen enkele
schoolvakantie in het schooljaar met uw gezin op vakantie. Dit moet dan komen door de specifieke
aard van uw beroep. Bijvoorbeeld omdat u:
- seizoensgebonden werk heeft, bijvoorbeeld in de fruitteelt of horeca;
- met piekdrukte te maken krijgt tijdens schoolvakanties;
- als zelfstandige een groot deel van uw inkomen mist als u tijdens de schoolvakanties weg bent. In dat
geval kunt toestemming vragen voor verlof buiten de schoolvakanties. Dit heet ‘beroep op vrijstelling’.
Toestemming aanvragen bij directeur van de school
U vraagt toestemming bij de directeur van de school. Dit moet 8 weken of eerder voordat u op vakantie
gaat. De directeur mag uw kind vrij geven voor maximaal 10 dagen. Dit mag 1 keer in een schooljaar.
Langer op vakantie gaan buiten de schoolvakanties mag niet van de wet. De directeur beslist of uw kind
buiten schoolvakanties op vakantie mag. Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u dit
schriftelijk aan de directeur melden.
Bewijzen dat u niet tijdens schoolvakantie op vakantie kunt
Kunt u geen enkele schoolvakantie 2 weken achter elkaar op vakantie? En komt dit door uw werk? Dan
moet u dit kunnen bewijzen:
- Als ondernemer moet u kunnen aantonen dat u een groot deel van uw inkomsten mist als u tijdens
schoolvakanties op vakantie gaat. Dit heet ook wel een ‘onoverkomelijk bedrijfseconomisch risico’.
- Als werknemer kunt u, als u seizoenswerk doet, bijvoorbeeld een verklaring van uw werkgever
overleggen.
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Voorwaarden vakantie buiten de schoolvakanties
Uw kind krijgt alleen vrij om op vakantie te gaan als:
- dit niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie is;
- u door uw werk niet op vakantie kunt tijdens schoolvakanties;
- u dit schooljaar nog niet buiten de schoolvakanties op vakantie bent geweest;
- u niet 2 weken achter elkaar op vakantie kunt met uw gezin. In geen enkele schoolvakantie.
Vrij voor bijzondere gebeurtenissen
Uw kind kan ook vrij krijgen bij bijzondere gebeurtenissen. Bijvoorbeeld bij een begrafenis of huwelijk.
Hiervoor moet u toestemming vragen. Dit doet u bij de directeur van de school. Bij bijzondere
gebeurtenissen kunt u voor meer dan 10 dagen vrij vragen. U moet toestemming vragen aan de
leerplichtambtenaar van de gemeente. Hij controleert of kinderen naar school gaan.

4.4

Toelatingsbeleid

Zorgplicht
Scholen moeten ervoor zorgen dat elk kind een passende plek krijgt. Ook als het kind extra begeleiding
en ondersteuning nodig heeft. Deze verplichting voor scholen heet zorgplicht. De zorgplicht geldt voor
alle kinderen die al op school zitten en kinderen die schriftelijk worden aangemeld. De school zoekt in
overleg met de ouders een passende plek. De opties zijn:
- De eigen basisschool
- Een arrangement aanvragen voor extra ondersteuning binnen de eigen basisschool
- Een andere reguliere basisschool als de school van keuze de onderwijsbehoefte die nodig is niet kan
bieden
- Een school voor speciaal (basis)onderwijs.
Met de zorgplicht wil de overheid bewerkstelligen dat ouders door de school begeleid worden naar een
school die het meest passend is bij hun kind. n de wet Passend Onderwijs is opgenomen dat ouders hun
kind schriftelijk bij de school van voorkeur aanmelden. Wij moeten ouders vragen of ze hun kind al
eerder bij een andere school hebben aangemeld. Als een kind extra ondersteuning nodig heeft, moeten
ouders dit aangeven. De school zal vragen of er gegevens beschikbaar zijn die inzicht geven in de
ondersteuningsbehoefte, bijvoorbeeld onderzoeksrapporten van externe instanties. Als de school de
leerling met een ondersteuningsbehoefte niet kan toelaten, zoekt de school, in samenspraak met de
ouders, een passende onderwijsplek op een andere school. Belangrijk daarbij is een goede balans
tussen de wensen van ouders en de mogelijkheden van de school.
Aanmelden
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Op De Vaert hebben ouders van een mogelijke nieuwe leerling eerst een gesprek met de directie en
krijgen ze een rondleiding. Als de ouders besluiten hun kind in te willen schrijven wordt hiervoor het
aanmeldformulier gebruikt. Dat formulier wordt na dat gesprek meegegeven. Hierop dienen de ouders
o.a. in te vullen of er eventuele medische problemen of ontwikkelingsachterstanden zijn bij hun kind.
Ook dienen de ouders aan te geven of zij verwachten dat hun kind wellicht extra begeleiding i.v.m.
eventueel aanwezige leerproblemen, motorische problemen, gedragsproblemen of andersoortige
problemen nodig zal hebben. Dit formulier dient volledig en naar waarheid te worden ingevuld en
ondertekend aan de school geretourneerd te worden.
De school heeft 6 weken de tijd om te onderzoeken of uw kind geplaatst kan worden. Dit onderzoek
start als uw kind 3 jaar en 9 maanden oud is. Wanneer uw kind geplaatst kan worden op De Vaert krijgt
u een inschrijfformulier toegestuurd. De plaatsing wordt pas definitief wanneer u het inschrijfformulier
volledig heeft ingevuld en geretourneerd.

4.5

AVG , sponsoring en medisch protocol

AVG
De toegang van personeelsleden tot de Persoonsgegevens is beperkt tot de gegevens die noodzakelijk
zijn voor de goede uitoefening van hun functie en (dus) hun werkzaamheden. Alle personeelsleden
dienen vertrouwelijk om te gaan met persoonsgegevens en hebben een verklaring ondertekend waarin
zij verklaren op de hoogte te zijn van de AVG en de richtlijnen te zullen naleven. Op onze site is een
privacyverklaring te vinden. Binnen Leerrijk! is heeft de bovenschoolse ‘Security Officer’ als taak om
onze school te informeren en te adviseren t.a.v. de verplichtingen uit de AVG en toezicht te houden op
de toepassing en naleving hiervan. Hij is het aanspreekpunt voor privacy vraagstukken; ook datalekken
dienen bij hem te worden gemeld. De ‘Security Officer’ wordt ondersteund door de wettelijke
verplichte Functionaris voor de Gegevensbescherming. Deze functionaris wordt extern ingehuurd. Als
ouders heeft u het recht op inzage in de gegevens die wij als school bewaren. U kunt dit mondeling of
schriftelijk aanvragen bij de directeur. Binnen een maand moet de school aan het verzoek voldoen.
Sponsorconvenant
Landelijk is een convenant vastgesteld waarin de uitgangspunten voor sponsoring vastgesteld zijn.
Leerrijk! voert geen eigen beleid ter zake maar conformeert zich aan het landelijk model. Dit model is
te vinden op:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/02/11/bijlage-sponsorconvenant-2020-2022
Indien sponsoring zich als mogelijkheid aandient, beoordeelt de directeur of e.e.a. binnen de regels
mogelijk is. Bij twijfel kan deze zich tot het bestuur richten.
Hoe te handelen bij ziekte op school, medicijngebruik en medische handelingen
Leerkrachten worden op onze school soms geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die
meestal met eenvoudige middelen te verhelpen is, zoals: hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of pijn ten gevolge
van een insectenbeet. Ook krijgen leerkrachten soms het verzoek om kinderen de door een arts
voorgeschreven medicijnen toe te dienen of een medische handeling uit te voeren. Met het oog op de
gezondheid van de kinderen, maar ook in verband met de aansprakelijkheid, is het van groot belang dat
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in dergelijke situaties zorgvuldig wordt gehandeld. Vandaar dat er op alle scholen van Leerrijk! een
protocol wordt gehanteerd hoe er met zieke kinderen wordt omgegaan en onder welke voorwaarden
eventuele medicatie wordt toegediend of een medische handeling wordt uitgevoerd. Er worden hierbij
drie situaties onderscheiden:
1.

2.

3.

Het kind wordt ziek op school. Uitgangspunt is dat een kind dat ziek wordt naar huis gaat en dat
zonder overleg met de ouder(s)/verzorger(s) of een arts geen medicijnen worden verstrekt. In
geval van ziekte zal er altijd contact opgenomen worden met u als ouder(s)/verzorger(s) om te
overleggen wat er moet gebeuren: Is er iemand thuis om het kind op te vangen en kan het kind
gehaald worden? Uw kind gaat nooit onder schooltijd zonder begeleiding door een volwassene
naar huis!
Kinderen krijgen soms medicijnen voorgeschreven die zij tijdens de schooluren moeten
gebruiken. Te denken valt aan pufjes tegen astma, medicatie voor ADHD/ADD en antibiotica. In
dit geval is het van belang dat uw toestemming voor het verstrekken van medicijnen schriftelijk
wordt vastgelegd, maar ook om welke medicijnen het gaat, hoe vaak, welke hoeveelheid en op
welke wijze. Onjuist gebruik kan immers leiden tot schade aan de gezondheid.
Het is van groot belang dat een langdurige ziek kind of een kind met een bepaalde handicap
zoveel mogelijk naar school gaat. Het kind heeft contact met leeftijdgenootjes, neemt deel aan
het normale leven van een schoolkind en wordt daardoor niet de hele dag herinnerd aan zijn
handicap of ziek zijn. Maar omdat deze kinderen vaak heel specifieke verzorging nodig hebben en
dit bijzondere verantwoordelijkheden met zich meebrengt (bijv. het toedienen van insuline of het
checken van de suikerspiegel), vergt de toelating een zorgvuldige afweging. Het is niet altijd
mogelijk op school de noodzakelijke medische handelingen uit te voeren, omdat er bijvoorbeeld
niet altijd een zich bekwaam voelende en/of bevoegd verklaarde leerkracht aanwezig is. De
school heeft daarbij wel een zorgplicht en zal dan samen met de ouder(s)/verzorger(s) naar een
alternatief zoeken.
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5

Ontwikkeling en resultaten

5.1

Tussentijdse toetsen

Het kwaliteitsdenken heeft een impuls gekregen sinds de inspectie, naast de basiskwaliteit, ook
de eigen kwaliteit van onze school meeweegt in het nieuwe inspectiekader. Jaarlijks gebruiken we
hiervoor o.a. de vragenlijsten voor ouders, leerlingen en personeel. Met de verkregen informatie hieruit
krijgen wij een spiegel voorgehouden hoe het met de eigen kwaliteit gesteld is en welke aspecten
verbetering behoeven. Een van de onderdelen in deze schoolgids is een verantwoording van de school
t.a.v. de resultaten van ons onderwijs. Met andere woorden: wat is de kwaliteit van onze school.
Om cognitieve kwaliteit te meten is het afnemen van toetsen een instrument. Op school hanteren
we een toetskalender, waarin duidelijk is aangegeven wanneer welke toetsen worden afgenomen. Dit
gebeurt halverwege het schooljaar (jan/febr.) en aan het eind (juni). Het betreft hier
methodeonafhankelijke toetsen. Deze toetsen zijn ontwikkeld door het CITO in Arnhem.
Op De Vaert gebruiken we toetsopbrengsten van: Technisch Lezen, Begrijpend Lezen, Rekenen,
Spelling, Woordenschat voor de groepen 3 t/m 8. Daarnaast gebruiken we informatie vanuit
het observatie-instrument ZIEN om de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling in kaart te
brengen. Van de kleuters wordt daarnaast ook met behulp van het leerlingvolgsysteem KIJK de
ontwikkeling in kaart gebracht.
Naar aanleiding van de resultaten van de toetsen gaan we analyseren hoe we het onderwijs doelgericht
kunnen afstemmen op onze leerlingen. Op basis van de analyse bepalen we welk onderwijs we gaan
aanbieden, we stellen doelen en verbinden er acties aan. Daaruit ontwikkelen we een passend
onderwijsaanbod, waarin álle leerlingen tot hun recht komen.

5.2

Resultaten eindtoets

Wat is de eindtoets?
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de
eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft
de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.

Referentieniveaus
De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. De
eindtoetsresultaten van de leerlingen spelen een belangrijke rol bij deze controle. Vanaf 1 augustus
2020 gebruikt de inspectie referentieniveaus om te bepalen of een school voldoende of onvoldoende
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presteert.
Wat zijn referentieniveaus?
Een eindtoets meet voor de onderdelen Nederlandse taal en rekenen:
• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het basisniveau heeft gehaald (dit wordt
ook wel het fundamentele niveau genoemd).
• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het streefniveau heeft gehaald. Dit is een
hoger niveau dat de leerlingen kunnen behalen.
Het fundamentele niveau (basisniveau) en het streefniveau (hogere niveau) worden ook wel de
‘referentieniveaus’ genoemd. Ze zeggen dus welk niveau de leerlingen op de school hebben gehaald
op de gebieden taal en rekenen. Om te kijken of de school voldoende of onvoldoende heeft
gescoord, worden ze vergeleken met signaleringswaarden van de Inspectie van het Onderwijs.
Wat zijn signaleringswaarden?
Hoeveel procent de school minimaal moet halen op de beide niveaus ligt vooraf vast. Deze
percentages worden namelijk door de Inspectie van het Onderwijs bepaald. Als de school minder
goed scoort dan deze vastgestelde, minimale waarde, kan het een signaal zijn dat er misschien iets
niet goed gaat op de school. Daarom worden deze minimale scores ‘signaleringswaarden’ genoemd.
Wanneer het percentage leerlingen op de school voor zowel het fundamentele niveau als het
streefniveau op of boven de signaleringswaarden liggen, zijn de resultaten in dat schooljaar
voldoende.
Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de
ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de
leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie (Beoordeling
leerresultaten po 2022-2023).

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau in 2021-2022?
School

% 1F behaald (over drie schooljaren)
93,4%

RK Basisschool De Vaert

95,6%

Legenda % 1F behaald
Deze school
Signaleringswaarde inspectie (85,0%)
Vergelijkbare scholen
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Welk percentage leerlingen behaalt het streefniveau in 2021-2022?
School

% 1S/2F behaald (over drie schooljaren)
55,0%

RK Basisschool De Vaert

59,2%

Legenda % 1S/2F behaald
Deze school
Signaleringswaarde inspectie (49,0%)
Vergelijkbare scholen

5.3

Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2020-2021?
Schooladvies

Percentage leerlingen

vso

2,7%

vmbo-b

10,8%

vmbo-b / vmbo-k

2,7%

vmbo-k

2,7%

vmbo-k / vmbo-(g)t

5,4%

vmbo-(g)t

16,2%

vmbo-(g)t / havo

21,6%

havo

10,8%

havo / vwo

5,4%

vwo

21,6%

5.4

Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten
Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om op een goede manier met
anderen om te gaan. En om bij te dragen aan de samenleving. Het gaat om vaardigheden zoals
samenwerken, ruzies oplossen en jezelf weten te redden. Door deze vaardigheden is het fijn en veilig
op school en verbeteren de leerprestaties. Kinderen nemen op een positieve manier deel aan de
maatschappij.
Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:
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Respect

Samenwerking

Verantwoordelijkheid

In ons preventieplan gedrag wordt beschreven op welke planmatige en handelingsgerichte wijze er op
BS De Vaert wordt gewerkt aan de visie van de school op het pedagogisch klimaat.
Op de Vaert zien wij de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen net als de cognitieve
ontwikkeling als een continu proces. In dit proces mogen fouten worden gemaakt waar weer van
geleerd kan worden. Dit doen we onder meer door het stimuleren van reflecteren op eigen gedrag en
het nemen van verantwoordelijkheid voor het eigen gedrag.

Werkwijze Sociale opbrengsten
Op de Vaert maken we gebruik van de methode ZIEN! om het sociaal-emotionele functioneren van
onze leerlingen in kaart brengt. De leerkrachten beoordelen met behulp van deze methode alle
leerlingen van de groep op betrokkenheid, welbevinden, sociaal initiatief, sociale flexibiliteit, sociale
autonomie, impulsbeheersing en inlevingsvermogen.
Leerlingen in de groepen 5 tot en met 8 vullen stellingen in via het programma, zodat de leerkracht het
gedrag van de leerlingen en de groep kan duiden. Het programma geeft op basis van de analyse van
observaties concrete doelen en handelingssuggesties waarmee we vervolgens planmatig aan de slag
gaan. De resultaten van de leerlingen worden besproken met de ouders.
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6

Schooltijden en opvang

Tussenschoolse opvang
Op De Vaert werken we met een continurooster waardoor alle leerlingen tussen de middag op school
blijven en hun meegenomen lunch nuttigen in de klas.
Daarnaast spelen ze per bouw een half uur buiten op het speelplein onder toezicht van leerkrachten en
vrijwilligers.

6.1

Schooltijden

Op onze school geldt een vijf gelijke dagen model (vijf identieke schooldagen zonder vrije middag).
Ochtend

Middag

Voorschoolse opvang

Schooltijd

Schooltijd

Naschoolse opvang

Maandag

07:30 - 08:30

08:30 -

- 14:15

14:15 - 18:30

Dinsdag

07:30 - 08:30

08:30 -

- 14:15

14:15 - 18:30

Woensdag

07:30 - 08:30

08:30 -

- 14:15

14:15 - 18:30

Donderdag

07:30 - 08:30

08:30 -

- 14:15

14:15 - 18:30

Vrijdag

07:30 - 08:30

08:30 -

- 14:15

14:15 - 18:30

Opvang
Schooltijd

6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kinderopvang Midden-Brabant, buiten
het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Tussenschoolse opvang
Er is geen opvang tijdens de middagpauze.
Naschoolse opvang
Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kinderopvang Midden-Brabant, in en
buiten het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties

36

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. Stichting KMB biedt kinderopvang op diverse
locaties binnen onze gemeente. Ouders van De Vaert kunnen gebruik maken van de voorschoolse
(VSO) en buitenschoolse (BSO) opvang die wordt aangeboden op locatie De Bosvaert gelegen aan de
Burg.v. Besouwlaan 2 en vanaf school direct bereikbaar is. Bij De Bosvaert wordt ook kinderopvang
geboden voor 0-4 jaar bij De Bosbengels en peuteropvang 2-4 bij PSZ ’t Vaertje. De kinderen van groep
4 t/m 8 komen naar ' t Nest. Ouders kunnen uiteraard ook voor andere opvangorganisaties kiezen.

6.3

Vakantierooster

Vakanties 2022-2023
Vakantie

Van

Tot en met

Herfstvakantie

22 oktober 2022

30 oktober 2022

Kerstvakantie

24 december 2022

08 januari 2023

Voorjaarsvakantie

18 februari 2023

26 februari 2023

Tweede Paasdag

10 april 2023

10 april 2023

Meivakantie

22 april 2023

07 mei 2023

Hemelvaart

18 mei 2023

19 mei 2023

Tweede Pinksterdag

29 mei 2023

29 mei 2023

Studiedag

30 mei 2023

30 mei 2023

Zomervakantie

15 juli 2023

27 augustus 2023

6.4

Wie is wanneer te bereiken?

Het is op school op de volgende momenten mogelijk om het personeel te spreken:
Dag(en)

Tijd(en)

leerkrachten

gehele week

14.30 uur - 17.00 uur

interne begeleider

dinsdag tot en met vrijdag

8.15 uur - 17.15 uur

directeur

maandag tot en met donderdag

8.15 uur - 17.15 uur

Elke dag na schooltijd, m.u.v. de dag waarop vergaderd wordt, zijn leerkrachten nog minimaal 1,5
uur bereikbaar voor ouders.
De intern begeleider, Nathalie van Eeten is dinsdag tot en met vrijdag aanwezig. U kunt bij haar terecht
met vragen omtrent de ontwikkeling van uw kind (nathalievaneeten@leerrijk.nl).
De directeur, Rob Rijken is maandag tot en met donderdag aanwezig (infodevaert@leerrijk.nl)
Contactgegevens Bestuur
Bezoekadres: Bestuursbureau Leerrijk!
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Dodenauweg 2, 5171 NG Kaatsheuvel, Telefoon: 0416- 32 07 68
e-mail: info@leerrijk.nl
Contactgegevens Raad van Toezicht
ledenraadvantoezicht@leerrijk.nl
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