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Een woord vooraf
Beste ouders, verzorgers,
Voor u ligt de nieuwe schoolgids van basisschool Agnetendal voor het schooljaar
2018-2019. Deze gids is bedoeld voor alle ouders / verzorgers van kinderen die onze
school bezoeken en voor ouders / verzorgers die een serieuze overweging maken
om hun kind bij ons op school te plaatsen. De gids wordt ieder jaar na vaststelling op
onze website geplaatst (www.agnetendal.nl).
Waarom een schoolgids voor ouders?
Een schoolgids geeft informatie over wat u allemaal van ons kunt verwachten, welke
afspraken er liggen en wat wij van u mogen verwachten.
Deze gids is bedoeld als informatie- en gespreksgids. Onderwijs kan namelijk niet stil
staan. De maatschappij en visie veranderen. U, als ouder, kunt o.a. naar aanleiding
van deze gids in gesprek treden met het team, bestuur, ouderraad en
medezeggenschapsraad.
De medezeggenschapsraad heeft deze schoolgids als zodanig vastgesteld in haar
vergadering van juli 2018.
Wat staat er in deze schoolgids?
Wij willen u informeren over o.a. de volgende zaken:
- Wat zijn de uitgangspunten en doelstellingen van ons onderwijs?
- Welke organisatievormen komt u tegen?
- Welke activiteiten voeren we uit t.b.v. de zorg voor alle kinderen?
- Hoe gaan we om met “onderwijs op maat”?
- Welke zorg besteden we aan het leef- en werkklimaat op school?
- De vrijwillige ouderbijdrage
- Veiligheidsbeleid
- Tussen- en naschoolse opvang
- Wat vinden ouders van de school?
- Hoe om te gaan met klachten (klachtenregeling)
- Vakantie en verlof.
Deze gids is met de nodige zorg samengesteld. Heeft u wensen, suggesties ter
verbetering, opmerkingen e.d. of wilt u inhoudelijk met ons in contact treden, dan
kunt u contact opnemen met de directeur van de school.
Met een vriendelijke groet,

Maaike Nieuwenhuis,
Directeur.

5
Basisschool Agnetendal, Helenadal 18-20 5551 BJ Dommelen

Gegevens school:
Basisschool Agnetendal
Helenadal 18-20
5551 BJ Dommelen
(Gem. Valkenswaard)
Telefoon :
E-mail :
Website :

040 – 2012347
infoagnetendal@skozok.nl
www.agnetendal.nl

Schoolbestuur:
Stichting Katholiek Onderwijs Zuidoost Kempen (SKOzoK)
Het adres van de administratie:
SKOzoK:
p/a Besturenbureau Kempenland
Pastoor Jansenplein 21
5504 BS Veldhoven
040-2531201

1. School en haar omgeving
1.1 Beknopte geschiedenis
Basisschool Agnetendal is een R.K. basisschool gelegen in Dommelen. Begin jaren
‘70 is deze wijk en de school gebouwd. In 1997 zijn er twee noodlokalen bijgebouwd.
1.2 Huisvesting
Momenteel beschikken we over elf groepslokalen, een directiekantoor, een
personeelskamer, een orthotheek, drie centrale ruimtes, een BSO ruimte/ kleine
werkruimtes /spreekkamers. Voor de onderbouw beschikken we over een goed
ingerichte speelzaal. Voor de gymlessen maken we gebruik van de gemeentelijke
sportvoorziening in de Belleman. (zie plattegrond bijlage 1)
1.3 De wijk en de omgeving
De school is gelegen midden in een woonwijk en omringd door een groenrijk gebied.
In onze wijk wonen veel gezinnen met jonge kinderen.
1.4 De schoolpopulatie
De populatie van de school bepaalt tot welke categorie een school behoord.
De school heeft op 01-10-2018 een totaal van 233 leerlingen, verdeeld over 120
jongens en 113 meisjes.
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1.5 Schoolbestuur: SKOzoK
Onze school is aangesloten bij SKOzoK (Samen Koersen op Zichtbare
Onderwijskwaliteit), gevestigd te 5504 BS Veldhoven, Pastoor Jansenplein 21.
SKOzoK is een enthousiaste, ambitieuze onderwijsstichting met 30 basisscholen in
de gemeenten Bergeijk, Cranendonck, Heeze-Leende, Valkenswaard en Waalre. Het
dagelijks bestuur van SKOzoK bestuur uit Ingrid Sluiter, voorzitter College van
Bestuur, en Stan Vloet, lid College van Bestuur. SKOzoK hanteert de Code Goed
Bestuur van de PO-raad.
De missie van onze stichting is het bieden van eigentijds onderwijs aan onze
leerlingen in een uitdagende leeromgeving, zodanig dat zij zich optimaal kunnen
ontwikkelen.
Onze visie:
 We verzorgen eigentijds, kwalitatief goed onderwijs, waar de mogelijkheden
en interesses van het kind centraal staan. De leerling leert in dialoog met
medeleerlingen, de leerkracht en de omgeving. We bieden een passend
onderwijsarrangement aan, zo dicht mogelijk bij huis.
 SKOzoK is een open en lerende gemeenschap, waarin onze medewerkers op
professionele wijze werken en leren. Dit houdt onder andere in dat we
verantwoordelijkheid nemen, voorbeeldgedrag laten zien en elkaar
aanspreken.
 We onderhouden een proactieve en duurzame samenwerkingsrelatie met
ouders, ketenpartners en gemeenten.
 Onze organisatie werkt efficiënt en effectief, waardoor we de beschikbare
middelen zo goed mogelijk benutten.
 Ouders maken een bewuste, positieve keuze voor een SKOzoK-school.
Wij willen goed en eigentijds onderwijs (blijven) verzorgen. Daarom kijken wij kritisch
naar de wereld om ons heen en spelen wij constant in op nieuwe ontwikkelingen.
Onze strategie beschrijven wij in ons Koersplan, dat loopt over de periode 20142018. Hiermee geven we richting aan de organisatie. We onderscheiden drie
focuspunten- waarlangs we ons beleid vormgeven:
 Excellent in leren,
 samen ontwikkelen van de leergemeenschap,
 slimmer organiseren.
Omdat het huidige Koersplan tot en met 2018 loopt en wij op tijd onze strategie voor
de komende vier jaar willen bepalen, zijn we in inmiddels gestart met de
voorbereidingen van ons Koersplan voor 2019-2022.
Neem gerust een kijkje op deze website en maak kennis met de eigentijdse en
innovatieve wijze waarop wij iedere dag werken aan het beste onderwijs voor al onze
leerlingen: www.skozok.nl.
1.6 Inspectie van het Onderwijs
Dagelijks bereiken de inspectiekantoren vele telefoontjes van ouders, leerlingen en
andere onderwijsconsumenten met vragen over het onderwijs in het algemeen of de
inspectie in het bijzonder. Het beleid van de rijksoverheid is erop gericht alle vragen
bij één “loket” binnen te laten komen. Dat loket is Postbus 51.
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Inspectie van het onderwijs
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis)
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of
fysiek geweld; meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900-1113111 (lokaal tarief).

2. Visie / missie van school
2.1 Wat vindt de school belangrijk? (de missie)
Basisschool Agnetendal in een open veilige sfeer ontwikkelen van en met elkaar.
2.2 Wat wil de school bereiken? (de visie)
Basisschool Agnetendal wil een vijf-sterren schoolgemeenschap zijn waarbij iedere
ster een domein bestrijkt, samensmeltend tot een grote vijf-puntige ster. In de grote
ster staat de ontwikkeling centraal. Iedere punt draagt bij tot de totale schitterende
ster, die we als organisatie en als persoon willen zijn.

Organisatie
Openheid
Inspiratie en
betrokkenheid

Professionalisering

Pedagogisch
klimaat

Doordat kinderen vijf dagen per week op school zijn is onze inbreng wezenlijk voor
de ontwikkeling. Wij streven er dan ook naar dat ieder kind zich in een veilige warme
omgeving thuis voelt, competentie-ervaringen kan opdoen, zodanig dat het kan
komen tot een optimale ontplooiing. Wat voor kinderen geldt, geldt ook voor alle
overige betrokkenen. De mens in de organisatie is van wezenlijk belang. Iedereen
doet ertoe.
Op onze school wordt met plezier geleerd door alle betrokkenen. Dit betekent dat de
school een sfeer van vertrouwen, uitdaging en veiligheid uitademt. De school is een
professionele organisatie die transparant is, waarbij structuur en ordening
noodzakelijk is en waarbij de waarden en normen belangrijke pijlers vormen.
In zo’n organisatie kun je leren van en met elkaar, erken je ongelijkheid, ga je daar
met respect mee om en worden talenten ten volle ingezet ten behoeve van de totale
ontwikkeling. De school moet dan ook een inspirerende, uitdagende, uitnodigende
krachtige leer- en leefomgeving zijn.
Verder dient ons onderwijs, conform de wet, zodanig ingericht te zijn dat de
leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het wordt
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afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen, zich in elk geval te
richten op de emotionele en de verstandelijke ontwikkeling, op het ontwikkelen van
creativiteit, op het verwerven van noodzakelijke kennis en van sociale, culturele en
lichamelijke vaardigheden waarbij de wettelijke kerndoelen richtinggevers zijn. Er
mede vanuit te gaan dat de leerlingen opgroeien in een multiculturele samenleving.
Dit wordt vorm gegeven door activiteiten die goed burgerschap en sociale integratie
bevorderen.
Naast de basisvaardigheden en kennis is ook de ontwikkeling op sociaal, emotioneel
en creatief terrein erg wezenlijk. Er komen veel ontwikkelingen op kinderen af waar
ze mee om moeten kunnen gaan. Belangrijke attitudes zijn o.a. zelfstandig leren,
probleemoplossend werken, een onderzoekende nieuwsgierige houding,
samenwerken etc. Goede methodieken, goede (onderlinge) communicatie zijn
daarbij van belang.
Eén van de doelen is uiteindelijk een zelfstandig denkend mens dat zijn eigen
verantwoordelijkheden kan en durft te nemen.
2.3 Prioriteiten
Binnen ons onderwijs stellen wij het kind in zijn /haar ontwikkeling centraal. Het kind
moet met plezier naar onze school komen, er zich thuis voelen. Dit kan door het kind
op alle fronten te begeleiden, te ondersteunen en een veilig gevoel te geven. De zorg
voor het totale kind staat voorop.
Vanuit onze visie leggen we daarbij accent op samenwerkend leren, een uitdagende
leeromgeving en zorg op maat.
We leggen prioriteiten bij de basisvaardigheden, zoals taal, rekenen en
informatieverwerking.
Problemen op deze terreinen worden in een zo vroeg mogelijk stadium opgespoord
en na de nodige onderzoeken aangepakt. Zie hoofdstuk 5.

3. Basisschool Agnetendal
3.1 De uitvoering op schoolniveau.
De kinderen van ongeveer dezelfde leeftijdsgroep werken met elkaar in een groep.
Binnen zo’n groep vinden vele activiteiten plaats, waarbij rekening wordt gehouden
met de mogelijkheden die kinderen hebben.
Samenwerken, samen verantwoordelijk zijn. Dat geldt voor zowel de kinderen als de
leerkrachten.
3.2 Groepsgrootte en samenstelling
De grootte van een groep wordt niet alleen bepaald door het aantal kinderen. Ook de
samenstelling qua leeftijd, karakters e.d. is een bepalende factor. (zie bijlage 6).
3.3 Organisatie van de zorg voor leerlingen met specifieke behoeften
Kinderen met specifieke behoeften krijgen op bs. Agnetendal alle kans. Binnen het
groepsgebeuren zetten we daarvoor speciale programma’s op en zetten we
leerkrachten met speciale taken in. Om die speciale zorg goed te laten verlopen,
hanteren we een uitgebreid leerlingvolgsysteem (Parnassys) en heeft onze
kwaliteitsondersteuner de coördinatie van het geheel in handen. (zie hoofdstuk 5)
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3.4 Sfeer
Veel mensen beseffen dat de sfeer waarin kinderen opgroeien van groot belang is
om te komen tot een volwaardig mens. Een vriendelijk, veilig klimaat met de nodige
orde en regelmaat is daarbij onontbeerlijk. De onderlinge omgang tussen kinderen is
belangrijk. Daarnaast streven we naar een goede communicatie tussen ouders,
leerkrachten, directie en schoolbestuur. Graag zien wij dan ook dat er een regelmatig
contact is tussen ouders en leerkrachten. We spreken hier van pedagogisch
partnerschap.
3.5 Activiteiten in onderbouw en bovenbouw
De kinderen in de onderbouw beginnen elke dag in de kring, dit is de centrale plaats
en hier komen we steeds weer terug. Aan bod komen:
- Taal-, reken-, muzikale ontwikkeling.
- Bewegingsonderwijs.
- Levensbeschouwelijke vorming.
Tijdens het speelwerkuur bieden we de kinderen een ruime keuze in materialen en
hoeken. We hebben verschillende vaste hoeken die permanent aanwezig zijn, maar
ook incidentele hoeken gekoppeld aan de thema’s waarin we werken. De kinderen
maken zelf een keuze uit de beschikbare hoeken en materialen. Daarnaast krijgen
de kinderen taken, werkjes die verplicht zijn. Alle activiteiten staan zoveel mogelijk in
het teken van het thema waar de kinderen gedurende enkele weken mee bezig zijn.
3.6 Vakgebieden
Technisch Lezen
In onze school dagen we kinderen uit om tot lezen te komen. Er wordt steeds meer
gestructureerd gewerkt aan de leesontwikkeling. In groep 3 wordt gewerkt met de
methode Veilig leren lezen. Vanaf groep 4 wordt het lezen steeds meer
geautomatiseerd. We maken daarbij gebruik van de methode Timboektoe.
Begrijpend lezen
Begrijpend lezen is belangrijk. Hierbij wordt gebruik gemaakt van Nieuwsbegrip XL
vanaf groep 4. Groep 1 t/m 3 zetten vooral in op begrijpend luisteren en later in groep
3 wordt er ook ingezet op begrijpend lezen via de methode Veilig Leren Lezen. Deze
methode leert kinderen op welke manier ze iets moeten lezen, hoe een verhaal of
zakelijke tekst is opgebouwd. Technisch goed kunnen lezen garandeert nog niet dat
alles wat gelezen wordt ook begrepen is. We vinden het belangrijk dat de kinderen
het lezen leuk vinden (leesbeleving). Dit gebeurt door het houden van
boekbesprekingen, voordracht lezen en voorlezen. Ook beschikt de school over een
bibliotheek waar kinderen onder schooltijd boeken kunnen lenen die ze in de groep
lezen.
Taal
De taalontwikkeling van kinderen bestaat uit diverse onderdelen. Lezen, spreken,
taalschat, creatief taalgebruik, stellen, spellen, actief luisteren en taalstructuren zoals
ontleden zijn daar voorbeelden van. Het stimuleren van taal in de breedste zin van
het woord is belangrijk. Ons belangrijkste communicatiemiddel is immers de
gesproken en geschreven taal. Voor het taal onderwijs gebruiken we de nieuwste
versie van Taal Actief. Ook de spellinglijn vanuit deze methode wordt gebruikt. Groep
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1 en 2 hebben taaldoelen o.a. uit de C.E.D leerlijnen. Groep 3 vanuit de methode
Veilig Leren Lezen.
Schrijven
Kinderen leren een methodisch schrift. Licht hellend en aan elkaar. De opbouw loopt
vanaf de kleutergroep via technisch leren van letters tot toegepast schrijven. We
gebruiken daarvoor de methode Klinkers
Rekenen
Het rekenonderwijs zoals wij dat op onze school toepassen is een combinatie van
realistisch en traditioneel rekenen. Hierbij hanteren we een opbouwende lijn. We
gebruiken hierbij de rekenmethode: Reken Zeker. (www.rekenzeker.nl). De groepen
1 en 2 hebben rekendoelen vanuit de C.E.D leerlijnen.
Wereldoriënterende vakken
We maken gebruik van de volgende methodes:
- Natuur en techniek en aardrijkskunde
Argus Clou (www.argusclou.nl)
- Geschiedenis
Tijdzaken
- Verkeer
Wijzer door het verkeer.
Vanaf groep 5 krijgen de kinderen de mogelijkheid zich te verdiepen in diverse, eigen
gekozen onderwerpen. De presentatie hiervan kan op diverse manieren zoals
presentaties, werkstuk, collage. EHBO is een wezenlijk onderdeel in ons onderwijs
aanbod voor groep 8. Dit vindt plaats met medewerking van de EHBO Valkenswaard.
Engels
Engels wordt aangeboden in de groepen 7 en 8. Hiervoor gebruiken wij de methode
Groove me
Sociaal emotionele ontwikkeling
Hiervoor gebruiken we de methode: Goed Gedaan. De onderwerpen die aan bod
komen worden in onze nieuwsbrief toegelicht. (www.goed gedaan.nl )
Bewegingsonderwijs
De jongste kinderen gaan iedere dag de speelzaal in (of naar buiten bij mooi weer).
Voor de hogere groepen maken we gebruik van sporthal de Belleman. Hierbij volgen
we m.b.v. stagiaires van de ALO (sporthogeschool) de leerlijn die hoort bij de
methode: Basislessen bewegingsonderwijs. De groepen 1 en 2 vanuit de C.E.D
leerlijnen.
Naast technische vaardigheden speelt sportiviteit een grote rol bij de lessen
bewegingsonderwijs. Hierbij wordt door de leerkracht doelgericht aandacht besteed
tijdens de gymlessen.
Cultuureducatie
Agnetendal wil haar leerlingen laten kennis maken met het culturele leven. Het wil
voor haar leerlingen als het ware een venster op de wereld openen.
Middels cultuureducatie kunnen ze gedragingen, opvattingen en uitingen van zowel
eigen als andere culturen zien en ervaren. Kennismaking met kunst in al zijn
voorkomen, kan hen attent maken op verschillen en onderscheid. Wij vinden het
belangrijk dat leerlingen kritisch leren kijken naar de wereld om hun heen. We willen
hun wereld verrijken met enig historisch besef van rituelen en tradities(godsdienst).
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Juist daarom willen wij het onderwijs nauw aansluiten en inspelen op veranderingen
in de wereld. Media-educatie leert mensen kundig en kritisch om te gaan met
(massa)media, zowel met de klassieke (kranten, radio, tv) als met nieuwe media
(internet). Media-educatie draagt bij tot grotere ‘mediawijsheid’
We stellen ons tot doel leerlingen te leren juiste en eigen keuzes te maken in hun
toekomst, zodat ze actief kunnen deelnemen aan het culturele leven. Hierbij moeten
hun gevoelsuitingen in creatieve vormen een belangrijke plaats in nemen.
Muziek, drama, dans, beeldend, taal zijn vormen als vak gereedschappen tot
cultuureducatie. Aandacht voor religie, cultureel erfgoed, techniek, media geven
cultuureducatie vorm.
Levensbeschouwing
Ons levensbeschouwelijk onderwijs richt zich op:
- de katholieke identiteit. We besteden aandacht aan met name de katholieke
vieringen.
- Het bevorderen van een persoonlijk geloof vanuit eigen vragen en
ervaringen.
- Aandacht schenken aan andere godsdiensten en levensbeschouwingen.
3.7 Schoolregels
Pauze en eten.
Uw kind mag iets te eten of te drinken meenemen voor de pauze. Gezonde voeding
geniet onze voorkeur. We vinden het de verantwoordelijkheid van de ouders om
gezonde producten mee te geven. Geeft u niet te veel mee en doe het drinken in een
goed afsluitbare beker. Tijdens continurooster zorgen alle kinderen zelf voor een
lunchpakket en drinken.
Verjaardagen
Deze worden gevierd vanaf de vijfde verjaardag. In de onderbouw (groep 1-2) mogen
de ouders/verzorgers het feestje meevieren (e.e.a. in overleg). Foto’s maken mag,
filmen NIET.
Bij een feestje hoort ook een traktatie. Wij geven de voorkeur aan gezonde traktaties
van bescheiden formaat. Lolly’s, zuurstokken, toverballen etc. hebben we liever niet
i.v.m. de veiligheid.
Merken van kleding/laarzen etc.
Wij vinden het prettig als u de spullen van uw kinderen goed en duidelijk van een
merk of naam voorziet. Dit scheelt in de gevonden voorwerpen en uit een berg
groene laarzen zijn de laarzen van uw kind wat sneller terug te vinden. Regelmatig
geven we aan dat de "gevonden voorwerpenkist" opgeruimd gaat worden. U krijgt
dan nog eens de gelegenheid om te speuren naar verloren spullen.
Alle spullen die dan nog overblijven gaan naar kledingprojecten.
Gymnastiek / gymkleding.
Gymmen, rennen, springen is gezond. Op het activiteitenplan staat voor iedere groep
gymnastiek ingepland. Gymschoenen zijn verplicht. Gymschoenen moeten aan een
aantal zaken voldoen:
De schoenen mogen NIET buiten gedragen worden; de zolen dienen schoon te zijn
en de zolen mogen niet zwart van kleur zijn/afgeven op de vloer van de gymzaal.
In de groepen 1 en 2 blijven de gymschoenen op school.
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Groep 1 en 2
De jongste schoolbezoekers spelen iedere dag, buiten of binnen. Als ze binnen
spelen, spelen ze in hun eigen kleding, dus niet in speciale gymkleren. Sokken,
schoenen en dikke kleding gaan wel uit, vandaar dat wij het dragen van
gymschoenen aanraden. Indien uw kind nog niet zelf de veters kan strikken, is het
voor de leerkracht prettig als u gymschoenen aanschaft zonder veters, of in plaats
daarvan gympen met elastiek of met klittenband. De gymschoenen worden in de
groep bewaard.
Zelfstandig aan- en uitkleden.
Van een kind op school verwachten wij dat het langzaam maar zeker zichzelf kan
aan- en uitkleden. Zelf schoenen, een jas enz. aandoen / uitdoen. Wij vragen u ook
thuis veel aandacht te besteden aan deze zelfstandigheid.
Ons motto is: Alles wat je zelf kunt, moet je zelf doen !!
Groep 3 t/m 8
De kinderen dienen een sportbroekje, shirt of gympakje te dragen. Wilt u erop
toezien dat de sportkleding niet onder de andere kleding wordt gedragen.
Gymschoenen zijn verplicht. Dit in verband met veiligheid en hygiëne. Oorbellen,
horloges en andere sieraden mogen niet gedragen worden tijdens de gymles. Wilt u
tevens de kinderen op de dag dat zij gymnastiek hebben, gemakkelijke kleding
aantrekken, en de spullen in een stevige tas meegeven.
Om hygiënische redenen mogen de gymkleren niet op school blijven hangen.
Regelmatig uitwaaien / uitwassen is wel zo prettig. Dus na iedere gymles mee naar
huis nemen! Na de gymles mogen de kinderen douchen, maar is niet verplicht.
Ook mogen zij een beker meenemen om water te drinken na de gymles.
Spulletjes van thuis
Het meebrengen van allerlei spulletjes van thuis (speelgoed e.d.) is niet toegestaan.
Alleen als dit met de kinderen afgesproken is, zoals bij projecten, n.a.v. een les, na
een verjaardag, Sinterklaas, spelletjesmiddagen etc. Dan mag dit wel.
Schrijf en of tekenmateriaal mogen de kinderen ook niet van thuis meenemen. Zij
krijgen deze van school.

4. Organisatie van ons onderwijs
Op 20-08-2018 starten 241 kinderen op onze school. Gedurende het schooljaar
stromen er nog kinderen in.
Het schoolteam bestaat uit 21 teamleden en diverse studenten. In verband met de
parttime bezetting krijgen kinderen te maken met meerdere leerkrachten in de groep.
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4.1 Team
Directeur
Maaike Nieuwenhuis
Groepsleerkrachten
Eva Bressers
Jolanda Das
Max Deuze
Mia v.d. Dungen-Schaffels
Niceta Dekkers
Eline van Delft
Peter van Dijk
Susan de Klerk
Cathy Maas
Beppie Olde-Engberink-Münninghoff
Trudy Rietjens- v.d Voort
Annemarie Schellens
Jeanne Tijs
Dinie Theuws
Marret Theuws
Janny Willems-Dielesen
Kwaliteitsondersteuner
Lily Stienen
Extra begeleiding
Carola Kouwenberg-Heuveling
Administratieve ondersteuning
Esther Verberne- van Neerrijnen
Conciërge
Jan van Erum
MT en bouwcoördinatoren
Maaike Nieuwenhuis (directeur) (MT)
Cathy Maas en Dinie Theuws (leerkracht/bovenbouwcoördinator)
Jolanda Das (leerkracht/onderbouwcoördinator)
Jeanne Tijs (leerkracht) (MT)
Lily Stienen (kwaliteitsondersteuner) (MT)
4.2 Verlof / ziekte / vervanging leerkrachten
A: ziekte:
Bij een ziekmelding wordt melding gemaakt bij het P-centrum (digitaal
vervangerssysteem, beheert door een coördinator).
Zij hebben de beschikking over een lijst met mogelijke invalkrachten en gaan dan op
zoek naar passende vervanging.
Is er geen vervanging beschikbaar dan dienen andere mogelijkheden te worden
overwogen:
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-

Intern wisselen, wanneer er wel een invaller voor een andere groep beschikbaar
is.
- Vrij geroosterde leerkracht inzetten.
- Ruilen van compensatie/verlofuren, taakrealisatie-uren.
- Verdelen van de kinderen over de overige groepen (maximaal voor één dag).
Bieden voorgaande mogelijkheden geen aanvaardbare oplossing, dan zal de
betreffende groep, volgens de richtlijnen van de hoofdinspectie, naar huis worden
gestuurd. De volgende afspraken horen daarbij:
- In principe niet de eerste dag.
- Alleen in het uiterste geval.
- Ouders worden via de mail daarvan op de hoogte gebracht.
- Voor leerlingen die geen opvang hebben, wordt binnen school opvang
georganiseerd.
B: (studie)verlof en scholing:
Bij voor aangekondigd verlof wordt vervanging geregeld. De directeur draagt er zorg
voor dat er binnen de groep niet onnodig veel wisselingen plaats vinden.
4.3 De begeleiding en inzet stagiaires van PABO's/SUMMA - college
Onze school ontvangt diverse studenten. Het werkplek-leren is daarbij zeer
belangrijk. Derde- en vierdejaars studenten werken als volledig teamleden mee. Zij
worden uiteraard extra begeleid en gecoacht, maar dragen samen met leerkrachten
verantwoordelijkheden. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de leerkracht.
Daarnaast ontvangen we ook onderwijsassistenten en eerste - tweedejaars
pabostudenten. Zij werken altijd onder eindverantwoording van de leerkracht.
4.4 Scholing van leraren
Voor goed onderwijs is het noodzakelijk dat leerkrachten “bijblijven” in het vak en
voorbereid zijn op de ontwikkelingen in de toekomst. Dit realiseren we d.m.v.
cursussen en studiedagen. De studiemomenten zijn dit jaar zoveel mogelijk op
maandag, woensdag en vrijdag vastgelegd (zie kalender op onze website).

5. Kindvolgsysteem / rapportage.
De groepsleerkrachten zijn verantwoordelijk voor de voortgang in hun groep. Werk
van de kinderen wordt op diverse manieren bekeken en beoordeeld.
- Observeren: Als hulpmiddel binnen de school gebruiken we ook video-interactie
begeleiding. Dit houdt in dat er wel eens gefilmd wordt tijdens de les door de
Kwaliteitsondersteuner. Deze (beelden) blijven niet bewaard, maar worden
vernietigd.
- Schriftelijk werk: Nakijken en beoordelen. Niet al het werk wat de kinderen maken
wordt beoordeeld. De leerkracht maakt hierbij een keuze. Methode gebonden
toetsen worden altijd nagekeken en beoordeeld en daar waar mogelijk, ingevoerd in
ons leerlingvolgsysteem: Parnassys
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5.1 De verslaggeving van gegevens over leerlingen
In ons leerlingvolgsysteem (Parnassys) heeft elk kind een eigen dossier. Belangrijke
zaken worden daarin aangegeven. Op verzoek kunt u het dossier van uw eigen kind
inzien.
De sociaal emotionele ontwikkeling van elk kind volgen we met het programma
ZIEN!.
5.3 De speciale zorg voor kinderen
Wij proberen iedere leerling die zorg te bieden waaraan hij/zij behoefte heeft. Wij
hebben wel echter “De grenzen van onze zorg”. In gesprek met de ouders en zo
nodig externen, bekijken we wat we kunnen bieden en waar onze grens ligt.
5.4 De procedure
De leerlingen worden didactisch en op sociaal emotioneel gebied gevolgd door de
leerkrachten. De bevindingen worden genoteerd in Parnassys. (Ons leerlingonderwijsvolgsysteem). Zo wordt alles systematisch bijgehouden om problemen en
kansen tijdig te signaleren.
M.b.v. de toetskalender weet iedere leerkracht wanneer de toetsen plaatsvinden en
welke toetsen er afgenomen dienen te worden. De leerkracht is de eerst
verantwoordelijke. Hij/zij observeert, neemt de toetsen af en analyseert en verwerkt
de gegevens in het leerlingvolgsysteem.
Iedere leerkracht werkt met een groepsoverzicht en een groepsplan. In het
groepsoverzicht staan o.a. de belemmerende en stimulerende factoren van de
leerling beschreven en de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Daarnaast wordt er
gewerkt met een groepsplan. In dit plan staan de doelen van een periode van ca.
twaalf weken beschreven. In het groepsplan staat beschreven hoe ieder kind de
beschreven doelen kan gaan behalen. De doelen worden bepaald met behulp van
observaties en analyse van de toets gegevens. De uitvoering hiervan vindt in de
groep plaats. De ouders worden betrokken bij de ontwikkeling van hun kind.
5.5 Werkwijze
De kwaliteitsondersteuner gaat diverse malen per jaar op bezoek in de diverse
groepen. Naar aanleiding hiervan worden gesprekken gehouden met de leerkrachten
over de zorg die aan onze leerlingen geboden wordt. Daarnaast worden de
groepsplannen besproken.
5.6 Plaatsing en verwijzing van leerlingen met speciale behoeften
De individuele ontwikkeling van het kind bepaalt de tijd die het kind over zijn
schoolperiode doet. Indien meerwaarde is vastgesteld kan in overleg besloten
worden tot verlenging. Ook bestaat de mogelijkheid dat uw kind verdieping en
verbreding krijgt aangeboden. Dit kan zowel binnen- als buiten de groep
plaatsvinden.
5.7 Externe hulp
Is het kind niet in staat de stof van de reguliere basisschool te volgen, dan bestaat er
de mogelijkheid externe hulp in te roepen. Dat kan zijn op het gebied van de leerstof,
het sociaal-emotioneel functioneren, de motoriek e.a.
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We maken dan gebruik van de expertise van het SWV (samenwerkingsverband) of
S.O. (Speciaal Onderwijs). Dit zijn de “lichte ondersteuners” vanuit het SWV of de
ambulante begeleiders van andere instellingen( zoals S.O.). Hij/zij begeleidt de
leerkracht en de kwaliteitsondersteuner.
In een enkel geval blijkt het nodig te zijn een kind te verwijzen naar het S.B.O.
(Speciale School voor Basisonderwijs) of naar het S.O. In dit geval wordt het kind
aangemeld bij de C.T. (commissie toelaatbaarheidsverklaring ). Deze commissie
neemt de beslissing of het kind geplaatst kan/mag worden op het S.B.O. of op het
S.O. of dat er een zwaar arrangement wordt toegekend .
Alle andere zaken m.b.t. onze zorg staan in ons “ondersteuningsplan”.
Dit plan staat op de website van de school.
5.8 De begeleiding voor onderwijs aan zieke kinderen
Als blijkt dat uw kind door ziekte meerdere dagen niet naar school kan komen dan is
het van belang dat u dit aan de leerkracht kenbaar maakt. De leerkracht kan dan
samen met u bekijken hoe het onderwijs aan uw kind toch voortgezet kan worden.
Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de deskundigheid van een consulent
onderwijsondersteuning zieke leerlingen van de onderwijsbegeleidingsdienst of van
het academisch ziekenhuis.
Het is niet alleen onze wettelijke plicht om voor elke leerling, ook als hij/zij ziek is, te
zorgen voor goed onderwijs. Wij vinden het minstens zo belangrijk dat uw kind in die
situatie goed contact heeft met de klasgenoten en de leerkracht.
U kunt ook informatie hierover vinden op de website van Ziezon, het landelijk netwerk
ziek zijn & onderwijs, www.ziezon.nl .
5.9 De begeleiding van de overgang van kinderen naar het voortgezet
onderwijs
Aan het einde van groep 7 krijgen de kinderen een voorlopig advies. Dit advies wordt
schriftelijk meegegeven aan de ouders.
In groep 8 worden de ouders uitgenodigd voor een speciale ouderavond.
Op deze avond worden in het kort de mogelijkheden na de basisschool en de daarbij
horende procedures verteld. Tevens wordt er gewezen op de zgn. “Open dagen” en
informatieavonden.
Informatie voortgezet onderwijs voor leerlingen.
De kinderen worden attent gemaakt op de open dagen die het voortgezet onderwijs
organiseert. Dit doen we voor de kinderen in groep 7 en 8
Soort gegevens die over leerlingen worden verzameld, de wijze van adviseren en de
procedure die gevolg wordt.
Naast het leerlingvolgsysteem (Parnassys) waarin o.a. de ontwikkeling gevolgd wordt
rond spelling, lezen, rekenen en wiskunde, zijn er ook methode gebonden toetsen.
De resultaten van deze toetsen, samen met de sociaal-emotionele ontwikkeling,
werkhouding, en motivatie worden meegenomen in een advies voor het Voortgezet
Onderwijs. Het advies wat wij als basisschool geven is hierbij bindend. De Cito
eindtoets wordt afgenomen nadat het advies is gegeven. De uitslag hiervan kan het
advies alleen maar positief beïnvloeden.
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Voor kinderen, waarvan de verwachting is dat zij in het voortgezet onderwijs
aanspraak kunnen maken op extra ondersteuning (LWOO), volgen een aantal extra
onderzoek momenten.
De advisering:
Ouders ontvangen na het adviesgesprek een onderwijskundig rapport met daarin
een advies. Met dit onderwijskundig rapport kunnen zij hun kind inschrijven op een
school voor voortgezet onderwijs.
5.10 Het beleid t.a.v. huiswerk
Voor elk kind van groep 3 t/m 8 bestaat de mogelijkheid om huiswerk te maken ter
ondersteuning van activiteiten op school. Huiswerk kan ook bedoeld zijn voor
kinderen die met extra hulp en begeleiding gebaat zijn. In overleg met de ouders
wordt dan een taak mee naar huis gegeven.
De kinderen in groep 7 en 8 krijgen structureel huiswerk mee naar huis. Op een
afgesproken dag dient dit op school terug te zijn om e.e.a. met de kinderen te
kunnen bespreken. Dit in het kader van de voorbereiding op het voortgezet
onderwijs.
5.11 Toetsen
Binnen onze school maken we gebruik van de Cito toetsen en de methode gebonden
toetsen.
De Cito toetsen nemen we af op leeftijd, de methode gebonden toetsen nemen we af
op het niveau van de kinderen.

6. Schooltijden
6.1 Schooltijden
Voor alle groepen:
‘s Morgens: 08.30 uur tot 12.00 uur.
‘s Middags: 13.15 uur tot 15.15 uur.

Woensdag: 08.30 uur tot 12.00 uur.

6.2 Urenberekening
Groep:
Jaar uren verlof
schooluren (per leerjaar)
Groep 1 t/m 8
1326
376
950
Deze uren zijn berekend inclusief calamiteitendag.
6.3 Calamiteitendag
De laatste dag van elk schooljaar is een calamiteitendag. Dit betekent dat alle
kinderen op de laatste dag van het schooljaar in principe de hele dag niet naar
school hoeven. Als er echter gedurende een lopend schooljaar een calamiteit
plaatsvindt, waardoor de kinderen een dag onderwijs moeten missen, dan zal deze
dag ingehaald moeten worden. In dat geval gaan de kinderen de laatste vrijdag van
het schooljaar gewoon naar school.
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6.4 Regels voor aanvang en einde schooltijd
De school begint om 08.30 en 13.15 uur. Vanaf 08.15 en 13.00 uur mogen de
kinderen op het speelplein en is er toezicht. Vijf minuten voor aanvang gaat de eerste
bel, de tweede bel drie minuten voor aanvang.
Te laat komen is storend voor de groep. Komt uw kind door omstandigheden later
naar school, dan verwachten wij voor schooltijd een telefoontje.
Ouders die iets te bespreken hebben met de leerkracht kunnen dit altijd doen, maar
wel het liefst na afloop van de schooltijd. Korte mededelingen kunnen altijd!

7. Contact met / informeren van ouders
7.1 Het belang van de betrokkenheid van ouders/verzorgers
Kinderen hebben uw aandacht en zorg nodig en wij als team hebben u nodig om de
juiste zorg aan uw kind te kunnen bieden.
7.2 Informatievoorziening aan ouders/verzorgers over de ontwikkeling van uw
kind, het onderwijs en de school
Om het contact tussen ouders/verzorgers en school zo goed mogelijk te laten
verlopen zijn er gedurende het hele schooljaar verschillende mogelijkheden:
7.3 Oudergesprek
De ouders/verzorgers worden in de gelegenheid gesteld om drie keer een gesprek
met de leerkracht van hun kind te hebben. Deze gesprekken duren ongeveer tien
minuten.
7.4 Gesprekken n.a.v. een plan van aanpak
Wanneer er een plan gemaakt wordt voor uw kind, zal de leerkracht u uitnodigen
voor een gesprek. Deze gesprekken hebben een zekere regelmaat. Een plan van
aanpak wordt door de leerkracht opgesteld als blijkt dat het kind voor een bepaalde
periode een speciale aanpak nodig heeft.
7.5 Gesprek
Voor iedereen bestaat de mogelijkheid een gesprek aan te vragen met de leerkracht.
Wilt u een afspraak maken, dan kunt u na schooltijd langskomen bij de betreffende
leerkracht. Of u maakt telefonisch of per mail een afspraak. We willen u met klem
vragen deze mail niet te gebruiken voor emotionele uitingen!
7.6 Emailcontact
Om op een gemakkelijke manier contact met de ouders te houden, maken de
leerkrachten gebruik van de mail via Parnassys.
Voor vervoer m.b.t. buitenschoolse activiteiten neemt de leerkracht ook contact met u
op via de mail.
7.7 Incidenteel
Incidenteel zijn andere vormen van contact mogelijk. U kunt hierbij denken aan
huisbezoek.
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7.8 Overige
Verder organiseren we informatieve ouderavonden, informatie avond nieuwe
kleuterouders, inloopochtenden en kijkmiddagen.
Andere informatie wordt verkregen door het tweewekelijkse digitale nieuwsbrief (Het
Praatpaaltje), de schoolgids, de website (www.agnetendal.nl), de Skozok app en
onze Facebookpagina
7.9 Informatie aan de ouder die niet het dagelijks gezag uitoefent of die niet
belast is met het ouderlijk gezag
Na de scheiding van ouders kent de school de normale omgang met de ouder die het
dagelijks gezag uitoefent en daarnaast de informatieplicht aan de ouder die niet het
dagelijks gezag uitoefent of die niet met het ouderlijk gezag is belast. Ouders dienen
de school te informeren wanneer de situatie rondom het ouderlijk gezag veranderd is.
Hoe dit gerealiseerd wordt is vastgelegd en ligt ter inzage op school.
7.10 Medezeggenschapsraad (MR)
Onze school heeft een eigen Medezeggenschapsraad (MR). Dit orgaan voert overleg
tussen team en ouders enerzijds en het bestuur anderzijds. In de MR zijn zowel
leerkrachten als ouders vertegenwoordigd. Zij kijken kritisch naar het schoolbeleid en
de kwaliteit van het onderwijs. Over sommige zaken mag de MR meebeslissen, zoals
lesmaterialen of nieuwe speeltoestellen. Over andere zaken geeft de MR advies. MR
vergaderingen zijn openbaar voor ouders en leerkrachten.
De MR bestaat uit de volgende leden:
Ouderdeel
Mirian van Beers

Jeroen de Bruin

Lotje Vries
Personeelsdeel
Peter van Dijk

Rianne Hornman

Beppie Olde-Engberink (secretaris)

Annemarie Schellens

Cathy Boot - Maas

7.11 Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
Naast de MR per school, is er op organisatieniveau de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad (GMR), die bestaat uit vijf ouders en vijf leerkrachten. De
GMR is een directe gesprekspartner voor het College van Bestuur van SKOzoK en is
bevoegd tot bespreking van aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang
zijn voor alle scholen van SKOzoK. Afhankelijk van het onderwerp wordt de GMR
advies of instemming gevraagd ten aanzien van (voorgenomen) beleid of te nemen
besluiten. Daarnaast kan de GMR zelf schriftelijk voorstellen doen en standpunten
kenbaar maken over alle aangelegenheden die de algemene gang van zaken in alle
scholen of de meerderheid van de scholen vallend Ook is er twee keer per jaar een
ontmoeting met de GMR en de RvT. De voorzitter van de GMR is mevr. Dian
Botteram (ouder), Mevr. Ineke Mensink (leerkracht) is vicevoorzitter.

20
Basisschool Agnetendal, Helenadal 18-20 5551 BJ Dommelen

7.12 De oudercommissie (Stichting Ouderbijdrage Agnetendal)
Het doel van de oudercommissie is het coördineren van activiteiten waarbij ouders
betrokken zijn. Eén en ander geschiedt in overleg met het team. De oudercommissie
bestaat uit minimaal acht ouders met een eigen taak. Men vertegenwoordigt daarbij
ook één van de groepen als klassenouder. Vanuit de oudercommissie is er een
stichting opgericht die het schoolgeld beheert. De indeling van ouders hiervan, kunt u
vinden op onze website.
7.13 Ouderactiviteiten
Bij diverse activiteiten zijn we afhankelijk van de medewerking van u als
ouder/verzorger. We kunnen dankzij uw hulp een aantal dingen realiseren voor de
kinderen. U kunt hierbij denken aan sport- en speldagen, excursies etc.
De inzet en medewerking van onze ouders is groot. Daar zijn wij heel trots op.

8. Aannamebeleid
8.1 De aanname van nieuwe leerlingen
We onderscheiden op school twee vormen van instroom. De vierjarige die naar
school gaat en een “tussentijdse instroom” (kinderen die in een andere groep gaan
starten).
De stappen van aanmelding;
- eventueel een rondleiding.
- naar aanleiding van de rondleiding of via de site vullen de ouder(s)/verzorger(s) een
aanmeldformulier in.
- bij retour aanmeldformulier wordt bij “goedkeuring” een plaatsingsbrief gestuurd.
- voor start van de leerling vullen de ouder(s)/verzorger(s) een intakeformulier in en
indien van toepassing een vragenlijst voor niet-samenwonende ouders.
8.2 De vierjarige-instroom
Kinderen zijn welkom op de eerste maandag na hun vierde verjaardag. De kinderen
kunnen gebruik maken van een wenningsperiode van 5 dagdelen. Deze dagen zijn in
overleg met de leerkracht, voor de 4e verjaardag te plannen. 4 Weken voor de
zomervakantie stromen er op de Dommelse scholen geen kinderen in. De 3
Dommelse scholen hebben samen met de peuterspeelzaal de afspraak gemaakt dat
kinderen die tijdens de laatste 4 schoolweken 4 jaar worden, zij op de
peuterspeelzaal blijven tot de zomervakantie. Dit betekent dat deze kinderen na de
zomervakantie de basisschool gaan bezoeken. Door de grote instroom van
vierjarigen moeten nieuwe leerlingen vóór 1 april worden aangemeld. Dat is namelijk
de datum waarop wij als school de leerlingaantallen voor het daaropvolgende
schooljaar moeten doorgeven. Dat aantal is bepalend voor het aantal leerkrachten
dat beschikbaar is. Wordt het kind na 1 april ingeschreven wordt er samen met de
directie bekeken of er nog plaats is in een groep.
Samen met de peuterspeelzaal werken we binnen het traject VVE Sterk (Voor- en
Vroegschoolse Educatie). De pedagogische medewerker van de peuterspeelzaal zal
in de vorm van een peuterestafette de overdracht van de peuterspeelzaal naar de
basisschool zo effectief mogelijke te laten verlopen. Als u hier als ouder bezwaar
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tegen hebt, dient u dat zelf aan te geven. Deze vorm van overdracht hebben wij ook
met kinderopvang “Kinderstad”.
Ook hanteren we een protocol zindelijkheid. Deze kunt u vinden op onze website
(protocol zindelijkheid).
8.3 Tussentijdse instroom
Bij tussentijdse instroom hanteren we de volgende procedure:
- gesprek en/of rondleiding door Jolanda Das, kwaliteitsondersteuner of de
directeur. Zij stellen zich op de hoogte van de reden van aanmelding,
- informatie opvragen bij vorige school( met toestemming van de ouder),
- afstemming met kwaliteitsondersteuner van de school,
- de directeur bepaalt plaatsing.
Ook hier geldt dat men kennis kan komen maken met de school. Criteria waar naar
gekeken wordt:
- Voor verhuizers dient de school in principe een plek te hebben.
- De samenstelling en grootte van de groep.
- Didactische en sociaal-emotionele aandachtspunten.
- Opvangcapaciteit van de groep, kan de groep deze instroom goed verwerken?
- De zorgvraag van de nieuwe leerling.
- Belastbaarheid van de leerkracht.
8.4 Schorsing en verwijdering
Het beleid op school is erop gericht om kinderen een veilige plek te bieden zodat zij
zich verder kunnen ontwikkelen. Informeren en communicatie met betrokkenen is
daarbij onontbeerlijk. Als het toch nodig blijkt om tot zware maatregelen, zoals
schorsing en verwijdering over te gaan, handelt de directeur volgens artikel 40 (zie
wet op het Primair Onderwijs) en de handreikingen SKOzoK.
8.5 Schorsing
Schorsing is een tijdelijke verwijdering. Schorsing bij wijze van ordemaatregel
geschiedt door de directeur in overeenstemming met het managementteam. De
directeur maakt daar direct melding van bij de voorzitter van het bestuur en aan de
ouders/verzorgers van de leerling. In gevallen waarin de directeur van oordeel is dat
onmiddellijke schorsing noodzakelijk is volgt rapportage aan de voorzitter zo spoedig
mogelijk De ouders worden vooraf geïnformeerd over het voornemen om tot
schorsing over te gaan.
8.6 Definitieve verwijdering
Definitieve verwijdering neemt het bestuur in overweging op voorstel van de
directeur. Indien definitieve verwijdering in overeenstemming met de
lerarenvergadering wordt voorgesteld, informeert het bestuur zich zo volledig
mogelijk.
Vanuit het bestuur vindt overleg plaats met betrokken ouders en leerkrachten. Bij de
te nemen beslissing wordt de situatie waarin de leerling zich bevindt betrokken en
wordt aandacht besteed aan de gevolgen voor o.a. de ontwikkelingskansen van het
betrokken kind.
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8.7 Algemene opmerking
Het definitief verwijderen of schorsen van kinderen dient op basis van voldoende
gegronde redenen te geschieden. Zowel schorsing als definitieve verwijdering zal
telkens schriftelijk aan de betrokken ouders worden bevestigd, waarbij gewezen
wordt op de beroepsmogelijkheden d.m.v. de klachtenprocedure en bij de burgerlijke
rechter.

9. Klachtenregeling
Omgaan met klachten
Klassenleerkracht
Overal waar gewerkt wordt worden fouten gemaakt of zijn er misverstanden. Dat is
op onze school niet anders. Mocht dit aan de orde zijn, dan zijn ouders altijd welkom
bij de klassenleerkracht om dergelijke zaken te bespreken. Wij nemen iedere melding
serieus en luisteren goed naar wat er gezegd wordt, zodat we samen naar de beste
oplossing kunnen zoeken.
Directeur
Wanneer dit gesprek niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd is het mogelijk om
de directeur aan te spreken. De directeur probeert om in overleg met de ouders, de
groepsleerkracht en eventuele andere betrokkenen te kijken wat er aanvullend nodig
is om tot een oplossing te komen. Ook voor vragen, problemen of klachten over het
onderwijs, de aanpak van de kinderen of andere zaken kunt u bij de directeur terecht.
Contactpersonen inzake klachten
Als ouders niet tevreden zijn over de manier waarop een probleem of klacht wordt
opgepakt, kunt u de kwestie ook bespreken met de contactpersonen inzake klachten
op onze school. Deze contactpersonen zijn door het bestuur van de school
aangesteld om ervoor te zorgen dat klachten van kinderen of ouders op een
passende manier worden afgehandeld.
De contactpersoon inzake klachten op onze school is: Eva Bressers, mail
ebressers@skozok.nl.
Elke ouder en elk kind kan een beroep op hen doen als er problemen zijn. Een
eventueel hieruit voortvloeiend gesprek wordt vertrouwelijk behandeld en er worden
geen stappen gezet zonder uw toestemming. Samen met de contactpersoon inzake
klachten gaat u in overleg over wat er gedaan moet worden of wie er moet worden
ingeschakeld om tot een goede oplossing te komen.
Externe vertrouwenspersoon
Als dat nodig mocht zijn, wordt een klacht doorverwezen naar de externe
vertrouwenspersonen van SKOzoK: Astrid Kraag en Ronald Vlaanderen. Zij gaan
allereerst na of door bemiddeling een oplossing gevonden kan worden.
Als u met een klacht bij hen komt, zullen zij in eerste instantie nagaan of door
bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. Lukt dat niet, of is de klacht dermate
ernstig dat verder gaan noodzakelijk geacht wordt, dan kan de klacht doorverwezen
worden naar de onafhankelijke klachtencommissie van de besturenorganisatie
waarbij de school is aangesloten.
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Ook is het mogelijk dat u zich rechtstreeks wendt tot de externe
vertrouwenspersonen of tot de klachtencommissie. Dat laatste moet altijd schriftelijk
gebeuren.
De tekst van de klachtenregeling is op school aanwezig en te verkrijgen bij de
directie en bij de contactpersonen inzake klachten.
Samengevat
1. Altijd eerst overleg met de klassenleerkracht. Bij onvoldoende resultaat naar 2;
2. Overleg met de directie. Bij onvoldoende resultaat naar 3;
3. Overleg met de contactpersoon inzake klachten. Bij onvoldoende resultaat naar 4;
4. Inschakelen van interne vertrouwenspersonen bij SKOzoK: Lieke Bemelmans en
Hein Lepelaars. Bij onvoldoende resultaat naar 5;
5. Inschakelen van de externe vertrouwenspersonen van SKOzoK. Bij onvoldoende
resultaat naar 6;
6. Indienen van de klacht bij de klachtencommissie KBO.

Contactgegevens
Bij het meldpunt vertrouwensinspecteur kunt U terecht voor advies en
klachtmeldingen over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, fysiek geweld en
psychisch geweld (zoals grove pesterijen). Vanaf 2005 is daaraan toegevoegd:
signalen inzake discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme, radicalisering,
extremisme en dergelijke.
Interne contactpersonen:
- Lieke Bemelmans
- Hein Lepelaars
Externe vertrouwenspersonen:
Astrid is te bereiken via telefoonnummer: 06-81879368 of via e-mailadres:
info@astridkraag.nl.
Ronald Vlaanderen is te bereiken via telefoonnummer: 06-37619295 of via emailadres: info@rdvlaanderen.nl
Secretariaat klachtencommissie:
Landelijke Klachtencommissie KBO
Postbus 82324,
2508 EH Den Haag .
070-3568114
Meldpunt vertrouwensinspecteur:
0900-1113111
Op werkdagen te bereiken van 08.00-17.00 uur.
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10. Verzekeringen
SKOzoK heeft voor al haar scholen een ongevallen- en een
aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Op grond van de ongevallenverzekering
zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel, vrijwilligers)
verzekerd. Dit houdt in dat deze personen voor ongevallen verzekerd zijn tijdens de
schooltijden en vanaf het moment van thuis weggaan, tot het moment waarop zij
thuiskomen, tot maximaal een uur vóór en na schooltijd. De verzekering geeft recht
op een (beperkte) uitkering indien een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn
de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover
de eigen verzekering van de betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door het
eigen risico).
De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school
actief zijn (bestuursleden, personeel, vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims als
gevolg van onrechtmatig handelen. De school/het schoolbestuur is niet zonder meer
aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten
gebeurt. De school heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van
een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school optreden) moet dus
aantoonbaar nalatig zijn geweest. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden,
zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid.
De school is ook niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van
leerlingen. Voor leerlingen tot 14 jaar geldt dat de ouders/verzorgers primair
verantwoordelijk zijn voor het doen en laten van hun kind(eren). Leerlingen van 14
jaar of ouder zijn zelf verantwoordelijk. Een leerling die tijdens de schooluren of
tijdens door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen
schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders)
verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een
particuliere aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten.

11. Verlof en ziekte van kinderen
11.1 Maatregelen preventie schoolverzuim
Om ongeoorloofd verzuim tegen te gaan hebben we de volgende procedures:
Een goede verzuimregistratie; bij ziekte melden ouders dit telefonisch (voor
schooltijd);
Verlof dient schriftelijk aangevraagd te worden.
De wettelijke regelingen worden in acht genomen en worden jaarlijks aan de ouders
kenbaar gemaakt.
11.2 Regels in geval van schoolverzuim
Bij langdurige afwezigheid, wegens ziekte, of andere redenen, neemt in eerste
instantie de leerkracht contact op met de ouders en/of het kind.
Bij (langdurig) verzuim informeert de leerkracht bij de ouders, blijft dit zonder
resultaat dan wordt de directie geïnformeerd.
De directie onderneemt dan stappen naar de ouders toe.
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Als blijkt dat kinderen regelmatig verzuimen vanwege ziekte, dan gaat de directie de
redenen na. Is er sprake van herhaaldelijk ongeoorloofd verzuim, dan worden de
ouders uitgenodigd voor een gesprek. Indien dit alles geen effect heeft, zal er een
melding plaatsvinden bij de leerplichtambtenaar. Tenslotte kan ook nog de
inspecteur van onderwijs ingeschakeld worden.
11.3 Vakantierooster schooljaar 2018-2019
Onderstaand het vakantierooster voor het schooljaar 2018-2019.

Herfstvakantie

15 oktober t/m 19 oktober 2018

Kerstvakantie

24 december 2018 t/m 4 januari 2019

Carnavalsvakantie

4 maart t/m 8 maart 2019

2e Paasdag

22 april 2019

Meivakantie

22 april t/m 3 mei 2019

Hemelvaart

30 mei & 31 mei 2019

2e Pinksterdag

10 juni 2019

Zomervakantie

8 juli t/m 16 augustus 2019

De geplande studiedagen kunt u vinden op onze website onder het kopje “voor
ouders”> vakantierooster en vrije dagen.
11.4 De leerplichtwet
Uw kind is leerplichtig vanaf de eerste dag van de maand volgend op zijn vijfde
verjaardag en valt daarmee onder de leerplichtwet.
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11.5 Verlof
Leerlingen hebben in uitzonderlijke gevallen recht op t/m 10 extra verlofdagen per
schooljaar, buiten de reguliere vakanties. Dit verlof moet bij de directie schriftelijk
worden aangevraagd. Formulieren hiervoor zijn op school en op onze website
verkrijgbaar. Over verlofperiodes langer dan 10 dagen per schooljaar beslist de
leerplichtambtenaar.
Mogelijkheden m.b.t. het opnemen van extra verlof:
 Er is geen verlof mogelijk gedurende de eerste twee weken van het
schooljaar.
 Er wordt geen verlof verleend vanwege een (extra) vakantie, alleen in gevallen
waarin de specifieke aard van de werkzaamheden van ouders/verzorgers het
onmogelijk maakt om in de schoolvakanties op vakantie te gaan. Dit verlof
wordt verleend onder de volgende condities:
- de aanvraag dient ruim van tevoren (minimaal twee maanden) te worden
aangevraagd;
- verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directie wordt
gezien als ongeoorloofd schoolverzuim en wordt gemeld bij de
leerplichtambtenaar.
 Gewichtige omstandigheden voor het opnemen van verlof, zijn:
- het bezoeken van een medicus, mits dit niet buiten de lesuren om kan;
- bij verhuizing binnen de gemeente: 1 dag;
- bij een huwelijk van bloed- of aanverwanten van de leerling t/m de vierde
graad: 1 dag;
- bij het overlijden van bloed- of aanverwanten van de leerling van de eerste
graad: 4 dagen;
- bij het overlijden van bloed- of aanverwanten van de leerling van de tweede
t/m de vierde graad: 1 dag;
- bij ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten van de leerling t/m de tweede
graad: 1 dag;
- voor leerlingen woonachtig buiten de gemeente, bij zeer extreme
weersomstandigheden waardoor zij de school niet kunnen bereiken;
- bij een besmettelijke ziekte binnen het gezin, vastgesteld door een medicus;
- bij een 25-, 40-, 50- of 60-jarig ambts- of huwelijksjubileum van bloed- of
aanverwanten van de leerling t/m de vierde graad: 1 dag;
- voor leerlingen uit algemeen erkende minderheidsgroepen i.v.m. de viering
van nationale feest- en gedenkdagen;
Neem voor meer informatie over het aanvragen van verlofdagen contact op met
de directie.
De directeur is verplicht ongeoorloofd verzuim te melden bij de
leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar is belast met de feitelijke uitvoering
van het toezicht op de naleving van de wet. Tegen ouders/verzorgers die hun
kind zonder toestemming van school houden, zal de leerplichtambtenaar
maatregelen nemen.
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12. Overblijven/BSO
12.1 Algemeen
Per 1 augustus 2007 dienen alle basisscholen in Nederland voor- en naschoolse
opvang geregeld te hebben. Zij hoeven dit niet zelf te doen.
12.2 Voor- en naschoolse opvang
In samenwerking met Horizon kinderopvang zijn wij een partnerschap aangegaan
waarbij we werken vanuit een pedagogische visie om te komen tot een zo goed
mogelijke situatie voor ieder kind.
12.3 Overblijfmogelijkheden
De kinderen kunnen tussen de middag op alle dagen van de week, behalve op
woensdag, onder toezicht overblijven. Het overblijven valt onder de verantwoording
van de school en wordt uitgevoerd door de eeTClub (zie bijlage 2).

13. Zorg en begeleiding
13.1 Protocol pesten
Uitgangspunt van ons beleid t.a.v. pesten is dat pestgedrag op school niet
getolereerd wordt. Om sociaal emotionele ontwikkeling te stimuleren werken wij met
de methode Goed Gedaan!. Samen met ouders hebben we een pestprotocol
gemaakt wat specifiek is voor onze school. Dit pestprotocol staat ook op onze
website.
Pesten blijft voortdurend punt van aandacht voor de leerkrachten. Het spreekt
vanzelf dat uw medewerking wordt gevraagd bij de aanpak van pesten. Als alle
verantwoordelijke opvoeders hun verantwoordelijkheid serieus nemen, kunnen we
samen werken aan het voorkomen van het pesten op onze school.
13.2 Protocol herhaling en versnelde overgang binnen het onderwijs op
Agnetendal
Deze protocollen liggen ook ter inzage op school.
13.3 Ondersteuningsplan
Onze school heeft een ondersteuningsplan opgesteld. Het ondersteuningsplan staat
op onze website.
13.4 Protocol groepsverdeling
Om de verdeling van de leerlingen over de verschillende groepen zo goed mogelijk
te laten verlopen, is er een protocol groepsverdeling opgesteld. Dit protocol is in
samenwerking met de MR tot stand gekomen. U kunt dit protocol vinden in bijlage 6
en ook op onze website.
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13.5 Medicijngebruik
Bij medicijngebruik dient de ouder / verzorger de “overeenkomst gebruik
geneesmiddelen “ ingevuld en ondertekend in te leveren bij de groepsleerkracht. Dit
formulier kunt u aanvragen bij de administratie.

14. Resultaten van ons onderwijs
14.1 Specifieke zorg voor leerlingen
De kinderen worden regelmatig besproken met kwaliteitsondersteuners naar
aanleiding van de groepsbezoeken of op aanvraag van leerkrachten volgens cyclus
HGW (zie hiervoor onze website onder het kopje “voor ouders” - Onderwijs op Maat –
Ondersteuningsplan. De individuele ontwikkeling staat daarbij voorop. Hulpverlening
aan kinderen die dit nodig hebben vindt plaats binnen de groep.
Die extra hulp is voor iedereen beschikbaar. Door deze aanpak is de verwijzing van
kinderen op onze school naar de speciale school voor basisonderwijs laag en ligt
onder de landelijke norm.
14.2 Vragen om extra onderzoek
Voor alle leerlingen kan er op verzoek van de leerling zelf, ouders/verzorgers,
leerkracht of derden een afspraak gemaakt worden met een jeugdarts,
jeugdverpleegkundige, assistente of logopedist. Hierbij kan het gaan om
opvoedingsvragen maar ook gerichte vragen met betrekking tot het horen, het zien of
de lichaamshouding, maar ook om vragen over het functioneren van het kind in
omgang met anderen of opvoedingsvragen. Naar aanleiding van eerdere
onderzoeken van GGD of consultatiebureau kan een kind extra worden opgeroepen.
14.3 Passend onderwijs
Op 01-08-2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht geworden. Het bestuur van
het samenwerkingsverband PO De Kempen, waar SKOzoK deel van uitmaakt, heeft
besloten dat vanaf 01-08-2016 alle schoolbesturen zelf verantwoordelijk zijn voor de
inrichting en de financiering van alle vormen van ondersteuning. Deze
verantwoordelijkheid heeft er toe geleid dat er enkele wijzigingen in de
ondersteuningsstructuur zijn aangebracht. De visie van waaruit we Passend
Onderwijs vorm geven en de ondersteuningsstructuur alsmede de werkwijze en
procedures, worden in dit document nader beschreven.
Visie SKOzoK
We bieden onze leerlingen eigentijds onderwijs in een uitdagende leeromgeving,
zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.
Wat verstaan we onder Passend Onderwijs
Passend Onderwijs is in onze visie kwalitatief goed en gedifferentieerd onderwijs
voor alle kinderen. Dat begint bij een sterke basis. De sterke basis wordt geboden
door onze leerkrachten. De impact van het handelen van de leerkracht staat centraal
en zorgt ervoor dat kinderen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Waar
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nodig worden de leerkrachten ondersteund om die sterke basis te kunnen bieden.
Het gedachtengoed van HGW (Handelingsgericht werken) dient als onderlegger van
het beleid m.b.t. Passend Onderwijs.

Organisatiemodel aansturing Passend Onderwijs
We hebben de ambitie om de taken die betrekking hebben op Passend Onderwijs
binnen onze organisatie met elkaar te verbinden. De 3 lagen van de piramide van
Passend Onderwijs (basis-, speciale ondersteuning en SBO) worden aangestuurd
door een leidinggevend team wat in gezamenlijkheid de taken van de totale piramide
uitvoert.
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Procedure Ondersteuning binnen onze organisatie
Schematisch ziet de ondersteuningsstructuur er als volgt uit.

Kwaliteitsondersteuning
Waar de meeste basisscholen in Nederland werken met intern begeleiders
(leerkrachten die als extra taak collega’s begeleiden), werken wij met
kwaliteitsondersteuners, ook wel KO’ers genoemd. Zij denken mee over hoe we de
kwaliteitszorg voor onze leerlingen kunnen optimaliseren. Zij zetten de leerkrachten
in hun kracht en begeleiden en coachen de leerkrachten bij het vergroten van hun
bekwaamheden.
Kwaliteitsondersteuner is op onze school een volwaardige functie. Hierdoor
kunnen zij zich volledig focussen op de kwaliteit van het onderwijs en hun expertise
optimaal inzetten. De kwaliteitsondersteuner is in het cluster de positieve tegenkracht
van de directeur en zijn of haar team(s). Zij streven dezelfde doelen na en
overleggen over onderwijsinhoud en onderwijsproces.
De meeste kwaliteitsondersteuners zijn op twee scholen werkzaam en werken
SKOzoK-breed intensief samen. Hierdoor wordt specialistische kennis en ervaring
met elkaar gedeeld.
14.4 Vorderingen in basis vaardigheden
De individuele vorderingen in de basisvaardigheden worden een aantal malen per
jaar getoetst. Ook groepsoverzichten komen daarbij aan bod.
14.5 ICE Eindevaluatie Primair Onderwijs (IEP)
De kinderen hebben in het schooljaar 2017-2018 een gemiddelde score van 75,40
gehaald. Het landelijk gemiddelde is 81.

31
Basisschool Agnetendal, Helenadal 18-20 5551 BJ Dommelen

14.6 Onderzochte leerlingen door externe deskundigen
Vanuit de leerlingenzorg begeleiden kwaliteitsondersteuners de leerkrachten en
kinderen. Soms zijn aanvullende onderzoeken door externe deskundigen (bijv. de
orthopedagoog van de Schoolbegeleidingsdienst) noodzakelijk om een kind nog
beter in beeld te brengen of om de nodige hulp gerealiseerd te krijgen.
14.7. Cijfers m.b.t. advisering voortgezet onderwijs
De advisering in de afgelopen twee jaar:
Jaar:
2016-2017 2017-2018
Praktijkonderwijs 0
0
Basis met LWOO 2
2
Basis
0
1
Kader met LWOO 0
1
VMBO kader
5
9
VMBO TG
12
9
HAVO
21
4
VWO
9
4
Totaal:
49
30
14.8 Tevredenheidsonderzoek
In maart 2017 heeft onze school deelgenomen aan de ouder- en
leerlingtevredenheidsonderzoek. Deze kunt u lezen op onze website
www.agnetendal.nl onder het kopje “ouders”.
14.9 Periodiek Kwaliteitsonderzoek Inspectie
Op 12 mei 2015 heeft de inspectie een onderzoek op onze school uitgevoerd. De
resultaten hiervan zijn besproken in de Medezeggenschapsraad.
De conclusie van de inspectie is:
De inspectie concludeert dat de kwaliteit van het onderwijs op basisschool
Agnetendal op de onderzochte onderdelen grotendeels op orde is. Uit het onderzoek
is gebleken dat de school op die gebieden nauwelijks tekortkomingen kent. Om die
reden wordt het reeds aan de school toegekende basisarrangement gehandhaafd.
De bevindingen zullen worden betrokken bij de eerstvolgende risicoanalyse, waarbij
opnieuw de vraag aan de orde is of het toezichtarrangement eventueel moet worden
aangepast.

15. De school en ouders
15.1 Vrijwillige ouderbijdrage
Veel activiteiten, die juist het onderwijs aan uw kinderen een extra dimensie geven,
kunnen alleen maar uitgevoerd worden dankzij de ouderbijdrage. U moet hierbij
denken aan sport- en speldagen, sinterklaas, kerstmis, maar ook de organisatie van
thema-avonden. Het solidariteitsprincipe is daarbij uitgangspunt. De ouderbijdrage
bedraagt €12,50 euro per kind. Wanneer u ervoor kiest geen ouderbijdrage te willen
betalen, behoudt school het recht om uw kind(eren) uit te sluiten voor bepaalde
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activiteiten. Naast de ouderbijdrage, wordt ook een bijdrage gevraagd voor o.a. het
schooluitstapje en het schoolkamp.
15.2 Oudergesprek
Ouders/verzorgers van de groepen 1 t/m 7 kunnen 3x per schooljaar intekenen voor
een oudergesprek. Deze gesprekken gaan over zowel de resultaten als het sociaal
emotioneel functioneren van uw kind(eren). Deze gesprekken duren tien minuten.
Voor groep 8 geldt een andere indeling. De data van deze gesprekken kunt u vinden
in de schoolkalender op onze website.

16. De ontwikkeling van het onderwijs in de school
16.1 Activiteiten ter verbetering van het onderwijs in de school
Ontwikkelingen van zowel buitenaf als ook van binnenuit hebben bepalende
invloeden op het onderwijs van alle dag:
- De wet op het primair onderwijs.
- Invoering nieuwe methoden
- De komst van een ander bekostigingsstelsel.
- De mening van ouders, leerkrachten.
16.2 Dit schooljaar richten we ons op:
Het verder ontwikkelen van ons onderwijs door ons af te vragen:
- Leren leren; - krachtige en uitdagende leeromgeving (Slim Plan).
- van leiden naar begeleiden, meer gepersonaliseerd leren.
- cognitieve opbrengsten verhogen.
-

-

Ontwikkeling van de leergemeenschap; - partnerschap met ouders.
- collega’s met eenzelfde groep verdiepen
zich samen in leerlijnen/periode doelen.
Slimmer organiseren; - clusterbijeenkomsten.
- communicatie (doel, middel, betrokkenen)

16.3 Zorg voor de relatie school en omgeving
- Samenwerking met de parochie. Met name ter ondersteuning van
gezinsvieringen, Eerste Communie, Vormsel e.d.
- Ter ondersteuning van ons onderwijs en de ontwikkeling daarvan maken we
gebruik van de diensten van verschillende onderwijs advies bureaus.
- Samenwerking met GGD i.v.m. zorg voor de gezondheid van kinderen en
personeel.
- Samenwerking met de politie rond o.a. verkeersdiploma, verkeersproblematiek,
vandalisme, vuurwerkproblematiek e.d. en individuele zaken.
- Aan onze school is een verkeerscommissie verbonden, bestaande uit ouders en
leerkrachten. Zij houden zich bezig met de brigadiers, de verkeerssituatie rond de
school en verkeerseducatie (BVL).
- Samen met het IVN besteden we aandacht en zorg voor de natuur om ons heen.
- Samenwerking met brandweer in kader van BHV en veiligheid.
- Samenwerking met peuterspeelzalen en BSO/TSO.
- Samenwerking met Gemeente (LEA).
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17. Overige zaken
17.1 Veiligheidsplan
Sinds 1 augustus 2009 zijn wij in bezit van een veiligheidsplan. Dit plan is een
algemeen arbo beleid en is integraal beschreven en vastgesteld op SKOzoK-niveau.
In dit veiligheidsplan wordt beleid geformuleerd op het terrein van agressie, geweld,
seksuele intimidatie, discriminatie en pesten. Tevens komt aan de orde hoe de
fysieke veiligheid van de school gewaarborgd wordt.
17.2 Jeugdgezondheidszorg
De Unit jeugd van de GGD begeleidt de jeugdigen van 4 tot 19 jaar, met als doel de
lichamelijke en geestelijke gezondheid van de schoolgaande jeugd te bevorderen. Er
werkt een team deskundigen bestaande uit: een jeugdarts, jeugdverpleegkundige,
assistente en logopedist.
Gedurende de basisschoolperiode komt uw kind minimaal 3 keer in contact met
medewerkers van dit team.
Onderzoeksprogramma (zie bijlage 6).
17.3 Sponsoring/sponsorbeleid
Onze school heeft (nog) geen beleid op het gebied van sponsoring.
17.4 Buitenschoolse activiteiten voor kinderen
De totale ontwikkeling van kinderen stimuleren we o.a. door het organiseren van
diverse activiteiten.
Te denken valt aan: excursies, culturele activiteiten, sport- en speldagen,
schoolkamp groep 8, activiteiten rond sinterklaas, kerstmis, brandweer, IVN
(vereniging voor natuur- en milieu educatie). Ook het jaarlijkse schoolreisje (groep 1
t/m 7) hoort bij dit soort belangrijke activiteiten. De ondersteuning door de
oudercommissie (Stichting Ouderbijdragen Agnetendal) is daarbij van wezenlijk
belang.
Begeleiding bij schoolreisjes
De Wet op het primair onderwijs (Wpo) geeft geen concrete richtlijnen over de
hoeveelheid begeleiding die nodig is bij schoolreisjes. Wel zegt de wet dat de school
zorgplicht heeft ten opzichte van de leerlingen. Omdat schoolreisjes plaatsvinden
onder verantwoordelijkheid van de school geldt deze plicht ook dan. Kinderen
worden niet een pretpark ingestuurd zonder gepaste begeleiding. Onder gepaste
begeleiding verstaan wij begeleiding die past bij het ontwikkelingsniveau van de
kinderen. Zo zal de begeleiding bij de jongste kinderen intensiever zijn dan bij de
oudere kinderen die al meer in staat zijn om hun eigen weg te vinden met hun
klasgenoten.
17.5 Kind en verkeer
Basisschool Agnetendal is een BVL-school. Dit betekent, naast actieve
verkeerseducatie, dat Agnetendal ook een verkeersveilige omgeving wil creëren in
samenwerking met de gemeente. Jaarlijks wordt een activiteitenplan opgesteld,
waarin dit beschreven is.
Via de nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van onze plannen en andere
ontwikkelingen op het gebied van verkeersveiligheid.
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Wij nemen ieder jaar, in groep 7, deel aan het verkeersexamen.
De verkeersbrigadiers bestaan uit ouders en leerlingen van groep 7 en 8 die
daarvoor een opleiding gehad hebben van de politie.
Intensieve wervingsacties leiden niet tot voldoende verkeersbrigadiers op alle
momenten en plekken. Er staan daarom noodgedwongen geen verkeersbrigadiers
op de Brouwerijdreef. Op de Norbertusdreef staan alleen verkeersbrigadiers aan het
begin van de ochtend en aan het begin van de middag. De verantwoordelijkheid voor
het veilig oversteken op deze plekken op tijden zonder verkeersbrigadiers ligt nu bij
ouders/verzorgers.
Ook het brengen en ophalen van uw kind(eren) vraagt ook om veiligheid. Daarom
willen wij u vriendelijk verzoeken de auto veilig te parkeren en het fietspad vrij te
houden. Leerlingen die op de fiets naar school komen, plaatsen hun fiets in de
daarvoor bestemde fietsenrekken. Deze staan op de speelplaats.
17.6 Hoofdluis
Om het hardnekkige probleem van hoofdluis te bestrijden hebben we een structurele
oplossing gevonden. Sinds een aantal jaren worden de kinderen preventief
gecontroleerd op hoofdluis. De controles vinden telkens plaats na een vakantie en
staan in de kalender. Wanneer er hoofdluizen aangetroffen worden neemt de
coördinator contact met u op. Voor alle duidelijkheid; iedereen kan bezoek krijgen
van de hoofdluis! U kunt het protocol op school opvragen.
17.7 Schoolmaatschappelijk Werk Dommelregio
De gemeente Valkenswaard stelt subsidie beschikbaar om schoolmaatschappelijk
werk (SMW) in te zetten. De hulp van schoolmaatschappelijk werk is dus gratis.
Het doel van SMW is om een bijdrage te leveren aan de positieve ontwikkeling van
het kind, door wanneer dit nodig is, hulp te bieden aan kinderen (en hun ouders) met
bijvoorbeeld sociaal emotionele of gedragsproblemen.
Het SMW is er ter ondersteuning van zowel leerlingen, ouders als leerkrachten.
Het schoolmaatschappelijk werk is een aanvulling op de op school aanwezige
leerlingenzorg. Het vormt een brug tussen leerling, ouders, school en hulpverlenende
instanties.
Het SMW heeft onder andere de volgende taken:
- Signaleren van problemen.
- Gesprekken voeren met leerlingen.
- Bemiddelen tussen ouders en school.
- Advies en informatie geven over leer- en opvoedingsvragen.
- Doorverwijzen, indien nodig, naar bijvoorbeeld een sociale
vaardigheidstraining, een kinderpsycholoog of een andere zorginstanties.
De directe hulp is kortdurend en beperkt zich tot problemen van de leerling die van
invloed zijn op de schoolsituatie, zoals gedragsveranderingen, pesten, faalangst of
spanningen thuis.
Dus, heeft u vragen over het gedrag van uw kind? Heeft hij/ zij moeite met het maken
van vriendjes of met samen spelen? Wilt u weten welke invloed een echtscheiding
heeft op uw kind? Over deze en vele andere onderwerpen kan ik met u in gesprek
gaan.
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Op de school van uw kind zijn folders verkrijgbaar over DommelRegio en het
schoolmaatschappelijk werk.
Wanneer u meer informatie wilt over het schoolmaatschappelijk werk of u hebt een
vraag dan kunt u terecht bij de kwaliteitsondersteuner op de school van uw kind of
via onderstaande gegevens.
Lieke Daamen
Schoolmaatschappelijk Werker DommelRegio
(onderdeel van Lumens Groep)
Tel.nr: 06-51801013
l.daamen@lumensindebuurt.nl
17.8 Vervoersprotocol
Voor het vervoer per auto tijdens excursies hebben we de volgende afspraken
gemaakt:
-

-

Eigen kinderen kleiner dan 1,35 m en minder dan 36 kg wegen moeten in
een goedgekeurd kinderzitje of op een zittingverhoger
Indien er niet voldoende kinderzitjes of zittingverhogers aanwezig zijn
volstaat, officieel, het dragen van de gordel.
Alleen de eigen kinderen mogen op de voorstoel worden vervoerd en daarbij
moet er altijd gebruik worden gemaakt van een zittingverhoger. Kinderen van
andere ouders nemen altijd plaats op de achterbank.
Chauffeurs controleren voor vertrek of iedereen goed in een zitje, op een
zittingverhoger en/of in de gordel zit.
Vervoer van kinderen mag alleen in auto’s waarin zich autogordels bevinden.

Indien ouders in opdracht van school kinderen vervoeren, vallen zij onder de
aansprakelijkheidsverzekering van school. Als een kind tot 12 jaar niet volgens de
regels vervoerd wordt, is de boete voor de bestuurder.
17.9 Privacy
In de school is veel informatie aanwezig over de leerlingen en het gezin waartoe zij
behoren; informatie waarvan het belangrijk is dat privacy gewaarborgd wordt. Omdat
wij het garanderen van privacy belangrijk vinden en aan de vereisten van de
Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) willen voldoen, gaan wij zorgvuldig
om met deze informatie. Daarom is binnen ons bestuur onder andere een
privacyreglement vastgesteld m.b.t. het verstrekken van leerling- en
personeelsgegevens. Dit reglement is te vinden op de website van de school en op
www.skozok.nl onder het kopje ‘Protocollen en reglementen’. Ook wordt er geen
informatie verstrekt aan derden, zonder schriftelijke toestemming van
ouders/verzorgers. Uitzonderingen hierop zijn gevallen waarin de wet ons verplicht
om informatie te verschaffen.
Gebruik persoonsgegevens
Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en
begeleiden van onze leerlingen en voor de organisatie die daarvoor nodig is. De
meeste gegevens ontvangen wij van ouders bij de inschrijving van onze school.
Daarnaast registreren leerkrachten en ondersteunend personeel gegevens over
leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er persoonsgegevens
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geregistreerd als dat nodig is voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals
medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD). De leerlinggegevens worden
opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem ParnasSys. Dit programma is
beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van de stichting
die de gegevens strikt noodzakelijk nodig hebben voor de uitvoering van hun
werkzaamheden. Tijdens de lessen maken wij gebruik van digitale leermiddelen.
Hiervoor wordt een beperkte set met persoonsgegevens uitgewisseld met
leveranciers om bijvoorbeeld een leerling te identificeren die inlogt.
Externe partijen
Met externe partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken hebben wij
verwerkers-overeenkomsten afgesloten die voldoen aan de eisen die de AVG stelt
aan dergelijke overeenkomsten.
Beeldmateriaal (foto’s en video’s)
Bij het inschrijven van uw kind(eren) op school vragen wij aan de ouders/verzorgers
toestemming voor het gebruik van foto- en videomateriaal, het delen van uw
contactgegevens met andere ouders, of zij bezwaar hebben tegen het plaatsen van
foto’s van hun kind op de website en tegen het maken van video-opnames voor
onderwijskundige doeleinden. U hebt te alle tijden het recht om deze toestemming te
wijzigen. U kunt dit kenbaar maken via een mail aan de directeur.
Wij vragen ouders nadrukkelijk om terughoudend te zijn met het maken van foto’s en
video’s binnen school. Het is voor ouders niet toegestaan om foto’s of video’s die
gemaakt zijn op school te delen via sociale media of te gebruiken voor commerciële
doeleinden.
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Bijlage. 1.
Plattegrond van de school 01-08-2018
5-6
4

5
Aula
1

S2

1-2
(C)
S
1
i
.

1-2
(B)

1-2
(A)

6

8

Aula
3

Aula 2

BSO

7

S3

BSO

3

S1 =
S2 =
S3 =

Directie
Lerarenkamer
Kantoor

B1 =
B2 =
B3 =
B4 =

Berging 1
Berging 2 (kleuters)
Berging 3 (Handvaardigheid)
Berging 4 (Algemeen)
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3-4

Bijlage: 2.
De eeTClub.

Tussen de middag eten en spelen in de eeTClub!
Onze school heeft tussen de middag pauze van 12.00 tot 13.15. Kinderen kunnen
thuis gaan eten, maar ook op school blijven. Samen met Horizon kinderopvang
bieden we alle kinderen de mogelijkheid om zich op te geven voor de eeTClub! Daar
kunnen de kinderen hun boterham opeten en drankje nuttigen en daarna lekker
spelen. Zodoende kunnen ze het middagprogramma weer fris kunnen beginnen.
De opvang regelen we met vrijwilligers en beroepskrachten. In overzichtelijke
groepen zorgen we ervoor dat de kinderen de rust krijgen om te eten en te drinken.
Het is de bedoeling dat kinderen zelf hun boterham, fruit en drinken meenemen.
Na het eten kunnen de kinderen gaan spelen: vaak buiten op het speelplein en bij
slecht weer blijven we binnen. We zorgen voor toezicht en bieden de kinderen soms
activiteiten aan, zodat ze zich niet hoeven te vervelen. We vinden het belangrijk dat
alle kinderen zich prettig en thuis voelen in de eeTClub! Het is immers de pauze van
de kinderen en dus tijd om even te ontspannen. Om alles goed te laten verlopen,
hanteren we als richtlijn dat er 1 overblijfkracht aanwezig is op 15 tot 18 kinderen.
Aanmelden
U kunt uw kind/kinderen aanmelden voor de eeTClub! via het aanmeldformulier +
machtiging automatische incasso dat u op school kunt vragen. We zien uw
aanmelding graag zo vroeg mogelijk tegemoet, minimaal 1 maand voordat uw
kind/kinderen hiervan gebruik gaan maken. Dan kunnen we uw kind/kinderen tijdig
inplannen. In de eeTClub! registreren we ook altijd welke kinderen aanwezig zijn,
zodat hierover geen misverstanden kunnen ontstaan.
Kosten
Wilt u op 1 of meerdere vaste dagen gebruik maken van de eeTClub! dan kunt u een
aanmeldformulier + machtiging automatische incasso invullen en opsturen naar
Kinderstad, Cuneradal 17, 5551 BP Dommelen o.v.v. aanmelding eeTClub. De
kosten bedragen €3,08 per keer dat uw kind komt naar de eeTClub! Uw kind is dan
verzekerd van een plek in de eeTClub! voor alle schoolweken in dat schooljaar.
Zonder opzegging wordt de overeenkomst stilzwijgend ieder jaar verlengd.
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Wilt u gedurende het jaar of aan het einde van het schooljaar de opvang opzeggen of
wijzigen, dan hebt een opzegtermijn van een maand. Geef dit dus minimaal 1 maand
van te voren door!
Als u flexibel gebruik wilt maken van de eeTClub! of op andere dagen dan uw
overeenkomst dan kunt u dit telefonisch doorgeven bij de coördinator van onze
school. Wij verzoeken u, indien mogelijk, dit 24 uur vooraf te doen.

Betalingen
Er is geen contant betalingsverkeer mogelijk op de eeTClub! U ontvangt per maand
achteraf een factuur (10 x per jaar, niet in de zomervakantie).
Wilt u geen gebruik maken van automatische incasso, dan dient u zelf zorg te dragen
voor een tijdige betaling.

Vrijwilligers
De eetClub! draait (voor een deel) op vrijwilligers. Daarmee kunnen we de kosten
beperken. We zijn eigenlijk altijd wel op zoek naar ouders, opa’s, oma’s, familie,
vrienden, die hieraan willen meewerken.
Vrijwilligers krijgen een vergoeding van € 8,-- netto per keer.
Bovendien kunnen vrijwilligers die zelf kinderen op onze school hebben gratis
gebruik maken van de eeTCLub op dagen dat zij zelf actief zijn.
Veel mensen doen dit vrijwilligerswerk om betrokken te raken bij de school, andere
ouders te leren kennen of omdat ze het leuk vinden om met kinderen om te gaan.
We vinden het belangrijk dat vrijwilligers een overeenkomst tekenen en (in de loop
van de tijd) een korte basisopleiding volgen. Vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend. Als u
zich aanmeldt en wordt ingezet, is het uiteraard van belang dat u komt. De school en
de kinderen rekenen dan op u. Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met de
coördinator Karin Loijens, eetclubagnetendal@horizonkinderopvang.nl of
telefoonnummer 06-83201823.
Vragen?
Mocht u vragen hebben of behoefte hebben aan extra informatie? Neemt u dan
gerust contact op met Karin Loijens : 06-83201823 van de eeTClub!. Zij is graag
bereid uw vragen te beantwoorden.
De eeTClub! is onderdeel van de professionele kinderopvang Horizon.
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Bijlage 3:
Centrum voor Jeugd en Gezin.

Centrum voor Jeugd en Gezin Valkenswaard
Een plek waar opvoeders en jeugdigen terecht kunnen met vragen over opvoeden en
opgroeien
De gemeente is verantwoordelijk voor de gehele jeugdzorg. Dat betekent: alle
hulp, zorg en ondersteuning voor jeugdigen en hun opvoeders. Met instanties ook in regionaal verband - heeft de gemeente hierover afspraken gemaakt
zodat iedereen goed geholpen wordt. Deze taken liggen binnen de gemeente
Valkenswaard bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).
Wat is het CJG?
Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) kunnen opvoeders, jeugdigen en
professionals terecht met vragen over opvoeden en opgroeien.
Stel uw vraag!
Stelt u uw vraag graag persoonlijk aan iemand? U kunt dan terecht bij een van de
partners van het CJG, zoals het jeugd-/schoolmaatschappelijk werk, het
consultatiebureau en het jongerenwerk. U kunt elke medewerker van deze
organisaties aanspreken en uw vraag voorleggen. Deze medewerkers hebben
rechtstreeks contact met het CJG.
Voor wie is het CJG?
Het CJG richt zich op:
- (aanstaande) ouders en verzorgers van kinderen;
- kinderen en jeugd in de leeftijd van 0 tot 23 jaar;
- professionals en vrijwilligers die met jeugdigen en hun ouders werken.
Contact met het CJG
U kunt bellen of e-mailen met het Centrum voor Jeugd en Gezin. We zijn van
maandag t/m donderdag bereikbaar van 09.00 uur tot 17.00 uur en op vrijdag van
09.00 uur tot 12.30 uur op telefoonnummer (040) 208 3666. Ook kunt u contact met
ons opnemen via het e-mailadres cjg@valkenswaard.nl.

We helpen u graag!
Wilt u meer weten over opvoeden en opgroeien, tips krijgen of geholpen worden,
bekijk dan onze website: www.cjgvalkenswaard.nl.
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Bijlage 4:
Zorg voor Jeugd.

Als BS Agnetendal zijn wij aangesloten op het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd.
Zorg voor Jeugd is bedoeld om problemen bij kinderen en jongeren in de leeftijd
van 0 – 23 jaar in een vroegtijdig stadium te signaleren en vervolgens de coördinatie
van zorg te organiseren. Op deze manier moeten risico’s met kinderen en jongeren
worden voorkomen en kan in het belang van de jeugdige en zijn ouders/verzorgers
hulp beter op elkaar worden afgestemd.
Het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd is beschikbaar gesteld door de gemeente.
De gemeente heeft vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) namelijk
de taak om problemen bij jeugdigen te signaleren en coördinatie van zorg te
organiseren.
Binnen onze organisatie BS Agnetendal kunnen zorgsignalen worden afgeven in
Zorg voor Jeugd. Zo’n signaal geven zij alleen af, nadat zij de jeugdige en/of zijn
ouders/verzorgers hierover hebben geïnformeerd. Bij het afgeven van een signaal
wordt geen inhoudelijke informatie geregistreerd. In het systeem komt alleen te staan
dat er zorgen zijn over een jeugdige. Als er twee of meer signalen in het systeem
staan over dezelfde jeugdige, dan wordt automatisch een ketencoördinator
aangewezen. Deze ketencoördinator is een professional van een
hulpverleningsorganisatie. Hij/zij inventariseert wat er aan de hand is met de jeugdige
en of het nodig is om in overleg met betrokken partijen een hulpverleningsplan op te
stellen. Op www.zorgvoorjeugd.nu vindt u meer informatie over Zorg voor Jeugd.
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Bijlage 5.
Jeugdgezondheidszorg: een gezonde keuze voor alle leerlingen

Gelukkig gezonde kinderen
Wat kan Jeugdgezondheid betekenen voor u en uw kind?
Gezond en veilig (op)groeien gaat bij de meeste kinderen vanzelf. Als ouder of
verzorger gaat u voor het beste voor uw kind, zodat het kan opgroeien in een
veilige en stimulerende omgeving. Maar kinderen op de basisschool
ontwikkelen zich razendsnel. En dat roept ook wel eens twijfels, vragen of
zorgen op. Dan kan Jeugdgezondheid helpen.
Jeugdgezondheid
Onze school werkt samen met het team Jeugdgezondheid van de GGD
Brabant-Zuidoost. Het team bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige,
assistent en een medewerker gezondheidsbevordering. De jeugdverpleegkundige
neemt deel aan de zorgstructuur van de school.
Wat kunnen zij voor u en uw kind betekenen?
Zit uw zoon of dochter in groep 2? Dan ontvangt u een uitnodiging voor een
gezondheidsonderzoek. Tijdens dit onderzoek kijken de medewerkers van het team
naar de lichamelijke, psychische en sociale ontwikkeling van uw kind. Denk aan
groei, gewicht, leefstijl, spraak en taal, maar ook aan schoolverzuim en gedrag.
Misschien heeft u zelf vragen? Tijdens het onderzoek kunt u die stellen.
Ook in groep 7 besteedt het team Jeugdgezondheid aandacht aan de ontwikkeling
van uw kind en aan verschillende leefstijlthema’s. Daarnaast worden alle kinderen in
groep 7 gemeten en gewogen.
Even praten….
Mijn dochter in groep 3 is nog niet helemaal zindelijk. Mijn zoon van 9 vindt het
moeilijk om met andere kinderen samen te spelen. Zijn die driftbuien van mijn
kind normaal en hoe kan ik daar het best mee omgaan? Een lastige eter aan
tafel…..
Voor dit soort vragen kunt u altijd terecht bij het team Jeugdgezondheid. Praten met
een deskundige van Jeugdgezondheid biedt vaak nieuwe inzichten en helpt u verder.
Zij bieden een luisterend oor, geven hulp en advies en informatie die helpt. Als het
nodig is verwijzen ze door.
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Extra informatie
Betrouwbare en actuele informatie over opgroeien en opvoeden vindt u op de
website www.informatiediehelpt.nl De informatie is ontwikkeld door de Stichting
Opvoeden.nl in samenwerking met wetenschappers en deskundigen uit de praktijk
en is getoetst door ouders.
Inentingen
In het jaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt hij of zij de inentingen tegen DTP (Difterie,
Tetanus en Polio) en BMR (Bof, Mazelen en Rode hond). Meisjes krijgen in het jaar
dat ze 13 worden ook de vaccinatie tegen HPV (baarmoederhalskanker)
aangeboden. De GGD verstuurt de uitnodigingen en vaccineert op een aantal
centrale locaties in de regio. Meer info op www.bmr-dtpprik.nl, www.hpvprik.nl of
www.rijksvaccinatieprogramma.nl.
Altijd welkom
Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken voor een gezondheidsonderzoek of
gesprek? U kunt altijd contact opnemen met de sector Jeugdgezondheid.
 Kijk op de website www.ggdbzo.nl/ouders en klik op de button “Ik heb een
vraag”
 Of bel de GGD Brabant-Zuidoost via: 088 0031 414 op maandag t/m vrijdag
van 8.30 tot 17.00 uur.
De GGD doet meer:
 De GGD helpt scholen bij projecten over bijvoorbeeld overgewicht,
genotmiddelen, pesten en seksualiteit.
 Medewerkers van de GGD kijken of de school schoon en veilig is en geven
hierbij advies.
 Zij verzorgen voorlichtingsbijeenkomsten en cursussen voor ouders, scholen
en kinderen.
 Ze ondersteunen scholen om hoofdluis te voorkomen en te bestrijden.
 Elke 4 jaar doet de GGD een groot onderzoek naar de gezondheid van alle
kinderen van 0 t/m 11 jaar en van 12 t/m 17 jaar. Met de resultaten uit deze
onderzoeken kunnen onder andere gemeenten en scholen hun beleid en
activiteiten ontwikkelen.
GGD Brabant-Zuidoost

Bezoekadres

www.ggdbzo.nl

Postbus 8684

Clausplein 10

/ggdbzo

5605 KR Eindhoven

5611 XP Eindhoven

@ggdbzo
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Bijlage 6
GROEPSVERDELING op basisschool Agnetendal.
UITGANGSPUNTEN:
De school heeft als taak het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs d.m.v.:
* bieden van optimale ontwikkelingskansen
* bieden van goede zorg
* bieden van een veilige leeromgeving
Daarbij speelt:
A. HET BELANG VAN HET INDIVIDUELE KIND:
Belangrijke factoren daarbij zijn:
* soc.-emotionele ontw. kind o.a.: - weerbaarheidsniveau
- aan/afhankelijkheidsniveau
- geborgenheid, thuis voelen in groep/school
* cognitieve ontw. kind. o.a.:
- beheersingsniveau
- werkhouding/motivatie
- concentratie
B. HET BELANG VAN DE GROEP / DE KINDEREN:
Belangrijke factoren daarbij zijn:
* de samenstelling van de groep qua totaal aan zorg op cognitief én sociaal-emotioneel
gebied:
- de zorg binnen de groep gaat boven het aantal leerlingen van een groep
- het aantal zorgleerlingen op beide gebieden moet, in belang van
ontwikkelings- en aansluitingsmogelijkheden van de kinderen en
werkbaarheid/haalbaarheid voor de leerkracht(en), realiseerbaar zijn/blijven
* de samenstelling van de groep zien als basis voor;
- het zich competent voelen, voor de sociaal- emotionele balans, het gevoel
van veiligheid.

STREEFPUNTEN: de hieronder genoemde punten worden in de overwegingen
meegenomen. Daarbij wordt getracht ze binnen de mogelijkheden te realiseren. Dit
betekent niet dat ze gegarandeerd zijn.
- per groep: - niet meer dan ± 30 leerlingen per fulltimebaan
- een goede verhouding tussen aantal jongens/meisjes
- niet meer dan 2/3 leerkrachten
- niet meer dan 2 groepen gecombineerd bij elkaar
- de groepen: - worden bij combinatiegroepen samengesteld uit opeenvolgende groepen die
zo veel mogelijk gelijk in aantal zijn
- de leerlingen: - zitten achtereenvolgend bij voorkeur niet langer dan max. twee jaar bij
dezelfde leerkracht(en)
- m.b.t. broers/zussen in één groep: na overleg met ouders/verzorgers
- m.b.t. vrienden/vriendinnen: tenminste bij één vriend/vriendin.
- de groepssamenstelling (per leerjaar) blijft zoveel mogelijk hetzelfde (vanaf
groep 3).

Leerkrachten nemen de streefpunten zoveel mogelijk in acht bij het indelen van de
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leerlingen en nemen contact op met de betreffende ouders/verzorgers als hier vanaf
geweken wordt.
PROCEDURE: Er wordt gewerkt met het ‘stappenplan formatie’ waarin in een tijdspad is
opgenomen welke acties wanneer en door wie uitgezet/uitgevoerd worden.
Dit stappenplan wordt met de MR in maart doorgenomen. De MR heeft een adviserende rol
en geeft instemming in groepsverdeling.
In het stappenplan wordt benoemd in welke week de groepsverdeling en formatie bekend
wordt gemaakt aan ouders. Deze streefdatum wordt in mei in Het Praatpaaltje vermeld.
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Bijlage 7
Horizon Kinderopvang
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Bijlage 8.
Formulier Instemming met de schoolgids door Medezeggenschapsraad

School:

____________________________________

Adres:

____________________________________

Postcode/plaats:

____________________________________

------------------------------------------------------------------------------------------VERKLARING:
Hierbij verklaart de Medezeggenschapsraad van bovengenoemde school in te
stemmen met de schoolgids 2018-2019 van deze school.
Namens de Medezeggenschapsraad:
____________________________________ plaats
____________________________________ datum
____________________________________ handtekening
____________________________________ naam
____________________________________ functie
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