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Voorwoord 
 

Bewust kiezen 
Voor de meeste kinderen is de basisschool de onderwijsvorm waar ze de meeste jaren van hun 
schoolloopbaan doorbrengen. Dat is niet zonder reden. Van peuter tot puber is er een hele weg te gaan. Een 
kind moet zijn/haar talenten ontdekken, vaardigheden ontwikkelen en er is veel te leren. Gelukkig hoeven ze 
dat niet alleen te doen.  
Naast het gezin en de omgeving waarin het kind opgroeit, vormt het onderwijs een belangrijke schakel in de 
opvoeding. Samen immers zorgen ouders en school voor het opvoeden van kinderen. Het team van onze 
school heeft gekozen voor adaptief onderwijs volgens het Bas model en we werken aan een veilige 
schoolomgeving door duidelijke positieve leefregels en het gebruik van de Kanjer methode in alle groepen van 
onze school. Wij hebben die keuze gemaakt, omdat wij vinden dat deze onderwijsvormen heel goed aansluiten 
bij de ontwikkeling van uw en onze kinderen.  
In deze schoolgids kunt u onder andere de motivatie voor deze keuze lezen en kennis maken met de 
werkwijzen die wij vanuit deze visie hebben gerealiseerd in de dagelijkse praktijk. Verder vindt u informatie 
over allerlei zaken die met onze school te maken hebben. 
De keuze voor een basisschool is een belangrijke keuze. Wij weten dat!  
Net als u willen wij uw kinderen optimaal voorbereiden op een goede en gelukkige toekomst. Samen met u als 
ouders/ verzorgers willen we daar een bewuste bijdrage aan leveren.  
U kunt uw kind aan ons toevertrouwen. 
 
Wij wensen u en uw kinderen een heel fijn schooljaar toe.  
Team bs Zonzeel 
 
P.S. Mocht u tijdens of na het lezen van deze schoolgids vragen, opmerkingen of suggesties hebben, dan 
nodigen wij u van harte uit om te reageren. 
Ook voor een toelichting bent u altijd welkom.



  

 
 

schoolgids 2018-2019 

  

 Basisschool “Zonzeel” 50 jaar          5 

  

 

De school in het kort 
 
In het logo van de school zijn onze grondgedachten herkenbaar: 
Een basisschool met een duidelijke, brede en stevige basis. Een basis waar op 
kinderen een leven lang voort kunnen bouwen. 
 
De brede en open letters staan voor….. 

 onze positieve en transparante benadering van leerlingen en onze visie op onderwijs; 
 onze duidelijke schoolnaam, die we graag uitdragen; 
 het open karakter van de school; 

 
De brede gekleurde blokken staan symbool voor het volgende: 

 de warmte die we als school uit willen stralen. Door deze warmte willen we bereiken dat 
kinderen zich thuis voelen op onze school. 

 het brede aanbod aan leerstof en vaardigheden wat we als school aan onze leerlingen 
willen bieden. 

 kinderen geven op onze school ook zelf kleur, sturing aan hun eigen leerproces. 
 Op onze school mogen leerlingen verschillen, een andere “kleur” uitstralen. We zien dat 

als een verrijking, maar ook als een uitdaging. 
 De blokken in diverse hoogtes symboliseren ook het verschil in competenties en 

vaardigheden bij leerlingen. Adaptief onderwijs houdt in dat onderwijs op maat, op 
verschillende niveaus, wordt aangeboden. 

 De drie hoofdkleuren in het logo staan voor de drie belangrijkste componenten van 
adaptief onderwijs:  Relatie, Competentie en Autonomie 
 

Drie vaardigheden die uiteindelijk samenkomen in een “mengkleur” en zorgen voor een evenwichtige 
leerhouding. 

Geschiedenis en toekomst 
Onze school bestaat op 14 augustus 2018 50 jaar.  
De schoolnaam heeft betrekking op het uitgestrekte poldergebied dat in vroegere tijden de wijde omgeving 
van Terheijden bestreek. 
Ons adres is :  Bs Zonzeel 

Polderstraat 110 
4844 BK Terheijden 
076-5938126 
infozonzeel@skod.org  

Waar staat onze school voor  
 
Zonzeel is een school, waar…….  

 het onderwijs uitdagend en ondersteunend is; vormen van adaptief werken dragen bij tot 
actieve gemotiveerde leerlingen; 

 we ons inzetten om een omgeving te creëren, waarin iedereen zich thuis voelt.  
 we werken met de uitgangspunten van de Kanjer methode; 
 de kerndoelen van het basisonderwijs richtinggevend zijn voor ons leerstofaanbod; 
 wij ernaar streven het onderwijs op school zodanig adaptief in te richten dat we zo veel 

mogelijk aan kunnen sluiten op de capaciteiten en de ontwikkeling van elk kind; 
 we volgens de uitgangspunten van BAS (Bouwen aan een Adaptieve School) ons onderwijs 

vormgeven en inrichten; 

mailto:infozonzeel@skod.org
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Het team van bs “Zonzeel”  
 

 

Joop van de Sande 
Directeur 

Ma, di, do 
 
 

 

Han Stevens 
Groep 7 ma, di, do, vr 

Bouwcoördinator  

BB 
Plaatsvervangend  
directielid 

 

Lisette Jansen 
Groep 1-2a do,vr 

Groep 1-2b ma,di 
Bouwcoördinator OB 

Plaatsvervangend 

directielid 

 

Dorien de Vries 
Groep 1/2b 
wo, do, vr 

 

Karin Meeuwissen 
Groep 4 
full time 

  

Femke de Been 
Groep 1/2a 

Ma, di, wo 

Saskia Boelens 
Groep 3 

Ma, di, vr 
intern Contact 
Vertrouwens persoon 

Anja Dingenouts 
Groep 3 

Wo,do 

Sven van Gerven 
Groep 6 do, vr 
Interne Begeleider 
Leerlingenzorg  
Intern Contact 
vertrouwenspersoon  

 Miriam Otjens 

Groep 5 

Ma,di,do,vr 

Mirjam Schrauwen 
Groep 5 

wo 

 Wil Kuijlaars 
Groep 6 

Ma,di,wo 

Bianca van der Made 
Onderwijs-assistent  

 

 

Bart Bossers 
groep 8 do,vr 

Groep 7 wo 
ambulant op ma 
  

 

 

Angela Heil 

Groep 8 

Ma,di,wo 

 

Karen van Klink 

Administratief medewerker 

 

 Adriënne Roovers 
Concierge 
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Schooltijden 
Groep 1 t/m 8 
08:30u – 12:00u (inloop vanaf 08:25u) 
13:15u – 15:30u (inloop vanaf 13:10u) 

Ochtendpauze – Groep 3 tot en met 5 
10:00u – 10:15u 

Ochtendpauze – Groep 6 tot en met 8 
10:15u – 10:30u 
Op elke woensdag- en vrijdagmiddag zijn alle kinderen vanaf 12:00u vrij. 

Gymtijden 
 

Gymtijden (maandag) Gymtijden (donderdag) 

9.30 – 10.15    groep 8 9.30-10.15      groep 7 

10.30-11.15    groep 5 10.30-11.15    groep 6 

11.15-12.00    groep 4 11.15-12.00    groep 4 

13.15-14.00    groep 3 13.15-14.00    groep 3 

14.00-14.45    groep 7 14.00-14.45    groep 5 

14.45-15.30    groep 6 14.45-15.30    groep 8 
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Identiteit 

Levensbeschouwelijke identiteit 
Onze school is al sinds jaar en dag een katholieke basisschool. Dat behoefde jaren geleden nauwelijks 
toelichting. Maar de tijden zijn veranderd, de samenleving is veranderd en de betrokkenen bij onze school 
(leerkrachten, kinderen en ouders) zijn veranderd.. We zien de veranderingen van de afgelopen decennia: een 
sterke ontkerkelijking van de samenleving, toename van multi culturaliteit en een sterke nadruk op didactiek 
en opbrengsten en daardoor minder op de vormende taak van de school. De invulling van ‘katholieke school’ 
zoals die vroeger gold is daardoor onder druk komen te staan. 
We stellen vast dat in het katholiek onderwijs drie kernwaarden het onderwijs altijd hebben gekleurd en nog 
steeds kleuren:  

 We willen de kinderen ‘leren over het leven’  
 We willen met de kinderen ‘het leven vieren’  
 We willen de kinderen leren dat we ‘het leven met elkaar delen’.  

 
Wat ons opvalt in deze traditionele kernwaarden is het belang van ‘verbondenheid’. Dit sluit goed aan bij hoe 
wij ons school-zijn beleven: ‘wij’ is voor ons een kernbegrip.  
Wat betreft de concrete uitwerking van onze identiteit noemen we de volgende zaken.  

 Het stimuleren en onderhouden van een wij-gevoel betekent dat we ook aandacht schenken aan 
begrip voor elkaar. Daarom vinden we het belangrijk om in onze lessen de verschillende godsdiensten 
en stromingen aan bod te laten komen. We willen onze vieringen zó opzetten dat daardoor het wij-
gevoel opgeroepen en versterkt wordt. We denken daarbij aan groep overstijgende vieringen. Wat 
betreft de traditionele religieuze vieringen rond Kerstmis en Pasen willen we de achtergrond van deze 
feesten duidelijk maken.  

 We willen dat het ‘vieringen’ zijn die voor de leerlingen betekenisvol zijn en zullen aansluiting zoeken 
bij hun leefwereld en hun inzet.  

 Om leerlingen te begeleiden bij het leren samenleven op school maken we gebruik van de 
Kanjermethode en de daarbij behorende Kanjerregels. Deze moeten voor duidelijkheid zorgen 
omtrent wat gewenst gedrag is.  

 We willen de leerlingen actief betrekken bij het vormgeven van de school als gemeenschap. Daartoe 
geven we ze waar mogelijk stem in het meedenken en meebeslissen over de inrichting van de school. 
We leren ze om samen tot besluiten te komen en op een democratische manier met elkaar hun 
verantwoordelijkheid voor het samenleven en samen werken op te pakken. Volgens ons zijn 
leerlingen erbij gebaat wanneer ze een gevoel van eigenaarschap hebben m.b.t. hun leven op school. 
Dit zal het gevoel van eigenwaarde van de leerlingen versterken, iets dat we erg belangrijk vinden.  

 In overeenstemming met onze nadruk op verbondenheid zullen we gevallen van pestgedrag op een 
oplossingsgerichte manier proberen op te lossen. Hierbij krijgen de leerlingen zelf, inclusief de 
pesters, de mogelijkheid om de verbroken verbondenheid zelf weer te herstellen.  

 De traditionele band met de kerk is voor ons niet altijd meer vanzelfsprekend. We bekijken per 
situatie wat de meerwaarde kan zijn van samenwerking met de kerk.  

 ‘Wij’ is voor ons een kernbegrip. We willen de kinderen een leef- en leeromgeving bieden die 
gekenmerkt wordt door verbondenheid. Iedereen hoort erbij. Ook voor kinderen die extra aandacht 
behoeven staan we open, mits dit voor ons valt binnen de grenzen van onze mogelijkheden.  

 Dit betekent dat we het niet wenselijk vinden wanneer we sommige kinderen vanwege een bepaalde 
levensbeschouwelijke achtergrond bij bepaalde activiteiten (verjaardagen met traktaties) of vieringen 
(Sinterklaas, Kerstfeest) zouden moeten uitsluiten op verzoek van de ouders. Dit staat namelijk haaks 
op onze visie.  

 Deze verbondenheid wordt versterkt wanneer de kinderen elkaar beter leren kennen, ook op 
persoonlijk en levensbeschouwelijk vlak.  

 Ook leerkrachten maken onderdeel uit van de school als gemeenschap. Dat betekent dat de kinderen 
ons ook beter mogen leren kennen, ook op levensbeschouwelijk vlak. We willen ons wat dat aspect 
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betreft niet op de vlakte houden. Wel vinden we het belangrijk dat ieder van ons er verschillend in 
mag staan.  

 De buitenwereld komt de school binnen en dat geldt ook voor lastige onderwerpen. Als school willen 
we laten zien waar we voor staan door lastige onderwerpen te bespreken in rustige gesprekken. Dit 
geldt ook voor verlieservaringen. Bij dit laatste bekijken we natuurlijk per kind en per situatie wat de 
mogelijkheden voor een gesprek zijn.  

 Bij ons streven naar het creëren van een wij-gevoel en een school als gemeenschap past uiteraard 
geen verbale en fysieke agressie. 

Pedagogisch onderwijskundige identiteit  
BS Zonzeel, een school waarbij het onderwijs uitdagend en ondersteunend is. Vormen van zelfstandig werken 
en samenwerken dragen bij tot actieve gemotiveerde leerlingen. Iedere leerkracht probeert de leerstof zo 
toegankelijk mogelijk aan te bieden.  
De leerkrachten zijn voorspelbaar en duidelijk in hun gedrag en werkvormen, waardoor kinderen rust en 
ruimte krijgen om zich te kunnen ontwikkelen. Er zijn hiervoor op schoolniveau positieve leefregels opgesteld 
waar iedereen zich aan moet houden. 
Wij willen kinderen vooral zelf laten leren; door zelf te onderzoeken, zelf te ontdekken, vergelijken, 
uitdrukken, zowel individueel als in groepen. 
Door samenwerken en in discussie treden met anderen leren de kinderen luisteren naar anderen, ze leren 
omgaan met vraagstellingen, een eigen mening en inzichten te formuleren. 
De leeractiviteiten van de kinderen vinden plaats vanuit gegeven opdrachten, instructies, taken, aangereikt 
materiaal en eigen leerbehoeftes van de kinderen.  
Bovendien biedt het zelfstandig werken aan de groepsleerkrachten de tijd en de mogelijkheid om individuele 
kinderen met behulp van een handelingsplan, extra instructie, tijd en uitleg te geven bij leer- en of 
gedragsproblemen. 
De samenwerking binnen de schoolgemeenschap berust op principes van respect, wederzijdse hulp, 
eerlijkheid, openheid, vertrouwen, veiligheid en het jezelf mogen zijn.  
Naast het zo goed mogelijk anticiperen op de ‘leer’ mogelijkheden is het ook belangrijk aandacht te schenken 
aan de individuele (leer)behoefte in de sociaal emotionele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling. Autonomie 
voor het eigen leerproces wordt hierbij bevorderd. De leerkracht heeft hierbij een sturende en stimulerende 
rol. Gaandeweg de schoolperiode zal de leerkracht hierbij, indien de leerbehoefte van de individuele leerling 
dit toelaat steeds meer coachend en begeleidend optreden.  
Wij kunnen als school ook adaptieve zorg bieden aan kinderen met specifieke behoeften; waarbij de 
ontwikkeling wat meer tijd en ruimte vraagt. Deze zorg noemen we zorgverbreding. 
BS Zonzeel is een school waar kinderen zich kunnen ontplooien binnen gestructureerde situaties. Door middel 
van spel en het leren in zo’n omgeving ontwikkelt het kind zich verder. 
Belangrijk is dat het kind, bij alles wat het ontmoet of aangeboden krijgt, zichzelf kan blijven. 

Organisatorische identiteit 
Er werken 14 leerkrachten op Zonzeel, parttimers en fulltimers. Een onderwijsassistent, een conciërge, een 
administratief medewerker en een interieurverzorgster zijn ook aan school verbonden. De directeur en de 
beide bouwcoördinatoren geven vanuit het Management Advies Team en de teamvergadering leiding aan dit 
geheel. Onze onderwijsdoelen en daaruit voortkomende organisatievormen worden ontleend aan: 
 Programma’s gericht op functies van kinderen. De volgende ontwikkelingsgebieden zijn daarbij in beeld. 

Spraak- en taalontwikkeling, zintuiglijke- en motorische ontwikkeling, cognitieve ontwikkeling, muzisch - 
creatieve ontwikkeling en sociaal - emotionele ontwikkeling. 

 Eigen individuele ervaring- en ontwikkelingsbehoeften van kinderen. 
 De doelen zoals door de wetgever aangegeven in de kerndoelen primair onderwijs.       
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Ouderbetrokkenheid 
 
Ouders zijn een onmisbare schakel in de relatie tussen school en leerling. Ouders en school hebben elkaar 
gedurende de hele schoolcarrière nodig: als partners in de opvoeding, als klankbord, in de medezeggenschap 
op school, als vrijwilliger of ‘gewoon’ als gesprekspartner.  
Betrokkenheid van ouders op de school betekent het ook betrokkenheid van de school op de ouders. Ouders 
en school zijn immers partners in de opvoeding. Voor een optimaal verloop van de schoolcarrière van een 
leerling is het belangrijk dat ze elkaar regelmatig van informatie voorzien: over leefregels, talentontwikkeling, 
vorderingen of eventuele stagnatie, over de sociaal‐emotionele ontwikkeling van een leerling, zijn of haar 
thuissituatie, etc.    
Een regelmatig contact tussen school en ouders kan de samenwerking bij leerproblemen of problemen thuis 
bevorderen, zorgt voor een betere afstemming tussen de opvoeding thuis en op school en stelt scholen in 
staat om te profiteren van de kennis, het inzicht en de ervaring van ouders.  
Ouderbetrokkenheid kan, kortom, een belangrijke bijdrage leveren aan een optimaal verloop van 
de schoolloopbaan. Een belangrijk gegeven is wel dat ouders  de visie van de school onderschrijven.  

 Verwachtingen richting de ouders  
Belangrijke uitgangspunten / voorwaarden:  

 De ouders onderschrijven de visie van de school.  
 Ouders zijn de eerste opvoeders.  
 Ouders zijn ervaringsdeskundigen.  
 Ouders zijn volwaardig gesprekspartners ten aanzien van de ontwikkeling van hun kind.  
 Ouders zijn betrokken   

Wij verwachten dat:  

 Ouders er voor zorgen dat hun kind goed toegerust naar school komt,  
 ouders een actieve rol hebben in de communicatie over hun kind,  
 ouders vertrouwen op de deskundigheid van de school en bij onduidelijkheden aan de bel trekken,  
 ouders de volle verantwoordelijkheid dragen die zij als ouder hebben,  
 ouders samen met de school in gesprek gaan/zijn over het onderwijs aan hun kind,  
 ouders de adviezen die leerkrachten geven m.b.t. onderwijs- of gedragsondersteuning serieus nemen.   

Verwachtingen richting de school   

Belangrijke uitgangspunten:  

 De school houdt zich aan haar wettelijke taak en geeft goed onderwijs.  
 Het personeel op school is deskundig.  
 De school is een veilige, prettige leeromgeving.  
 Het schoolgebouw ziet er verzorgd uit (gebouw, inrichting, leermiddelen).  
 Het onderwijs sluit aan bij de  onderwijsbehoeften en belevingswereld van de leerlingen.  

 Ouders mogen verwachten van de school dat:  

 De school de ouders serieus neemt.  
 De school de ouders informeert over de ontwikkeling van hun kind.  
 De school ouderparticipatie serieus neemt.  
 De school bereid is met ouders samen te werken.  
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 De school in voldoende mate met ouders communiceert met de daar voor beschikbare middelen.  
 De school ouders de gelegenheid tot ouderparticipatie biedt.    
 De school de ouders informeert hoe het onderwijs op school wordt vormgegeven.  
 De school de ouders informeert over haar zienswijze op onderwijs.  
 De school- maatschappelijke ontwikkelingen en onderwijsvernieuwingen volgt en ouders daarover 

informeert.   
Deze verwachtingen leiden tot wederzijdse verplichtingen. Het gaat daar bij om de volgende 
verplichtingen.  

 Ouders en school gaan in gesprek over de vorderingen van het kind.  
 De school informeert de ouders als er een ondersteuningsplan is opgesteld.  
 De school maakt inzichtelijk op welke wijze ouders betrokken kunnen worden bij het onderwijs op 

school.  
 Ouders en school gaan altijd met elkaar in gesprek op basis van respect en wederzijds vertrouwen.   

Contactmomenten met ouders  

Huisbezoek:  
De leerkrachten van groep 1 brengen een huisbezoek wanneer een ingeschreven kind 3 jaar en 10 maanden 
oud is. Het is een informeel bezoek en bevordert de laagdrempeligheid van de school. Door het gezin in een 
informele sfeer te ontmoeten kan een leerkracht met eigen ogen een beeld vormen van de leefomgeving en 
gezinssituatie van een leerling. Het kan een breder beeld opleveren dan het (leer)gedrag in de klas. Doordat 
een leerkracht laat merken dat de interesse zich niet beperkt tot de schoolprestatie, zullen ouders eerder 
initiatief nemen tot meehelpen, meedenken en meebeslissen.   

Oudergesprekken:  

Er zijn verschillende soorten oudergesprekken  

 Bij de start van een schooljaar: een kennismakingsgesprek  
 Gedurende het schooljaar het voortgangsgesprek n.a.v. het rapport of de Kijkregistratie  
 Tussentijdsgesprek, een extra gesprek als er zorgen of vragen zijn.  
 Naast de voortgangsgesprekken die standaard worden gehouden n.a.v. het rapport kan er zowel vanuit 

de ouders als vanuit school het initiatief worden genomen voor een tussentijdsgesprek.  

Van de gesprekken kan  een verslag worden gemaakt. Dit verslag wordt ondertekend voor gezien, door 
de ouders en school. De ouders krijgen indien gewenst een kopie mee. Dit verslag vormt de basis van een 
eventueel vervolggesprek.  

 De school organiseert een aantal oudercontactmomenten per jaar.  

 Informatieavonden: Aan het begin van het schooljaar worden er klassenavonden georganiseerd. Het doel 
van deze avond is ouders te informeren over de activiteiten en werkwijze in dit schooljaar en kennis te 
maken met de andere ouders in de klas. De ouders van de leerlingen van groep 8 worden geïnformeerd 
over het advies en de aanmeldingsprocedure voor het voortgezet onderwijs.  

 Eén ouderavond heeft als doel ouders te informeren over onze manier van werken schoolbreed en de 
visie van de school. Waar is de school mee bezig? Hoe zie je dat terug in de klas? Wat betekent dit voor 
de rol van ouders? De thema-avond kan ook een meer pedagogische invulling krijgen, aangedragen 

vanuit de oudercommissie.  
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Communicatie en Informatie   

 Rondleiding en informatief intakegesprek met de directeur bij inschrijving.  
 De ouders van de leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen jaarlijks tweemaal een rapport over de 

vorderingen van het kind. Het verslag wordt met de gegevens van het cito leerlingvolgsysteem met de 
leerkracht besproken.  

 De leerlingen van groep 1 en 2 krijgen tweemaal per schooljaar een rapportage.  
 De leerlingen van groep 8 krijgen in januari een adviesgesprek VO en in februari een rapport.  
 De tweewekelijkse nieuwsbrief van de directie wordt op de site geplaatst en doorgegeven via de 

ouderportal. 
 De belangrijkste school informatie staat op de website.   
 Ouders gebruiken de e-mailadressen van de leerkracht voor korte mededelingen of om een afspraak te 

maken.  
 Voor uitwisseling van berichten, foto’s en informatie m.b.t. de groep maken we gebruik van de applicatie 

‘Parro’.  
 Inhoudelijke zaken worden altijd in een persoonlijk gesprek besproken.  
 De schoolgids staat ter inzage op de site. Deze wordt jaarlijks aangepast.  
 De medezeggenschapsraad (MR) heeft een eigen nieuwsbrief die minimaal 3 keer via de Zonzeel info aan 

de ouders wordt doorgegeven. 

School-Ouderpartnerschap   
 Ouderbetrokkenheid is geen doel op zich maar zal bevorderend werken voor drie andere doelen:  
o Bij het pedagogische doel gaat het om afstemming van de opvoedkundige ideeën en het 

opvoedkundig handelen van de school en de ouders.  
o Bij het organisatorische doel gaat het om het optimaliseren van het reilen en zeilen van de school, 

mede door de inbreng van de ouders.  
o Bij het democratische doel gaat het om informeel en formeel meedenken en meebeslissen door 

ouders en het goed informeren van en verantwoording afleggen aan ouders door de school. Omdat 
de betrokkenheid van ouders en school een wederzijdse is, kunnen we ook spreken van school-
ouderpartnerschap. 

Gewenst gedrag op school 
Indien uw kind de positieve leefregels van de school ernstig overtreedt hanteren wij  de volgende werkwijze. 

 Schoppen, slaan en schelden zijn zeer zeker niet toegestaan. Het kind krijgt dan een gesprek met de 
nadruk op verbeteren van het gedrag. Indien een kind in korte tijd 2 keer zo’n gesprek krijgt nemen we 
contact op met de ouders. Wij verwachten daarbij van kind en ouder een constructieve houding. 

 In gevallen waar hardnekkig wangedrag en voortdurende verstoring van de goede orde plaats vindt 
horen schorsing en verwijdering tot de mogelijke sancties. Ik verwijs u daarvoor naar het protocol 
‘schorsing en verwijdering’. Bij gevallen van ernstige bedreiging, fysiek gewelddadige handtastelijkheid, 
ontvreemding of vernieling van andermans eigendom zullen wij bovendien aangifte doen bij justitie. 

 

Beleid hoe om te gaan met ouders van kinderen die niet meer 
bij elkaar wonen. 
Wij volgen hierin het protocol, zoals dat voor alle scholen van de stichting is opgesteld. Dit protocol is 
opvraagbaar bij de directie van de school. 
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Beleidsvoornemens 
 

Ook komend schooljaar zal invulling gegeven worden aan die wensen, die het team in overleg met de MR in 
beleidsvoornemens heeft vastgelegd. 
 
Concrete afspraken, die gemaakt zijn: 

 Leerlingen in de groepen 1 t/m 8 werken op een aantal momenten per week met dag- en of 
weekopdrachten: zelf keuzes maken wat eerst, wat laatst gemaakt wordt, verantwoording dragen voor 
het eigen werk, ruimte voor verrijking en voor herhaling.  

 De leerkrachten van de groepen 1, 2 werken met het leerlingvolgsysteem KIJK. Dit volgsysteem geeft de 
leerkrachten en ook de ouders uitstekend zicht op de behaalde en nog te behalen vaardigheden van het 
zich ontwikkelende kind in groep 1-2. 
 

Om de sociaal emotionele ontwikkeling van onze kinderen beter te kunnen sturen en de voorspelbaarheid van 
de leerkrachten te vergroten gebruiken we de Kanjer methode in de school. Dit is een methode sociaal 
emotionele ontwikkeling. Als digitaal sociaal emotioneel volgsysteem gebruiken we de kanjervragenlijst. 
Daarnaast vullen de leerlingen uit groep 5 tot en met 8 ook de vragenlijst mbt sociale veiligheid in.  

 We richten ons op het bestuursprotocol “Geweld en agressie” en het daaraan gekoppelde pestprotocol.  
 Met behulp van het kwaliteitsinstrument BAS werken we verder aan een meer adaptieve school. We 

willen dit jaar het aantal geborgde cellen in het BAS model ten minste met 1 cel uitbreiden. Om dat te 
bereiken ziet u op de jaarkalender ook een aantal studiemomenten voor het team gepland staan. 

 Dit schooljaar werken we in ons aanbod volgens de uitgangspunten van de nieuwe wetgeving passend 
onderwijs.  

 Om meer kinderen individueel te kunnen helpen met leerproblemen en/of sociaal emotionele 
problemen, realiseren we groepsplannen in alle groepen van de school waarin alle extra ondersteuning 
van onze kinderen nauwgezet omschreven is. Basis voor deze groepsplannen is de onderwijsbehoefte van 
leerlingen. 

 ICT biedt grote kansen voor ontwikkeling, ondersteuning van onderwijsleerprocessen, vergroting van 
motivatie en betrokkenheid van leerlingen bij hun eigen leerproces.  

 We gaan dit jaar een start maken met het invoeren van een digitale methode “Snappet” voor rekenen, 
spelling en lezen.  Daarmee bereiken we dat de leerlingen kennis op kunnen doen met een moderne en 
zeker ook actuele methode. 

 We starten dit jaar met een traject wat over een periode van twee jaar gaat lopen, namelijk het invoeren 
van het  “Expliciete Directe Instructie” model. Uiteindelijke doel is de leerkrachtvaardigheden omtrent de 
instructie verder aan te scherpen en de leerling meer handvatten te geven om zijn of haar eigen 
leerdoelen beter te formuleren en te bereiken. Over dit traject zullen we u uiteraard uitgebreid op de 
hoogte houden. Het instructiemodel wordt vooral toegespitst op het vakgebied lezen. 
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Oudervereniging (OV) 
 

BS Zonzeel heeft een oudervereniging, die zich bezighoudt met het volgende: 
 Het bevorderen van goede contacten en een open sfeer tussen ouders en teamleden; 
 Het mede organiseren van festiviteiten; 
 Het begeleiden van excursies en uitstapjes; 

Jaarlijks wordt er aan de ouders een ouderbijdrage van € 27,50 gevraagd. Dit is dus inclusief de  eigen bijdrage 
voor de schoolreis. 
Het rekeningnummer van de oudervereniging is NL19RABO0150604823 t.n.v. oudervereniging bs Zonzeel. 
Deze vrijwillige bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de jaarvergadering van de OV.  
Met de vrijwillige ouderbijdrage kan de OV allerlei activiteiten ondersteunen. Denkt u dan aan Sinterklaas, 
Kerstmis, schoolreis, enz. De financiële verantwoording voor de inkomsten en uitgaven is jaarlijks ter inzage 
tijdens de jaarvergadering. U bent dan natuurlijk van harte welkom. 
We beseffen dat deze ouderbijdrage vrijwillig is, maar willen u er toch op wijzen dat in deze bijdrage ook de 
bijdrage voor het schoolreisje is opgenomen.  
Als er redenen zijn waardoor u deze vrijwillige bijdrage niet kunt betalen…..neem dan even contact op met de 
directeur van de school. Hij kan in overleg met u op zoek gaan naar een passende oplossing. 
 
De oudervereniging hoopt dat niets u tegenhoudt om een van de leden te contacteren indien u bepaalde 
ideeën, voorstellen of klachten heeft. 
De samenstelling van het bestuur van de OV wordt duidelijk tijdens de Algemene Jaarvergadering van de OV 
(zie de schoolkalender). 
U kunt de OV o.a. bereiken door een e-mail te sturen naar ovzonzeel@skod.org  

  

mailto:ovzonzeel@skod.org
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Aanmelding 
 

Ouders worden verzocht hun kind aan te melden in de maand, dat het de derde verjaardag viert. Dan heeft de 
school de gelegenheid om goed beleid te kunnen maken, want dan weten we tijdig op hoeveel leerlingen we 
het komende schooljaar kunnen rekenen. Een telefoontje voor een afspraak en we gaan er samen eens rustig 
voor zitten. Ook ouders die zich eerst willen oriënteren, alvorens een definitieve schoolkeuze te maken, 
ontvangen we graag voor een uitgebreide kennismaking.  
U meldt zich aan via een inschrijfformulier bij onze Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen (SKOD) waarbij u 
een voorkeur kunt opgeven voor één van onze scholen, waaronder natuurlijk ook bs Zonzeel valt. SKOD streeft 
ernaar om uw voorkeurskeuze zoveel mogelijk te honoreren. Als de keuze voor de school eenmaal gemaakt is, 
vragen wij ouders – vóórdat het kind 3 jaar en 10 maanden wordt – om bij hun thuis op bezoek te mogen 
komen. U maakt kennis met de aanstaande leerkracht van uw kind en wij krijgen een beeld van de leef- en 
speel-omgeving van uw kind. We praten over de ontwikkeling van uw kind tot dan toe en over 
schoolgewoontes. Het eerste schoolbezoek wordt gepland (u mag daar bij zijn) en we spreken af of uw kleuter 
gebruik maakt van de mogelijkheid om in de kleuterklas 5 halve dagen ter gewenning ‘mee te gaan draaien’. 
Zo wordt de schooldrempel voor uw kind verlaagd. 
 

Afwezigheid van uw kind 
Mocht uw kind wegens ziekte of een andere oorzaak niet naar school kunnen, wilt u dit dan even melden, 
indien mogelijk vóór schooltijd. Dit kan telefonisch of schriftelijk. Liever niet mondeling via een vriendje of 
vriendinnetje. 
Indien uw kind zonder reden en bericht om 9:00u nog niet op school is, zullen wij hierover direct telefonisch 
contact met u opnemen om vermissing te voorkomen. 
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In welk lokaal zit uw kind? 
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Nascholing 
 

Bijblijven betekent (na)scholen. Als team zijn we intensief bezig met het implementeren van ICT, het werken 
met groepsplannen, passende zorg en het vormgeven van adaptief onderwijs door middel van het BAS project. 
Dit zijn nascholingsactiviteiten in teamverband.  
Daarnaast wordt ook ruimte gegeven voor het volgen van nascholing op individueel niveau. 
 

 Stagiaires en leraren in opleiding (LIO) 

Elk jaar geven wij “nieuwe aanstaande collega’s” en onderwijsassistenten in opleiding graag de gelegenheid 
om zich te bekwamen in het lesgeven. Zij lopen daartoe stage in een bepaalde groep en worden daarbij 
begeleid door de desbetreffende leerkracht, hun mentor. Met de stagecoaches en of de contactdocent van de 
Pabo en het Baronie of Vitaliscollege worden de resultaten doorgesproken. 
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Organisatie van ons onderwijs 

Het werken in de groepen 

 Groepen 1 en 2 

Onze school heeft heterogene kleutergroepen, dat wil zeggen dat kinderen van 4, 5 en 6 jaar bij elkaar in een 
groep zitten. In de kleutergroepen is er nog geen splitsing van de vakken, zoals we die kennen in de hogere 
groepen, maar tijdens het werken worden allerlei vaardigheden geleerd en geoefend. Vast op het programma 
staan dagelijks: werken met ontwikkelingsmateriaal, taalontwikkeling, lichamelijke oefening en muzikale 
ontwikkeling. 
De leerkrachten werken aan de lees-taalontwikkeling en aan de rekenvoorwaarden met behulp van 
systematisch geplande thema’s. Deze thema’s kennen een driejaren cyclus, zodat geen enkele kleuter twee 
keer hetzelfde thema krijgt. 
In de loop van het schooljaar ontstaat er een map met versjes, liedjes en werkjes die de kleuters regelmatig 
aan hun ouders laten zien. Het bewegingsonderwijs vindt – afhankelijk van het weer – binnen of buiten plaats. 
Buiten met karren, springtouwen, loopklossen, en dergelijke, binnen in de speelzaal met gymles of vrij spel. 
Verder letten wij tijdens bovenstaande activiteiten onder andere op de sociaal-emotionele ontwikkeling, de 
zelfredzaamheid, de werkhouding en de grove en fijne motoriek. 
 

 Groepen 3 t/m 8 

We werken op onze school met het leerstofjaarklassensysteem en proberen binnen de jaargroepen de 
leerlingen zoveel mogelijk individueel te benaderen door waar het nodig en mogelijk is te differentiëren. In de 
toekomst zal het zelfstandig werken een steeds groter accent krijgen. Het aanbieden van de leerstof door de 
leerkracht en het verwerken van de stof door de leerlingen zal daardoor op een aantal momenten anders zijn. 
Anderzijds zullen de kinderen meer in staat zijn en gelegenheid hebben om de leerstof op eigen niveau en 
tempo op te nemen en te verwerken. Op dit moment werken we klassen overstijgend op het gebied van 
rekenen, spelling en begrijpend lezen.  
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De vakgebieden 

Nederlandse taal 
In de kleutergroepen wordt de hele dag taal gebruikt. Daar is eigenlijk een soort taalspeelplaats voor kinderen. 
We zijn het er allemaal over eens dat taal voor kinderen heel belangrijk is; veel doen is veel nadoen, dus veel 
leren voor een kind. De basis wordt natuurlijk thuis gelegd: praten met uw kind, verhalen voorlezen of gewoon 
vertellen. In de kleutergroepen komen deze taalvormen vaak aan de orde: het vrije vertellen aan de juf of aan 
andere kinderen, voorlezen, vertellen en allerlei taal-, luister en geheugenspelletjes. Systematisch werken we 
in deze groepen met thema's vanuit de methode Schatkist en thema's die we koppelen aan de doelen van 
mondelinge taal, woordenschatontwikkeling en geletterdheid. 

 Leespromotie 

De nauwe samenwerking met de bibliotheek, de deelname aan de Kinderboekenweek en het stimuleren van 
lezen in de groepen ( denk aan boekbesprekingen) brengen de kinderen op verschillende manieren plezier in 
boeken bij. 
 

 Jeugdtijdschriften 

De ontwikkeling van uw kind wordt ook bepaald door goede leesstof. Wij raden u aan om thuis de kinderen te 
stimuleren om veel te lezen. Lid zijn van de bibliotheek: een prima idee! Kinderen kunnen zich ook via school 
abonneren op een thuisabonnement voor: 

 Doremi en/of Bobo voor de groepen 1 en 2 
 Hoy en/of Okki voor de groepen 3 en 4 
 Taptoe voor de groepen 5 t/m 8 
 Hello you voor de groepen 7 en 8 

 
In groep 3 leren de kinderen technisch lezen aan de hand van de nieuwste versie van de methode Veilig leren 
lezen. 
Voor het voortgezet technisch lezen geven we vanaf groep 4 leesinstructie met behulp van de Estafette 
methode. Hierin is het BAVI lezen geïntegreerd. 
 
Vanaf groep 4 wordt met de methode Tekstverwerken het begrijpend en studerend lezen geoefend. 
Vanaf groep 4 wordt de methode Taal  Aktief voor de taalonderdelen stellen, woordgebruik, taalstructuur 
spelling, spreken en luisteren gebruikt. Het spreken en luisteren wordt naast de reguliere lessen specifiek 
geoefend in vormen als dagopening, spreekbeurt en kringgesprek. 

Rekenen en wiskunde 
In de kleutergroepen maken de kinderen op verschillende manieren kennis met het omgaan met 
hoeveelheden. In de groepen zijn allerlei materialen waarbij de kinderen o.a. sorteren, ordenen en tellen 
aangeboden krijgen. Ook een kringspel kan met rekenen te maken hebben. Bijvoorbeeld groepjes maken, de 
begrippen vermeerderen en verminderen zichtbaar maken.  
Bij rekenen en wiskunde zijn de thema's die we gebruiken gekoppeld aan de doelen van beredeneerd aanbod 
rekenen (tellen en getalbegrip, meten, meetkunde).  
In de groepen 3 tot en met 8 wordt de methode Pluspunt gehanteerd. Groep 3 werkt met de papieren versie 
van de methode. Vanaf groep 4 werken de leerlingen met de methode “Snappet” en volgen ze binnen de 
methode de leerlijn van “Pluspunt”. 
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Wereldoriëntatie 
Hiermee bedoelen we de vakken die te maken hebben met de wereld om ons heen: aardrijkskunde, 
geschiedenis, maatschappelijke verhoudingen, levensbeschouwingen, natuurkennis, gezond gedrag en sociale 
redzaamheid. In de kleutergroepen komen deze ontwikkelingsgebieden ook aan bod: op een hele eenvoudige 
manier, aangepast aan de belevingswereld van de kinderen. Te denken valt aan het dagelijks eten, het weer en 
de seizoenen, hoe leefden de mensen (oma en opa) vroeger, enz. De methoden die vanaf groep 5 gebruikt 
worden zijn: 
Voor geschiedenis, maatschappelijke verhoudingen, Voor aardrijkskunde en voor natuur en techniek gebruiken 
we de nieuwe methodes uit de methodelijn “Wijzer” . 
We maken ook gebruik van niet-methodisch materiaal, zoals werkbladen, de computer, het 
documentatiecentrum en schooltelevisie.  
Voor het verkeersonderwijs maken we dit schooljaar gebruik van de actuele lesuitgaven vanuit Veilig Verkeer 
Nederland. De kinderen van groep 7 nemen deel aan het landelijk theoretisch en praktisch verkeersexamen 
vanuit Veilig Verkeer Nederland.  
We werken met de actuele losbladige methode van Veilig Verkeer Nederland: 

 Een stap vooruit  Groep 3-4 
 Op Voeten en Fietsen   Groep 5-6 
 De Jeugdverkeerskrant  Groep 7-8 

 
Als school maken we ook deel uit van de BVL (Brabants Veiligheid Label) organisatie.   

Catechese/ geestelijke stromingen / levensbeschouwingen 
Tijdens de catecheselessen willen we dit schooljaar de kinderen in contact laten komen met de waarden en 
normen in het leven en belangrijke verhalen en figuren uit de Bijbel. Vanuit de parochie is een werkgroep 
actief om de aansluiting met de school vorm te geven. We zullen hier als school actief aan meewerken. We 
willen echter ook dat kinderen op een open en eerlijke manier in contact komen met andere 
levensbeschouwingen. Daarom wordt er o.a. in de bovenbouw ook aandacht geschonken aan o.a. het 
Jodendom, de Islam, het Boeddhisme en het Hindoeïsme.  
In elk schooljaar werken we met twee themakisten die op eigentijdse wijze insteken op geloof en identiteit. In 
een cyclus van drie jaar komen zo 6 themakisten aan bod. 

Sociaal-emotionele ontwikkeling: De Kanjer methode 
Kinderen verlangen naar een schoolomgeving waar ze zichzelf kunnen zijn en kunnen leren zonder gepest of 
uitgelachen te worden. Leerkrachten verlangen naar een school waar ze op een normale manier les kunnen 
geven.  
Omdat de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen tijdens de basisschoolperiode van wezenlijk belang is, 
leren we samen praten over gevoelens, waarden en normen en over juist gedrag met behulp van de Kanjer 
methode. 
De zorg voor het pedagogisch klimaat en in het bijzonder de zorg voor de sociaal emotionele ontwikkeling van 
de kinderen, is het speerpunt van de Kanjer training. Het welbevinden van leerlingen op school en de sfeer in 
de klas vinden we erg belangrijk. Met de Kanjer methode willen we kinderen leren op een goede manier met 
zichzelf en met anderen om te gaan. Het fijne van de Kanjer methode is dat ook u als ouder(s) erbij betrokken 
wordt. Voor het welslagen van de lessen is het van belang dat u weet wat er op school tijdens de Kanjer lessen 
gebeurt. 

Wat streven we na met de Kanjer methode? 
 Dat kinderen zichzelf goed kunnen voorstellen; 
 Dat kinderen positief over zichzelf denken; 
 Dat kinderen kunnen zeggen: er zijn mensen die van me houden; 
 Dat kinderen kunnen zeggen: niet iedereen is een vriend(in) en dat hoort zo; 
 Dat kinderen zich kunnen voornemen te luisteren naar kritiek; 
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 Dat kinderen in vervelende situaties kunnen vertellen wat hen dwars zit en hoe dat kan 
veranderen; 

 Dat kinderen de schouders kunnen ophalen als iemand met opzet blijft pesten en denken: 
die is niet wijzer; 

 Dat kinderen maatregelen kunnen nemen als ze worden lastig gevallen: nooit alleen 
oplossen, maar steun zoeken bij bekenden. 

Daarnaast werken we aan: 
 Vergroten van eigenwaarde; 
 Verbeteren of herstellen van contact tussen ouders en school, ouders en kind, kind en 

leerkracht en kinderen onderling; 

 De zes afspraken 

1. We vertrouwen elkaar 
2. We helpen elkaar 
3. Je speelt niet de baas 
4. We lachen elkaar niet uit 
5. Je bent niet zielig 
6. We zijn eerlijk in wat we zeggen en wat we doen 

 Het verhaal van de dieren 

 Tijger of Kanjer (wit): vertrouwen in jezelf en de ander 
 Pestvogel (zwart): veel vertrouwen in zichzelf, weinig in de ander 
 Aapje (rood): weinig vertrouwen in zichzelf en de ander 
 Konijn (geel): weinig vertrouwen in zichzelf, veel in de ander 

 
Bedenk steeds: jij kunt alleen jezelf veranderen! 

 Alleen jíj weet hoe jij je voelt. 
 Als je met een rotgevoel zit, vertel het! 

 
Zeg je mening (niet altijd) en blijf bij je gevoel. Probeer niet te oordelen. Je komt soms sterke krachten tegen 
(verzet/weerstand). 
 

 Sommige kinderen hebben behoefte aan duidelijke grenzen. 
 We geven ruimte aan elkaar; niemand hoeft zich te verdedigen. 
 We praten in tips, niet in trappen! 
 Geen onwil, maar onvermogen om het anders te doen, 
 We werken toekomstgericht: hoe wil je het anders gaan DOEN? 

 
Wat kunt u doen als ouder? Laat aan je kind merken en spreek het ook uit dat je blij met en trots op hem/haar 
bent en dat je van je kind houdt! 
Wees je ervan bewust dat jouw gedrag als ouder voor je kind een belangrijk voorbeeld is. Geef het goede 
voorbeeld. 
 
Uitgangspunt is dat ouders en kinderen elkaar niet dwars willen zitten. Het liefst willen beiden dat het gewoon 
lekker loopt. Realiseer je dat op moeilijke momenten. 
 

 Geef thuis veel complimenten. 
 Corrigeren van gedrag: 

 Ga niet op zoek naar verklaringen. 
 Vertel wat het gedrag van de ander met je doet. 
 Geef aan wat je wilt, zonder dit de ander op te dringen. 
 Meen wat je zegt; wees echt! 
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Engelse taal 
In de groepen 3 tot en met 8 maken we gebruik van de nieuwe digitale methode “groove.me”, waarbij zowel 

het schrijven en het spreken van de Engelse taal op een evenwichtige wijze wordt aangeboden. De nadruk ligt 
op het mondelinge taalgebruik en het uitbreiden van de woordenschat van de Engelse taal.  

Expressie 
Met de vakken handenarbeid, textiele werkvormen, muziek, tekenen en gymnastiek willen we de creativiteit, 
de motoriek en het esthetische gevoel van de kinderen ontwikkelen. We realiseren dit jaar ook weer onze 
creatieve middagen, waarbij we de leerlingen zoveel mogelijk gevarieerde werkvormen, materialen en 
technieken aanbieden. 
Muziek wordt gegeven door een eigen muziekdocente juffrouw Renate de Jong. Dit schooljaar gaan we, door 
middel van een gesubsidieerd traject, verder met het vormgeven van muziekeducatie op onze school 
Als school nemen we ook deel aan alle activiteiten binnen het programma van BISK (Brabants Instituut van 
Schone Kunsten) en de gesubsidieerde projecten vanuit Cultuurspot Drimmelen.  

Schrijven 
Voor schrijven hanteren we de methode Pennenstreken in groep 3 tot en met 8. 

Bewegingsonderwijs 
Twee keer per week hebben de kinderen van de groepen 3 t/m 8 gymnastiek in de Cour in de Markstraat. 
Zowel aandacht voor motorische oefeningen als het plezier hebben in spel komen hierbij aan de orde. Daarbij 
wordt gebruik gemaakt van de methode Basislessen Bewegingsonderwijs voor de functielessen en Spellessen 
Bewegingsonderwijs voor de spellessen. 

Gebruik van computers 
Onze programma’s en ook de databestanden staan veilig in de cloud en kunnen op een veilige manier via een 
sharepoint onder office 365  worden opgeroepen. Voor alle leerlingen vanaf groep 4 is een eigen chromebook 
beschikbaar. Ook de leerkrachten beschikken over een eigen pc. In groep 3 wordt gewerkt met notebooks, 
draaiend onder windows. In groep 1 en 2 zijn een aantal chromebooks aanwezig, omdat daar gewerkt wordt in 
hoeken en de computerhoek één van die hoeken is. 
De post, berichtgeving, agendering, ziekte- en absentieregistratie en notulering geschiedt op bs Zonzeel geheel 
digitaal, d.w.z. via het netwerk.  
 
De website van onze school wordt up-to-date gehouden door één van onze teamleden. In de kleuterklassen 
wordt gewerkt met programma’s om op een speelse manier met taal en rekenen bezig te zijn. Ook werken we 
met educatieve spelletjes op het gebied van ruimtelijke oriëntatie en wereldoriëntatie. 
 
De computer wordt verder in groep 3 gebruikt voor oefening en verwerking van de stof van Veilig leren lezen. 
Vanaf groep 4 wordt de computer ingezet voor Taal Aktief, Estafette (voortgezet technisch lezen), de methode 

Wijzer  (wereldoriëntatie), Verkeer, Rekenen en Maatwerk (rekenen). 

In de bovenbouw komen programma’s als Word  en PowerPoint aan bod voor het maken van verslagen, 
presentaties en werkstukken. De kinderen leren veilig zoeken op het internet.  
Vanaf groep 5 krijgen de kinderen het Internetprotocol ter ondertekening mee naar huis. Door dit protocol te 
tekenen geven u en de kinderen te kennen dat ze veilig zullen surfen. Indien u als ouders/verzorgers dit 
protocol niet mee ondertekent, kunnen wij uw kind niet op het Internet toelaten. Het protocol is ter inzage op 
school. Vraagt u het aan de directie. 
 

We maken gebruik van de digitale applicatie “Parro” waarmee we een directe vorm van uitwisselen van 

“korte termijn informatie” met de ouders  realiseren. 
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Zorg voor kinderen 

De speciale hulp 
Niet bij alle leerlingen verloopt het leer- en ontwikkelingsproces op dezelfde wijze. Er zijn kinderen die binnen 
de groep extra begeleiding nodig hebben van de leerkracht. Dit gebeurt onder schooltijd, maar ook erna of 
eventueel thuis. Ouders worden hier over tijdig in kennis gesteld en op de hoogte gehouden over de aanpak 
en vorderingen. Op onze school hebben wij de mogelijkheid om een aantal dagdelen per week ‘ondersteuning’ 
te bieden aan leerlingen uit verschillende groepen. Dit kan variëren van een extra leerkracht binnen de groep 
tot het werken in groepjes of met individuele begeleiding buiten de groep. Hierbij wordt gebruik gemaakt van 
speciale programma’s en materialen uit de orthotheek van de school of externe instanties. 
We hebben op school een Interne Begeleider Leerlingenzorg: de IB-er. Hij draagt zorg voor de coördinatie van 
de activiteiten in het kader van de leerlingenzorg. Hij volgt de kinderen van onze school gedurende de gehele 
basisschoolperiode. Hierbij maakt hij vooral gebruik van het leerlingvolgsysteem (Parnassys). Dit bestaat o.a. 
uit observatieverslagen, weergaven van leerling besprekingen en toets- en testresultaten. Door nauwgezette 
registratie kunnen wij zo de ontwikkeling van alle kinderen volgen. Met behulp van bovenstaande gegevens 
wordt er in overleg tussen de IB-er en de groepsleerkracht zo nodig een plan van aanpak door de 
groepsleerkracht opgesteld. 
Dit plan van aanpak wordt opgenomen in het Groepsplan van de groep. In het Groepsplan staat omschreven 
welke kinderen een speciale aanpak nodig hebben en wat die aanpak precies inhoudt. Er is ondersteuning 
door een orthopedagoge. De groepsleerkrachten kunnen haar tijdens consultatiegesprekken om adviezen voor 
het handelingsplan of een observatie in de groep vragen. Zij kan kinderen, die extra aandacht behoeven, 
bekijken en bespreken en aan ouders en leerkrachten aangeven hoe het kind het best geholpen kan worden.  
 

 Remedial teaching 

Indien de IB-er en de groepsleerkracht aanvullende extra ondersteuning in de groep nodig vinden kan de 
leerkracht hierin voorzien. 
De Leerkracht en IB er gaan dan een individueel handelingsplan voor in de groep opstellen om de leerling extra 
te ondersteunen bij het leer of gedragsprobleem. De leerkracht voert dit plan ongeveer 10 schoolweken uit en 
evalueert daarna de opbrengst met de IB er. De ouders worden natuurlijk in kennis gesteld. 
Indien al deze extra hulp geen baat heeft, zullen we de leerling aanmelden voor nader onderzoek. We 
beschikken hiervoor over een beperkt budget. Het aanmelden voor een dergelijk onderzoek gebeurt in overleg 
en met toestemming van de ouders. Wanneer er sprake is van ernstige problemen kan het advies aan de 
ouders gegeven worden om het kind aan te melden bij de Commissie Toelaatbaarheid voor aanmelding bij het 
Speciaal Basisonderwijs (SBO) of bij de Commissie van Indicatie (CVI) voor aanmelding op een school in het 
speciaal onderwijs. Deze commissies bepalen of het kind toelaatbaar wordt geacht voor deze vormen van 
onderwijs. 
 
In het kader van Passende Zorg  vormt de orthopedagoge samen met de IB-er en een collega van de speciale 
basisschool het zgn. ‘zorgteam’. Dit team heeft jaarlijks vier maal overleg o.a. over leerlingen die in het eerder 
genoemde contact met de groepsleerkracht als ‘leerlingen met zorg’ gekenmerkt zijn. 
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Het signaleren bij kleuters 
Regelmatig leggen de leerkrachten de observaties van de kinderen met betrekking tot hun sociaal-emotionele 
ontwikkeling en de vak- en vormingsgebieden vast. Zij noteren hun bevindingen in de klassenmap bij de 
gegevens van het geobserveerde kind. Door het observeren en het registreren zijn we in staat om het kind 
(beter) te begeleiden. De leerkrachten van de groepen 1 en 2 beoordelen ook door middel van observatie en 
aan de hand van objectieve Cito-toetsen, de dyslexie-signaleringslijst en het KIJK volgsysteem of een oudste 
kleuter voldoet aan de voorwaarden voor het aanvankelijke lees- en rekenonderwijs in samenhang met 
prestatie, werkhouding en concentratie. Eén ochtend per maand (‘oudste kleuterochtend’) zitten deze 
‘oudsten’ bij elkaar in één groep om gerichte aandacht aan de lees- en rekenvoorwaarden te kunnen besteden. 
Indien aan de voorwaarden wordt voldaan, gaat de kleuter m.i.v. het nieuwe schooljaar naar groep 3.  
Een en ander wordt tijdens de oudergesprekken met de ouders doorgenomen. Als verwacht wordt dat een 
kleuter problemen kan gaan krijgen, dan neemt de leerkracht tijdig contact op met de ouders.  
Na overleg wordt afgesproken welke stappen er zullen worden genomen.  
 

Het signaleren bij de overige groepen 
Het signaleren bij de overige groepen vindt op de volgende wijzen plaats: 

 Vrije observaties: kinderen observeren in allerlei situaties (werkhouding, gedrag, taakbesef 
enz.). 

 Vakgerichte observaties: registratie van de vorderingen van het werk. 
 Registratie van toetsen die aan de diverse methodes verbonden zijn (taal, lezen, spelling, 

rekenen, wereldoriëntatie): deze geven een direct overzicht van de beheersing van de 
kleine stapjes leerstof. 

 Het afnemen van Cito-toetsen op vaste toetsmomenten in het schooljaar. Deze toetsen 
leerstof, opgedaan over een langere periode (een half jaar). 
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Rapporten 
 

De verkregen gegevens vormen de basis van de rapporten die 2 maal per jaar worden meegegeven aan de 
leerlingen. De data staan in de informatiekalender vermeld. Voor leerlingen die onze school tussentijds en aan 
het eind verlaten wordt een onderwijskundig rapport opgesteld t.b.v. de ontvangende school. 

Huiswerk 
Vanaf groep 5 krijgen leerlingen sporadisch te maken met huiswerk. In groep 5 bestaat het huiswerk 
aanvankelijk nog uit losse opdrachten (bijvoorbeeld zoekopdrachten). Vanaf groep 6 komt er al wat meer 
structuur in. In groep 6, 7 en 8 wordt naast het leren van toetsen ook schriftelijk werk meegegeven.  
Het beleid over huiswerk staat beschreven in een protocol wat u kunt vinden in het vademecum van onze 
school ( via www.zonzeel.nl) 
Het doel van huiswerk is op de eerste plaats de kinderen te laten wennen aan het maken van huiswerk. Deze 
gewenning houdt in dat de leerlingen leren om de opdrachten goed te noteren. Via de applicatie “Klasbord” 
krijgt u als ouders ook de informatie door. 
Het streven is in elke groep een vaste dag(en) voor het huiswerk af te spreken. Zo kunnen de kinderen hun 
huiswerk beter plannen en inschatten hoeveel tijd ze ervoor nodig hebben. Het huiswerk bestaat naast het 
leren van de toetsen en het maken van schriftelijk werk ook nog uit het voorbereiden van een speekbeurt 
en/of dagopening. In het begin zal de steun van de ouders nog hard nodig zijn (kind eraan herinneren, 
stimuleren, overhoren, enz.). De kinderen zullen op school ook begeleid worden bij het leren van een toets en 
het maken van hun huiswerk. Langzamerhand zal uw kind steeds zelfstandiger worden en helemaal zelf zijn 
huiswerk kunnen plannen, voorbereiden, leren en/of maken.  
 
Twee keer per jaar organiseren we een inloop schrift en toetsen-uur, waarop u in de groep van uw kind de 
schriften en toetsen kunt komen bekijken. De leerkracht is dan ook aanwezig om eventueel vragen te 
beantwoorden. 
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Ontwikkelingen, gekoppeld aan resultaten 
 

Als we naar de resultaten van ons onderwijs kijken in de afgelopen 3 jaar, dan maken we daarbij voornamelijk 
gebruik van de resultaten van de Cito-toetsen op het gebied van rekenen, spelling, taal, begrijpend lezen, 
technisch lezen en woordenschat. Ook de Cito-eindtoets van groep 8 wordt hierin meegenomen. Deze Cito-
toetsen zijn landelijk genormeerd en kunnen daardoor een meer objectief beeld geven van de cognitieve 
prestaties van ons onderwijs dan de methode gebonden toetsen. 
We bekijken deze resultaten horizontaal en verticaal. 
Horizontaal betekent dat we dezelfde jaargroep volgen vanuit groep 1 tot en met groep 8 en bekijken in 
hoeverre hun resultaten op de bovengenoemde vakgebieden zich ontwikkelen. 
Verticaal betekent dat je de resultaten van de vakgebieden van verschillende groepen in een bepaald leerjaar 
(bijv. groep 5) met elkaar vergelijkt. 
Deze resultaten leggen we daarna bij elkaar om conclusies te trekken. Dit wordt verwoord in een groeps en 
trendanalyse document in januari en juni. We komen daarbij tot de volgende richtinggevende uitspraken: 
 

 De resultaten van de groepen 1 en 2 op het gebied van taal/lezen vertonen in de afgelopen 3 jaar een 
constante lijn met gemiddeld hoge scores (II niveau). Dit is onder andere het gevolg van alle aandacht en 
studie die de leerkrachten aan het aanvankelijk taal en leesonderwijs hebben besteed. De methode 
Schatkist zal zeker bijdragen aan het in stand houden van deze mooie resultaten. 
Om goed te kunnen bepalen en vast te leggen hoe de ontwikkeling bij de leerlingen van groep 1 en 2 
verloopt, gebruiken de leerkrachten van groep 1 en 2 het registratiemodel KIJK bij kleuters. Dat is een 
meetinstrument wat concreet en zichtbaar vastlegt hoe ver de ontwikkeling van het individuele kind 
verloopt. 
 

 De resultaten van het technisch leesonderwijs vertonen bij de groepen 3 tot en met 8 een duidelijke lijn. 
85% van de kinderen bereiken aan het einde van groep 6 al het door ons gestelde doel van het AVI 9 
niveau. Door middel van een intern onderzoek willen we dit schooljaar het lezen extra onder de loep 
houden. We denken dat we, door daar duidelijker zicht op te krijgen, de leesresultaten verder kunnen 
verbeteren.  
In de groepen 5 tot en met 8 is er steeds meer sprake van verregaande differentiatie binnen de groepen 
in het rekenonderwijs om hiermee zowel de zwakkere als betere leerlingen van een beter aanbod te 
kunnen voorzien. De zeer zwakke en zeer goede leerlingen profiteren hiervan en behalen daardoor 
voldoende tot goede scores overeenkomstig hun aanleg en mogelijkheden op de Cito-toetsen. Hoge 
verwachtingen houden en eisen stellen aan deze groep leerlingen blijft speerpunt van beleid. 
Ook het regelmatig bespreken van resultaten met individuele leerlingen en het tussentijds evalueren van 
groepsresultaten bij de groepsbesprekingen met de leerling-coördinator is hierbij van belang. 
 

 We zetten  nadrukkelijk in op een goed pedagogisch klimaat. Dat doen we met de kanjermethode en met 
het inzetten van de kanjervragenlijst. Daarmee observeren we de leerlingen goed. De kanjervragenlijst 
geeft ons informatie over het welbevinden van de leerlingen op onze school. Oudere leerlingen vullen de 
kanjervragenlijst zelf in. Ook de leerkracht vult een observatielijst in. We hebben dan een compleet beeld 
over het welbevinden van de leerlingen. De beschikbare informatie is een gouden bron voor vasthouden 
of wijzigen van beleid, waar dat nodig is. 
 

 In alle groepen wordt gewerkt volgens het model van effectieve instructie. Bij de meeste vakken wordt 
gewerkt met niveaugroepen, of extra instructiegroepen. Remedial teaching vindt plaats binnen  de groep 
en wordt door de leerkracht gegeven.  
 

 Vanaf schooljaar 2009-2010  is gekozen om te werken aan de hand van groepsplannen voor rekenen, 
spelling  en lezen.  
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 Handelingsgericht werken: We werken met groepsplannen, voorafgegaan door het opstellen van een 
groepsoverzicht met specifieke onderwijsbehoeften voor elke individuele leerling. Deze 
onderwijsbehoeften worden geclusterd en dat verwoorden we in de groepsplannen. Ook binnen het 
programma esis worden registraties van afspraken en gesprekken opgenomen. 
 

 Elk schooljaar wordt een ontwikkelingsperspectief opgesteld voor de leerlingen met meer dan een jaar 
achterstand en die werken met een leerlijn op minimaal twee vakgebieden.  
 

 Wij  werken toe naar een digitaal dossier. Verder krijgt het handelingsgericht werken binnen de 
leerlingenzorg speciale aandacht. De IB er neemt tijdens de groepsbesprekingen een coachende rol en 
houdt zich ook bezig met beleidsmatige zaken op gebied van zorg.  
 

 We werken voor zorgleerlingen volgens de principes van de handelingsgerichte proces diagnostiek 
(HGPD). Voor de zorg aan de bovenkant is een bovenschoolse plusklas ingericht. Ook is er de 8+ klas voor 
leerlingen uit groep 8 met een hoog VWO-advies.| 
Daarnaast hebben we ook nog een bovenschoolse doe-klas . 
 

 We starten dit jaar met een nieuw programma om de kwaliteitszorg op onze school goed in kaart te 
brengen. Dat programma heet “WMK-PO”. WMK-PO is ontwikkeld voor alle basisscholen en is gebaseerd 
op het Toezichtkader Primair Onderwijs. Met WMK-PO brengen we niet alleen de kwaliteit van de school 
in kaart (met de bekende k w a l i t e i t s k a a r t e n ) maar kunnen we ook invulling geven aan het beleid dat 
we ontwikkelen om de kwaliteit van onze school gericht te verbeteren. Daarnaast is WMK-PO een 
instrument voor I n t e g r a a l  P e r s o n e e l s b e l e i d . Met het systeem krijgen we eenvoudig inzicht in de 
sterke punten en verbeterpunten van onze organisatie en van onze leraren. 
 

Wat betreft de Cito-eindtoets zien we in de afgelopen jaren een handhaving van het Cito-niveau ruim boven 
535 (de norm die de inspectie stelt) voor alle leerlingen die niet in aanmerking komen voor 
leerwegondersteuning (extra ondersteuning) in het voortgezet onderwijs. Het afgelopen jaar hadden we een 
prima Cito-score van 538,4 .  
Daar waar we naar de individuele scores van de leerlingen in de bovenbouw van onze school kijken, kunnen 
we constateren dat op grond van de Cito resultaten, de entreetoets in groep 7 en het drempelonderzoek in 
groep 8, 90% van onze leerlingen op de Cito-eindtoets in groep 8 naar verwachting presteert en daarmee ook 
door kan stromen naar de bij hun in aanleg behorende vorm van voortgezet onderwijs.  
Verreweg de meeste leerlingen doen het in de eerste twee jaren van het voortgezet ook goed en is er geen 
sprake van verkeerde inschatting en advisering. 
 
Door de inzet van het BAS 1model in ons onderwijs en een goed georganiseerde leerlingenzorg met 
gebruikmaking van groepsplannen, is ons onderwijs in de afgelopen jaren op adaptief gebied vooruit gegaan. 
Voorspelbaarheid van leerkrachten, klasseninrichting en veel meer aandacht voor effectieve instructie hebben 
ons aanbod veel gedifferentieerder gemaakt waardoor we veel meer leerproblemen effectiever aankunnen. In 
BAS is naast de didactische aanpak veel aandacht voor pedagogisch handelen en het klassenmanagement. Een 
aantal zaken zijn geborgd middels borgingsdocumenten. We stellen ons als doel minstens 1 onderdeel per jaar 
uit te breiden. Dat is dit jaar ook gelukt. 
 
Door BAS en het handelingsgericht werken is er veel aandacht voor verschillen tussen leerlingen. In het kader 
van passend onderwijs hebben wij ons georiënteerd op welk type school wij willen zijn. Wij houden ons 
hiervoor aan de planning van het samenwerkingsverband2. Onze nu meer adaptieve werkwijze is een goede 
voorbereiding geweest op de komst van de wetgeving Passend Onderwijs. Het handelingsgericht werken en de 
veranderende houding hierin van de leerkracht staan hierbij centraal. 

                                                                 
1 BAS=bouwen aan een adaptieve school 
2 Zie www.rsvbreda.nl  

http://www.rsvbreda.nl/
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Blijven zitten 
 

Het blijven zitten op de basisschool dient volgens ons tot het uiterste beperkt te blijven. Alleen in die gevallen, 
waarin we er vrij zeker van zijn, dat het doubleren in een leerjaar ook op lange termijn (dus niet alleen in het 
jaar daarop) gunstig is voor een kind, kan in overleg met de ouders worden besloten om een kind een jaar te 
laten overdoen. In bijna alle gevallen gaat het dan om ‘het nog niet toe zijn aan...’. Veel ouders beschouwen 
een jaar extra in de onderbouw als ‘blijven zitten’. Dat is echter helemaal niet de bedoeling. Kinderen doen dat 
jaar in principe niet over, maar gaan door waar ze gebleven zijn.  
Ook dit is geregeld in een protocol, wat u kunt vinden in het vademecum. 
 
 
 
 
 
 
 
 

De overgang van de kinderen naar het voorgezet 
onderwijs 

 
In groep 8 worden de kinderen voorbereid op het verlaten van onze school en op hun nabije toekomst in het 
voortgezet onderwijs. Voorafgaand hieraan krijgen ouders en leerlingen hierover informatie. Dit gebeurt in de 
vorm van schriftelijke informatie en algemene en individuele ouderavonden. Op de algemene ouderavond in 
het najaar wordt er informatie verstrekt over de structuur en de keuzemogelijkheden van het voortgezet 
onderwijs. 
In de latere individuele gesprekken wordt er door de leerkracht samen met de ouders en de leerlingen 
gekeken welke vorm van voortgezet onderwijs het best bij het kind zou passen.  
Zaken zoals capaciteiten, interesse en motivatie spelen hierbij uiteraard de belangrijkste rol. De 
schooladviescommissie, bestaande uit de groepsleerkrachten van de groepen 7 en 8, de IB-er en de directeur, 
zullen nog voor de Cito-eindtoets een gezamenlijk definitief schooladvies uitbrengen. Dit advies wordt met het 
voortgezet onderwijs besproken. 
De uitstroom van leerlingen in het schooljaar 2017-2018 was als volgt: 
 

Aantal leerlingen Percentage Uitstroom naar 

1 4,7 VMBO basisberoepsgerichte leerweg 

4 19 VMBO kaderberoepsgerichte leerweg 

0 0 VMBO gemengde leerweg 

7 33,3 VMBO theoretische leerweg 

1 4,7 HAVO 

8 38 VWO 
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Feestvieren op school / activiteiten 
 Feest 

Naast de vele activiteiten waarbij het accent ligt op het leren en het maken, staat ook feesten op het 
programma.  

 Verjaardag van uw kind 

Wanneer een kind jarig is, mag hij/zij natuurlijk in de klas trakteren. Wij vinden het prettig als hierbij enige 
soberheid in acht wordt genomen. Iets gezonds om te eten wordt op prijs gesteld. Bij de kleuters mogen de 
ouders rond 11:15 uur aanwezig zijn bij het feestvieren. Vanwege de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming is het niet toegestaan dat er video-opnames gemaakt worden van het feestvieren in de 
groep. 

 Verjaardag van de leerkracht 

Wanneer een leerkracht zijn of haar verjaardag viert, zal dit van tevoren kenbaar worden gemaakt in de groep. 
De leerkrachten vieren hun verjaardag gezamenlijk met hun collega bouwleerkrachten van dit schooljaar. Uw 
kind mag uiteraard zelf iets leuk maken voor de jarige juf of meneer. Een cadeau is nooit verplicht. 
 
Sinterklaas, Kerstmis en Pasen worden elk op hun eigen specifieke wijze samen met de kinderen gevierd. De 
betreffende commissie, bestaande uit ouders en leerkrachten, bereidt deze feesten voor en de informatie 
komt via de info bij u thuis. 

 Schoolreis 

Ieder jaar organiseren we een schoolreis. In een werkgroep van ouders en leerkrachten worden de definitieve 
datum en bestemming bepaald. De kleuters blijven in de buurt. Rondom een thema zorgen ouders en 
teamleden ervoor dat onze kleinsten een onvergetelijke dag beleven. Waar de groepen 3 t/m 8 naar toegaan is 
ieder jaar een verrassing. In de nieuwsbrief Zonzeel-info kunt u op tijd lezen waar de ‘reis’ naar toe gaat. 

 Schoolkamp 

De groepen 7 en 8 gaan tijdens de eerste helft van het schooljaar drie onvergetelijke kampdagen meemaken. 
We doen er alles aan om van deze dagen een feest te maken, en daarmee de sfeer en de onderlinge 
verstandhouding te verbeteren. Daardoor hopen we dat de kinderen jaren later nog met plezier aan hun 
basisschooltijd terug zullen denken. 

 Sport 

Naast de jaarlijkse sportdag in het voorjaar, nemen onze leerlingen ook deel aan diverse toernooien, zoals het 
schoolvoetbaltoernooi, en het kerst-hand-voetbal toernooi. 

 Kinderpostzegels 

Onze school doet ook mee aan de jaarlijkse Kinderpostzegelactie. De leerlingen uit groep 7 mogen postzegels 
verkopen. Verplicht is het zeker niet en we maken er ook geen wedstrijd van. 
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Cultuur 
 Cultuurloper/ Muziekeducatie 

We maken gebruik van de diensten van Kunstbalie:  
De kinderen worden in een vierjaren planning in contact gebracht met de volgende kunstvormen: drama, 
dans, film, muziek en beeldende kunst. Daarnaast zijn we bezig om aan de hand van het project “de 
cultuurloper” ons beleid op het gebied van cultuur vast te leggen en op deze manier cultuur op onze school tot 
in lengte van jaren te waarborgen. 
Een tweede projectlijn wordt gevormd door het beleidsplan in het kader van “muziekeducatie”. Onder 
begeleiding van de “Nieuwe Veste” in Breda geven wij in een beleidsplan onze visie weer op muziek en cultuur 
in al zijn uitingen. Ons cultuur- en muziekonderwijs gaat het komende jaar steeds meer volgens deze 
beleidslijnen in de praktijk zichtbaar worden. 

 Cultuurcoördinatie 

In de gemeente Drimmelen is een cultuurcoördinator aangesteld die, in samenwerking met de gemeente, alle 
scholen en alle verenigingen en organisaties die zich met cultuur bezighouden, een aanbod voor de scholen 
opstelt.  
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Informatie voor ouders 
 

Omdat ouders en school samen verantwoordelijk zijn voor de opvoeding, vinden we een goede 
verstandhouding en een vlotte communicatie met ouders heel belangrijk. Wij informeren u over alle 
belangrijke gebeurtenissen op school, over algemene schoolzaken, maar ook over het wel en wee van uw kind. 
We stellen het op prijs als u ons op de hoogte houdt van belangrijke gebeurtenissen thuis. Ook doen we als 
school een beroep op ouders om aan allerlei activiteiten deel te nemen en mee te helpen met de organisatie 
onder het aloude motto: vele handen maken licht werk. 

Schoolkalender 
De kalender van de school kunt u vinden op onze website www.zonzeel.nl. In onze Zonzeelinfo staat per 
maand altijd de meest actuele agenda, want het komt voor dat sommige afspraken door omstandigheden 
moeten worden gewijzigd.  

Schoolgids 
De schoolgids verschijnt kort na de zomervakantie. Op de website zal de meest actuele versie van de 
schoolgids ook te vinden zijn. Op verzoek kunt u bij de conciërge een papieren versie krijgen. 

Foldermateriaal 
Regelmatig worden we door verenigingen benaderd om foldermateriaal te verspreiden. Wij geven de 
leerlingen slechts díe folders mee van activiteiten, die als verlengstuk van de schooldoelstellingen kunnen 
worden gezien. Dus folders met een commerciële inslag gaan niet via de kinderen naar uw portemonnee... 
We zetten veel informatie op de site onder het kopje “naschoolse activiteiten”. U kunt dan zelf een keuze 
maken uit het beschikbare aanbod. 

Zonzeel-info en de Zonzeel-site 
Om u op goed de hoogte te houden van wat er op school gebeurt brengen we elke twee weken een Zonzeel-
info uit. Daarin vindt u berichten over het dagelijkse reilen en zeilen op school. De info is digitaal te vinden op 
onze zeer goed onderhouden Zonzeel website, waarop u heel veel kunt lezen over onze school. 
Het adres van de website is http://www.zonzeel.nl.  

Parro 
Klasbord is een communicatieplatform voor het onderwijs. Parro is een onderdeel van ons leerlingvolgsysteem 
Parnassys.  Het maakt de communicatie met het thuisfront en leerlingen, leuk, makkelijk & veilig! Het delen 
van een leuke foto, een tekstbericht, een oproep; wat de boodschap ook is, met Parro delen we het 
vliegensvlug en veilig, want het gehele systeem is alleen maar toegankelijk als u uzelf aanmeldt met een 
wachtwoord. Parro kan ook ingekeken worden via een beveiligde app op uw smartphone. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zonzeel.nl/
http://www.zonzeel.nl/
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Oudercontacten 

Huisbezoeken 
Om de drempel bij de aanvang van de basisschoolperiode zo laag mogelijk te houden, neemt de toekomstige 
leerkracht van uw kind contact met u op als uw kind 3 jaar en 10 maanden is, om bij u thuis alvast kennis te 
komen maken met uw zoon/dochter. 

Oudergesprekken 
In december/januari, en mei/ juni vinden er naar aanleiding van de rapporten gesprekken plaats, waarop 
ouders samen met de leerkracht(en) de ontwikkeling van hun kind kunnen bespreken. Uiteraard kunt u als 
ouder ook op andere momenten een afspraak maken om iets met de leerkracht door te nemen. Wij verzoeken 
u dan wel van tevoren een afspraak te maken, zodat we er rustig voor kunnen gaan zitten. 

Schoolkeuzegesprekken 
Zie overgang naar voorgezet onderwijs. 

Kennismakingsavond 
Aan het begin van het schooljaar wordt een avond gepland, waarop u kennis kunt maken met de leerkracht 
van uw kind. Voor data zie de informatiekalender van de school. 
Tegelijk met de kennismaking zal de groepsleerkracht u een beeld schetsen van wat er gedurende het 
komende schooljaar in de groep van uw kind aan de orde zal komen. 

Bedankochtend hulpouders 
Aan het eind van het schooljaar worden alle ouders, die zich op enigerlei manier op school hebben ingezet, 
uitgenodigd om extra in de schijnwerpers te worden gezet vanwege hun inzet tijdens het voorbije schooljaar. 

Afscheidsavond schoolverlaters 
In de voorlaatste schoolweek nemen de leerlingen uit groep 8 officieel afscheid van de basisschool. Ze voeren 
dan voor de ouders en genodigden en alle kinderen van onze school een jaarlijks wisselende musical op. In de 
laatste schoolweek zwaaien we de leerlingen op ludieke wijze uit. 
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Ouderactiviteiten 

Werkgroepen 
Leden van de oudervereniging vormen samen met de leerkrachten werkgroepen, die activiteiten voorbereiden 
en voorstellen doen aan het team. 

Ouderhulp 
Bij een aantal activiteiten op school kunnen we de hulp van ouders echt niet missen. We kennen op Zonzeel 
o.a. handwerk-, bibliotheek- en computerouders. Ook verlenen ouders regelmatig hand- en spandiensten bij 
de diverse activiteiten. 

Oud papierinzameling 
Sinds 1 januari 1999 wordt in onze gemeente het oud papier maandelijks huis aan huis opgehaald. Een aantal 
ouders van de school zetten hierbij letterlijk hun beste beentje voor. Het vormt een mooiste inkomstenbron 
voor de kas van de oudervereniging. Hebt u interesse om mee te draaien. Graag. U kunt dat via de leerkracht 
van uw kind aangeven. 
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Praktische afspraken en regelingen 

Met de fiets 
Het is verstandig de fiets goed te parkeren, op slot te zetten en het sleuteltje goed op te bergen. Het stallen 
van de fiets geschiedt op eigen risico. Als het niet nodig is om met de fiets te komen raden we u aan de fiets 
lekker veilig thuis te laten. Fietsers moeten via het paadje van het zwembad de speelplaats opkomen. Het 
kleine poortje dus! 

Huisdieren 
We zien helaas dat steeds meer mensen een allergie ontwikkelen en last krijgen van bv de aanwezigheid van 
huisdieren in de school. Vaak komen deze huisdieren mee naar aanleiding van een spreekbeurt. We zien het 
dan gebeuren dat er mensen (kinderen, maar ook teamleden) last krijgen van hun allergie en daar heftig 
negatief op reageren. 
We hebben op onze school de afspraak dat er geen huisdieren op de speelplaats mogen komen (ook niet 
aangelijnd). Wij weten niet hoe huisdieren en kinderen op elkaar reageren en kinderen kunnen moeilijk 
inschatten hoe huisdieren reageren op hun gedrag. Vaak weten kinderen ook niet goed hoe en wanneer ze 
huisdieren veilig kunnen benaderen. Mocht een leerling (bv bij een spreekbeurt) toch een huisdier willen laten 
zien, dan moet u dat overleggen met de leerkracht. Incidenteel kunnen we dat toestaan. Een huisdier wordt 
dan (na overleg en goedkeuring van de leerkracht) onder toezicht en begeleiding toegelaten op de speelplaats. 
Niet binnen dus. 
Wilt u uw huisdier meebrengen bij het halen en brengen van uw kind? Dan mag u niet met uw huisdier op de 
speelplaats en vragen we u buiten de hekken van de school te wachten. Uw huisdier dient dan ook aangelijnd 
te zijn.” 

Arbeidsomstandigheden 
In het kader van Arbo-wet heeft bs Zonzeel een plan van veiligheid (o.a. een ontruimingsplan) opgesteld.  
Zoals ieder jaar, zullen we ook dit schooljaar het ontruimen een aantal keer oefenen. 
Er zijn ook gekwalificeerde bedrijfshulpverleners en een gediplomeerde EHBO-er op onze school.   

Ongevallenverzekering 
Er is voor de leerlingen een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Deze is van kracht gedurende 
schooltijden, uitstapjes, e.d. en dekt geneeskundige en tandheelkundige hulp. Kleding, fietsen, brillen, e.d. 
vallen hier buiten. Nadere informatie hierover is te verkrijgen bij de directie van de school. 

Inlooptijden en surveillance 
Om onze tijd zo optimaal mogelijk te kunnen benutten zijn er afspraken gemaakt over het binnenkomen van 
de leerlingen. Vanaf 8:20 uur en 13:.05 uur is er toezicht op het schoolplein.  
Wij proberen de kinderen zo spoedig mogelijk zelfstandigheid bij te brengen. Dit houdt in dat ze op een 
gegeven moment zelf naar binnen gaan, hun jas ophangen, enz. In het begin is het echter voor de jongste 
kleuters (groep 1 het gehele jaar en groep 2 tot aan de Kerstvakantie) erg fijn als mama of papa even meegaat. 
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Ochtendpauze 
De ochtend is voor uw kind, vooral in het begin, behoorlijk lang. De kleuters mogen daarom fruit (liefst 
schoongemaakt) in een bakje meebrengen en/of een beker drinken voorzien van naam (om verwarring te 
voorkomen). Dit wordt dan gezamenlijk in de klas opgegeten/opgedronken. 
De kinderen van groep 3 t/m 5 kunnen voor/ tijdens of na  de pauze van 10:00u – 10:15u van een ‘gezonde’ 
versnapering genieten. Elke leerkracht kiest daarvoor het beste moment. 
De kinderen van groep 6 tot en met 8 hebben hun pauze van 10.15 uur tot 10.30 uur. Ook hier graag een 
gezond tussendoortje meegeven. 
Wilt u de kinderen drinken in een afgesloten beker meegeven a.u.b. In de praktijk blijkt dat kinderen vaak een 
pakje meekrijgen. Dat pakje wordt vaak niet compleet leeggedronken en de vuilnisberg van alle gebruikte en 
ongebruikte pakjes is erg groot. Op deze manier brengen we de kinderen ook een goede zorg bij voor het 
milieu en het scheelt de school enorm veel afvoerkosten. 

Gymnastiek 
De kleuters doen dagelijks aan spel en beweging. Voor hen zijn gymschoenen zonder veters maar bijvoorbeeld 
met klittenband of elastiek gewenst. Ze bewaren hun schoenen op school in een speciaal tasje. 
Voor de kinderen van de groepen 3 t/m 8 geldt de volgende gymkleding: 

 korte broek/sportbroek en shirt/T-shirt of gympakje; 
 gymschoenen, die niet buiten gedragen worden en geen zwarte zolen hebben (i.v.m. zwarte strepen die 

ze op de vloer van de gymzaal maken). 
Een merkteken in kleding, schoeisel en handdoek is erg gemakkelijk om bij eventueel zoekraken de 
rechtmatige eigenaar op te sporen. 

 Als uw kind niet mee kan/mag doen, dan is het verplicht om een briefje mee te geven of een telefoontje 
naar school te plegen. 

 I.v.m. de veiligheid mogen tijdens de gym geen sieraden worden gedragen. 

Gebruik GSM / smartphone 
Het wordt de leerlingen niet toegestaan tijdens de reguliere schooltijden gebruik te maken van een gsm/ 
smartphone. Ook als een leerling naar de BSO of TSO gaat is gebruik van een gsm niet toegestaan. Dat heeft 
alles te maken met de huidige veelzijdigheid van smartphones, waardoor we als school de privacy niet kunnen 
garanderen als we gsm-gebruik in de school toelaten. De school is altijd bereikbaar en als het nodig is mogen 
leerlingen gebruik maken van de telefoon op school. Gsm’s worden in de klas verzameld op een afgesproken 
plaats. Belangrijk om te weten is wel dat we als school niet instaan voor schade of verlies van GSM toestellen.
 

Hoofdluis komt nog voor! 
Controleer uw kind regelmatig. Op school hebben we brochures hoe u ‘die hoge pieten’ te lijf kunt gaan. 
Bovendien hebben we afspraken gemaakt over de controle op hoofdluis, waarbij alle kinderen na elke 
vakantieperiode gecontroleerd worden. Nadere informatie kunt u opvragen bij de directie van de school. 
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Vanuit Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen 

Onze organisatie 
Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen (SKOD) heeft zes scholen ieder met een eigen directeur. Bij onze 
stichting werken ongeveer 140 medewerkers.  
De zes aangesloten  scholen worden bezocht door ongeveer 1600 leerlingen.  
 
De Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen kunt u vinden op het navolgende adres:  
Bezoekadres:       Postadres: 
Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen.    
Romboutsstraat 72,       Postbus 23, 
4921 EJ Made.       4920 AA Made.   
          
Telefoon  :     0162 – 684990 
E-mail :  info@skod.org 
Website :  www.skod.org   
 
Als u het bestuur wilt aanspreken kunt u contact zoeken met: 
Dhr. Reint Bos  (directeur-bestuurder).  
 
De raad van toezicht van de stichting bestaat uit: 
Dhr. Paul van Schijndel   (voorzitter)     Dhr. Henri Peters 
Mevr. Yvonne Dijkman       Mevr. Sylvana Coumans 
Dhr. Ko Beulens 
 

Missie & Visie 
Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen stelt zich ten doel inhoudelijk en kwalitatief goed primair onderwijs 
op de scholen onder haar bestuur te waarborgen. De stichting ziet het tot haar specifieke taak om in de kernen 
van de gemeente Drimmelen het katholieke primaire onderwijs in stand te houden en te bevorderen. Dit alles 
op een bestuurlijk open en financieel gezonde manier. 
Iedere school binnen SKOD heeft een grote eigen verantwoordelijkheid en een hoge mate van autonomie. Elke 
directeur geniet de vrijheid om zelf inhoudelijke en onderwijskundige keuzes te maken. Kenmerkend is dat 
iedere school inzet op het creëren van een prettige sfeer. Dit leidt tot een goed leerklimaat waarin kinderen 
worden gestimuleerd en gemotiveerd om het beste uit zichzelf te halen. . 

Identiteit 
 De scholen van SKOD geven op eigentijdse wijze invulling aan modern onderwijs vanuit de christelijke 
identiteit van de stichting. Allereerst door een verbindende factor te zijn met de directe omgeving (de wijk of 
de kern), maar ook door kinderen te begeleiden bij de ontwikkeling van hun eigen mogelijkheden. Respect 
voor culturele diversiteit en voor de individuele kwaliteiten van ieder kind, vormen hierbij de uitgangspunten. 

  

mailto:info@skod.org
http://www.skod.org/
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Kernwaarden 
Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen zet in op een viertal kernwaarden: 
 
Verbindend 

De stichting hecht veel waarde aan de school als verbindende factor met de omgeving. Ouders worden 
daarnaast actief betrokken bij de groei en de ontwikkeling die hun  
kinderen op onze scholen doormaken. 
 
Verantwoordelijk Vakmanschap 
De stichting onderscheidt zich door een hoge mate van deskundigheid en warme onderlinge arbeidsrelaties. 
De samenwerking binnen de stichting wordt gekenmerkt door een structurele, gelijkwaardige, eerlijke en open 
communicatie.  
 
Lerend Ondernemen 
SKOD probeert organisatie-breed antwoorden te vinden op maatschappelijke ontwikkelingen en trends. Leren 
gebeurt voorts binnen alle aspecten van het menselijk bestaan. 
 
Vertrouwen 
De directeuren van de verschillende scholen hebben veel beleidsruimte. Vertrouwen speelt hierin een 
sleutelrol; vertrouwen in de ontwikkeling en de mogelijkheden van kinderen, vertrouwen in de 
professionaliteit van leerkrachten.  

Regeling diagnose en behandeling dyslexie 
Leerlingen kunnen in aanmerking komen voor door de zorgverzekeraar vergoede diagnostiek en behandeling 
van dyslexie. Deze regeling geldt voor leerlingen met een ernstig lees- en spellingprobleem, als de zorg is 
gestart voor het negende levensjaar en de school op basis van het Protocol Leesproblemen en Dyslexie al extra 
begeleiding heeft gegeven. Elk jaar wordt de leeftijdscategorie met 1 kalenderjaar uitgebreid. Op basis van 
onderzoek wordt bepaald welke problemen er zijn en of de aard van het lees- of spellingsprobleem ernstig 
genoeg is om tot behandeling over te gaan die vergoed wordt. Als blijkt dat de problemen niet ernstig 
hardnekkig zijn, wordt de diagnostiek wel vergoed, maar de behandeling niet. 

 Afspraken 

Het bestuur/ onze school heeft, om deze regeling goed uit te voeren, ervoor gekozen samen te werken met 
verschillende partners. Deze partners moeten gecertificeerd zijn door de zorgverzekeraars.  
Ouders mogen overigens zelf kiezen aan wie zij de vraag naar vergoede diagnostiek en behandeling 
voorleggen.  
Het is voor onze school niet mogelijk om haar lesaanbod aan behandelingen van verschillende hulpaanbieders 
aan te passen. Wij zullen bij de problemen van dyslectische aard, ook als ouders een andere keuze maken (die 
wij altijd respecteren) in overleg met de ouders en de behandelaar doorgeven wat wij al aan extra hulp 
hebben verricht en wat daar over in ons dossier is opgenomen. 

  

Praktische zaken 

Wanneer de behandeling onder schooltijd gebeurt moeten de ouders aan de school vooraf toestemming 
vragen. 
De school is niet verplicht hieraan medewerking te verlenen. De school zal hier alleen dan toestemming voor 
kunnen geven wanneer de behandeling het leren op school kan ondersteunen en de behandeling het 
doorlopende leerproces op school niet schaadt. 
Wij stellen het op prijs dat er eerst overleg met de school plaatsvindt, voordat wordt overgegaan tot aanvraag 
van diagnose/ behandeling. Bij aanmelding moeten zowel de ouders als de school vragenlijsten invullen. Dit 
houdt in dat ouders zonder ondersteuning door de school niet zelfstandig zo’n traject in kunnen gaan.  
In een aantal gevallen kan het zijn dat de school al een Checklist Onderkenning Dyslexie Edux (“CODE”) heeft 
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afgegeven. Er is dan officieel een vermoeden van dyslexie afgegeven. De CODE wordt op school afgegeven in 
samenwerking met de onderwijsadviseur van Edux. Indien er bij een leerling reeds op school een CODE is 
afgegeven, kan er bij de aanmelding gebruik gemaakt worden van een verkorte vragenlijst.  
 
Indien u informatie wenst over deze regeling en over de manier waarop de school u in dit proces kan helpen, 
kunt u het beste contact opnemen met de intern begeleider (IB’er) van onze school. Op de school is ook een 
protocol ter inzage dat de relatie regelt naar de externe aanbieder van deze zorg.  
 
Ons schoolbestuur maakt deel uit van een nieuw samenwerkingsverband Passend Onderwijs “RSV Breda 
O.O.K” 
Passend onderwijs is er voor alle leerlingen. In de praktijk gaat het vooral om leerlingen die extra 
ondersteuning nodig hebben. Deze ondersteuning kan nodig zijn vanwege een verstandelijke beperking, een 
chronische ziekte of bijvoorbeeld gedrags- of leerproblemen. Maar ook hoogbegaafdheid kan aanleiding zijn 
om extra ondersteuning te organiseren. 
De Wet Passend Onderwijs schrijft enerzijds een aantal zaken voor die het samenwerkingsverband moet 
regelen, anderzijds geeft de wet vrijheden om zelf beleid te maken. Om dit beleid vorm te geven hebben de 
scholen gezamenlijk een ondersteuningsplan opgesteld dat moet garanderen dat iedere leerling een passend 
onderwijsaanbod krijgt. Dit ondersteuningsplan kunt u inzien op www.rsvbreda.nl 
 

Zorgplicht 
Scholen zorgen er voor dat iedere leerling, die bij de school staat ingeschreven of is aangemeld en die extra 
ondersteuning nodig heeft, een passend onderwijsaanbod krijgt.  
Als de school de ondersteuning niet zelf kan bieden en aangeeft dat uw kind het beste naar een andere school 
kan gaan, moet de school, na overleg met u,  zorgen dat er een andere school gevonden wordt die wel een 
passend aanbod kan doen en uw kind kan toelaten. Dit kan een andere basisschool zijn, maar ook een school 
voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs.  

 
Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 
Iedere school heeft een ondersteuningsprofiel opgesteld, waarin de school beschrijft welke ondersteuning zij 
kan bieden en hoe deze ondersteuning is georganiseerd.  Het schoolondersteuningsprofiel speelt een rol in het 
toelatingsbeleid van de school en is voor ouders een informatiebron die geraadpleegd kan worden, als zij op 
zoek zijn naar een school voor hun kind. 
 

Verwijzingscommissies 
Binnen het nieuwe samenwerkingsverband is er een commissie voor toelaatbaarheidsverklaringen. Deze 
commissie bepaalt de toelaatbaarheid voor plaatsing in het speciaal (basis) onderwijs. 
 
Meer informatie nodig? 
Over de Wet Passend Onderwijs vindt u meer informatie via deze bronnen: 

 www.rsvbreda.nl (website van het eigen samenwerkingsverband) 
 www.steunpuntpassendonderwijs.nl  
 www.passendonderwijs.nl 

 
Uiteraard kunt u contact opnemen met de directie van de school. 

  
  

http://www.rsvbreda.nl/
http://www.rsvbreda.nl/
http://www.rsvbreda.nl/
http://www.steunpuntpassendonderwijs.nl/
http://www.passendonderwijs.nl/
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Leerplicht en verlof 
Ouders, scholen en gemeenten zijn samen verantwoordelijk voor de handhaving van de leerplichtwet. Met 
elkaar moeten wij er voor zorgen dat uw kind zoveel mogelijk doorlopend onderwijs krijgt. Het recht op 
onderwijs geeft ook plichten. Deze zijn geregeld in de leerplichtwet. Zo moet u als ouders of verzorgers er voor 
zorgen dat uw kind, van zijn vijfde jaar tot en met het jaar waarin het zestien wordt, naar school gaat. U bent 
er ook verantwoordelijk voor als uw kind, om welke reden dan ook, niet naar school gaat. Dit moet u melden 
aan de school. De school is verantwoordelijk voor het registreren van de afwezigheid van uw kind. 
Ongeoorloofd verzuim wordt bij de gemeente gemeld. De gemeente is verantwoordelijk voor de aanpak van 
het schoolverzuim. 
 

Ongeoorloofd verzuim 
De school is verplicht elk ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente. Ook 
verzuim dat vermoedelijk ongeoorloofd is, moet gemeld worden. Dat is bijvoorbeeld het geval als een leerling 
onterecht ziek wordt gemeld. In sommige gevallen is dat ter beoordeling aan de school. Wanneer een leerling 
voortdurend te laat komt of weigert deel te nemen aan lessen, is er duidelijk sprake van ongeoorloofd 
verzuim. In ieder geval meldt de school het verzuim bij de leerplichtambtenaar als een leerplichtige leerling op 
drie dagen achtereen verzuimt.  
 

Vrijstellingsgronden 
De leerplichtwet kent een aantal omstandigheden waaronder een leerling geoorloofd afwezig mag zijn. De 
school kan (eventueel na overleg met de leerplichtambtenaar) vrijstelling van onderwijs geven in de volgende 
gevallen: 

 De school is gesloten. Vanzelfsprekend kan er dan voorlopig geen onderwijs worden gegeven. Ook 
kan het gebeuren dat niemand de school in mag, bijvoorbeeld na een brand 

 De leerling is geschorst 
 De leerling moet in schooltijd voldoen aan verplichtingen vanwege godsdienst of levensovertuiging 
 De leerling kan door het beroep van beide ouders slechts op vakantie buiten de schoolperiode 
 Als er andere gewichtige omstandigheden zijn 
 De leerling is ziek 

 

Extra verlof 
De volgende omstandigheden komen in aanmerking voor extra verlof: 

 Verhuizing: maximaal 1 dag 
 Huwelijk van bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad binnen de woonplaats: maximaal 

een dag 
 Huwelijk van bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad buiten de woonplaats: maximaal 

twee dagen 
 12½-, 25-, 40-, 50- en 60-jarige huwelijksdatum van ouders of grootouders: maximaal een dag 
 Ernstige ziekte van ouders of bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad: periode in overleg 

met directie 
 Overlijden van bloed- en aanverwanten in de eerste graad: maximaal vier dagen 
 Overlijden van bloed- en aanverwanten in de tweede graad: maximaal twee dagen 
 Overlijden van bloed- en aanverwanten in de derde en vierde graad: maximaal een dag 
 Naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen in overleg met de leerplichtambtenaar van de 

gemeente 
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Verlof voor vakantie 
Verlof voor vakantie buiten de schoolvakanties wordt zelden gegeven. Slechts één keer per schooljaar wordt 
hiervoor verlof gegeven. Deze regeling is alleen voor kinderen van ouders met een beroep dat het onmogelijk 
maakt om binnen de vastgestelde schoolvakanties met vakantie te gaan. De werkgever moet dit kunnen 
aantonen met een werkgeversverklaring. Ouders moeten het verzoek hiertoe acht weken van tevoren 
indienen bij de schooldirectie. Verlof voor extra vakantie of voor een bezoek aan het geboorteland van 
allochtone ouders wordt niet meer gegeven. De eerste twee weken van een schooljaar wordt in ieder geval 
geen verlof gegeven. Hiermee wordt voorkomen dat een leerling bij de start de aansluiting met de andere 
leerlingen mist. 
 
Een aanvraagformulier voor extra verlof kunt u op school halen of van de website downloaden. U kunt dit 
formulier inleveren bij de schooldirectie. Binnen twee weken ontvangt u antwoord. 
 

Leerkrachten en verlof 
Alle leerkrachten werken volgens een (les)urenrooster. Daarnaast zijn er nog veel voorschoolse en naschoolse 
activiteiten die alle leerkrachten uit moeten voeren. Ook moeten alle leerkrachten voldoen aan een vast aantal 
nascholingsuren.  
Het personeel heeft verlof tijdens het grootste gedeelte van de schoolvakanties. We streven naar zo min 
mogelijk lesuitval. In bepaalde gevallen kan het personeel aanspraak maken op extra verlof onder schooltijd. 
Dat extra verlof heeft meestal te maken met persoonlijke omstandigheden zoals een bruiloft of zorgverlof voor 
een familielid. Leerkrachten kunnen ook uitvallen door ziekte. In alle gevallen zal de school proberen voor 
deskundige vervanging te zorgen, bij voorkeur door eigen parttimers of vaste vervangers. In uitzonderlijke 
gevallen zou het voor kunnen komen dat groepen worden samengevoegd of zelfs naar huis worden gestuurd. 
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Opvoeden doen we samen 
 

School en ouders hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid als het gaat over de opvoeding van kinderen. 
U hanteert daarbij bepaalde opvoedingsidealen net als de school. Die zullen niet altijd op elkaar aansluiten. 
Wij verwachten van u dat u het pedagogisch klimaat dat de school voorstaat mee draagt en ondersteunt.  
Een voorwaarde voor kinderen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen tijdens schooltijd is dat zij uitgerust 
zijn en voldoende energie hebben. Als ouders heeft u hierin een belangrijke rol door te zorgen voor voldoende 
(nacht) rust en een regelmatig en gezond voedingspatroon. 
 
Kinderen hebben de verantwoordelijkheid om de sfeer op school goed te houden en positief te beïnvloeden. 
Wij verwachten van u en uw kind dat ieder zich aan de regels houdt die op onze school zijn afgesproken. Dat 
betekent dat wij ervan uit gaan dat verschillen worden gerespecteerd; dat onenigheden niet met verbale en/ 
of fysieke bedreigingen of geweld worden opgelost. Leerkrachten treden op tegen pestgedrag in welke vorm 
dan ook. 
Doet gedrag wat wij niet toestaan zich voor, dan zullen wij u en uw kind daar altijd op aanspreken. Wij maken 
het liefst gebruik van een positieve benadering, maar ontkomen er in bepaalde gevallen ook niet aan om 
kinderen te corrigeren. Wij verwachten daarbij van kind en ouder dat er wordt meegewerkt om eventuele 
problemen goed op te lossen  
Een goed contact tussen ouders en school vinden we erg belangrijk. Ten slotte zijn wij, u als ouders en wij als 
leerkrachten van de school, partners in de opvoeding van de kinderen. Wij proberen daar waar mogelijk aan te 
sluiten bij uw opvoedingsidealen en wij waarderen het als u meedenkt en meewerkt aan de wijze van de 
opvoeding op onze school.  
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Schorsing en verwijdering 
 

Schorsing en/ of verwijdering van school komt gelukkig bijna nooit voor. We hopen dan ook dat we nooit een 
leerling hoeven te schorsen. 
Als een leerling zich niet gedraagt, kan hij of zij in aanmerking komen voor een time out. De leerling wordt dan 
voor een korte periode, die kan variëren van enkele uren tot maximaal een dag, niet toegelaten tot de groep 
waar hij/ zij zit. Dat besluit neemt de directeur van de school. Hij/ zij laat dit aan de ouders weten. De 
betreffende leerling wordt opgevangen binnen de school. De school zorgt in dat geval voor opdrachten die op 
school in afzondering moeten worden uitgevoerd. Het lesproces blijft daarbij zo goed mogelijk doorlopen. 
Als er sprake is van ernstig wangedrag en / of herhaling daarvan kan een leerling worden geschorst. Een 
schorsing kan één dag tot maximaal drie weken duren en maximaal met 2x3 weken worden verlengd. 
Het besluit tot schorsen wordt door de directeur-bestuurder gegeven na de ouders gesproken te hebben. Het 
besluit tot schorsing wordt ook doorgegeven aan de ambtenaar leerplichtzaken. Ook bij schorsing draagt de 
school zorg voor werk dat thuis wordt uitgevoerd door de leerling.  
Indien het wangedrag niet stopt en er geen zicht is op verbetering kan het bevoegd gezag overgaan tot 
verwijdering. Het besluit tot verwijderen kan alleen door het bevoegd gezag worden genomen na de ouders 
gesproken te hebben. Het bevoegd gezag gaat dan met de ambtenaar leerplichtzaken en met de ouders op 
zoek naar een andere school waar de betreffende leerling geplaatst kan worden. Bij verwijdering wordt ook 
altijd de inspectie van het primair onderwijs geïnformeerd. 
Bij gevallen van ernstige bedreiging, fysiek gewelddadige of ongewenste handtastelijkheid, ontvreemding of 
vernieling van andermans eigendom zullen wij bovendien aangifte doen bij politie.  
Op alle SKOD-scholen is het protocol inzake schorsing en verwijdering aanwezig en kan, als u dat wilt, door u 
worden ingezien.  
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Klachtenregeling 
 

Vanaf 1994 zijn scholen verplicht maatregelen te treffen ter bescherming van personeel en leerlingen tegen 
elke vorm van seksuele intimidatie, agressie en geweld. Sinds 1998 moet een schoolbestuur over een 
klachtenregeling beschikken en de behandeling van een klacht bij een klachtencommissie mogelijk maken. 
De klachtenregeling van SKOD is bedoeld voor klachten van en over alle personen die bij de school betrokken 
zijn en uiteraard worden daar klachten mee bedoeld die samenhangen met de schoolsituatie.  
De meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken zullen in onderling overleg tussen leerlingen, ouders, 
personeel en schoolleiding op een juiste wijze kunnen worden afgehandeld. Als dit vanwege de aard van de 
klacht niet mogelijk is, of als u niet tevreden bent over de afhandeling van de klacht, kunt u een beroep doen 
op de klachtenregeling. 
U kunt in dit geval met een klacht contact zoeken met: 

 De schoolcontactpersonen 

Iedere school heeft contactpersonen bij wie u terecht kunt met een klacht. 
Zij zorgen voor de eerste opvang en verwijzen u door naar de vertrouwenspersoon van het bestuur. Voor 
klachten of vermoedens van machtsmisbruik, ongewenst seksueel gedrag, agressie en geweld zijn de 
contactpersonen voor onze school: Saskia Boelens en Sven van Gerven 
Voor alle overige klachten is een lid van de directie de contactpersoon. 
 

 Het bestuur van SKOD 

Het bestuur van SKOD kan na overleg met de klager de klacht zelf afhandelen of zij kan de indiener van de 
klacht doorsturen naar een externe vertrouwenspersoon of de klachtencommissie. 
Het secretariaatsadres is: Postbus 23, 4920 AA Made, tel.: 0162 – 68 49 90. 
 

 De externe vertrouwenspersoon 

Deze onderzoekt de klacht en bekijkt of er door bemiddeling een oplossing kan worden gevonden. Indien 
nodig of gewenst verwijst de vertrouwenspersoon u door naar de klachtencommissie en naar hulpverlenende 
instanties.  
De vertrouwenspersoon zorgt desgewenst ook voor de begeleiding bij de verdere procedure. 
De externe vertrouwenspersoon van SKOD is:  
 
GGD west brabant  
Telefonisch te bereiken via: 076 – 5282241 
Via email: Externe.vertrouwenspersoon@ggdwestbrabant.nl 
 

De klachtencommissie 
SKOD is aangesloten bij de Klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs. 
Het secretariaatsadres is: Postbus 82324, 2508 EH Den Haag; tel. 070 – 392 55 08. 
 
De volledige klachtenregeling is op iedere school aanwezig ter inzage. 
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Onze zorgprocedure in een stappenplan 
 

Onze school wil elk kind alle mogelijke kansen bieden voor een goede ontwikkeling, maar dat is niet 
eenvoudig. Het ene kind heeft namelijk meer begeleiding en zorg nodig dan het andere. Daarom is de zorg in 
onze basisschool georganiseerd in een stappenplan. 

Stap 1: De leerkracht gaat aan de slag 
Als het niet goed gaat met uw kind in de klas zal de leerkracht onderzoeken wat er aan de hand is. Dat gebeurt 
door te observeren en belemmeringen in de ontwikkeling te signaleren. Er vindt overleg met u plaats om tot 
een aanpak te komen die voor verbetering zorgt.  

Stap 2: De interne begeleider en collega’s helpen mee 
Als de aanpak niet tot verbetering leidt, bespreekt de leerkracht de zorg over uw kind met de intern begeleider 
(IB’er) van de school, en natuurlijk met u. Vaak werken ook nog andere collega’s mee. Er komt een 
handelingsplan. De leerkracht en uw kind gaan daarmee aan de slag.  

Stap 3: Het zorgteam van de school wordt ingeschakeld 
Soms is meer hulp nodig. De leerkracht en de intern begeleider bespreken de zorg voor uw kind met 
specialisten die deel uitmaken van het zorgteam van de school.  Dit overleg is erop gericht om tot een 
bijstelling van het handelingsplan te komen. Het gaat daarbij vooral om een werkwijze in de klas die tot betere 
resultaten kan leiden. Soms is daar een onderzoek voor nodig om de zaken die van belang zijn voor het kind, 
de leerkracht en de school goed in kaart te brengen. Er komt een duidelijk advies voor de ouders en eventueel 
aanvullende zorg door specialisten binnen de school. Soms zal hulp gevraagd worden van bijvoorbeeld het 
centrum voor jeugd en gezin (CJG). 
 

Stap 4: Externe specialisten in het ZAT adviseren 
Als de zorg die de school kan bieden onvoldoende is voor uw kind, vindt overleg met externe specialisten 
plaats in het zorgadviesteam (ZAT). In het zorgadviesteam kan men advies vragen aan vertegenwoordigers van 
het speciaal onderwijs, maatschappelijk werk, jeugdzorg en GGD. In dit team wordt besproken wat voor zorg 
uw kind nodig heeft, hoeveel zorg uw kind krijgt en hoe die nodige zorg geboden kan worden. Dit kan leiden 
tot nader onderzoek, indicatiestelling door de PCL (Permanente Commissie Leerlingenzorg) en het aanbieden 
van extra voorzieningen in de eigen basisschool. Ook is mogelijk dat overplaatsing wordt geadviseerd naar een 
andere school voor basisonderwijs, naar speciaal basisonderwijs (SBO) of naar een REC-school (een Regionaal 
Expertise Centrum). Dit gebeurt allemaal in overleg met u. 
 

Stap 5: Nazorg en evaluatie 
De zorg voor de kinderen staat nooit stil. Na elke stap in de zorgprocedure wordt bekeken of de voorgestelde 
aanpak (het handelingsplan) tot succes heeft geleid. Is de zorg geboden? Met het juiste resultaat? Wat kan er 
verbeterd worden? Wie zijn daarbij betrokken? En hoe gaan we dat organiseren? Door deze nazorg en 
evaluatie kan de zorg voor onze kinderen steeds beter worden. 
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Jeugdgezondheidszorg door de GGD West-Brabant 
 

Jeugdgezondheidszorg kinderen van 4 t/m 19 jaar 
De GGD West-Brabant is in de gemeente Drimmelen verantwoordelijk voor de jeugdgezondheidszorg van 
kinderen van 4 t/m 19 jaar. Wij doen dat onder het motto: ‘ieder kind in beeld’. Wij zetten ons dagelijks in om 
eventuele gezondheidsproblemen en –risico’s zo snel mogelijk op te sporen en zo veel mogelijk te beperken. 
Onder meer via deze gezondheidsonderzoeken houden wij, in nauwe samenwerking met school, zicht op de 
lichamelijke, geestelijke en emotionele ontwikkeling van kinderen in West-Brabant. 

 Gezondheidsonderzoeken 

De GGD West-Brabant onderzoekt jaarlijks op de basisschool alle kinderen van 5-6 jaar en van 10-11 jaar. U en 
uw kind ontvangen automatisch een uitnodiging.  
De uitkomsten van ieder onderzoek sturen wij u steeds per post toe. Daarnaast noteren wij ze in het Digitaal 
Dossier Jeugdgezondheidszorg van uw zoon of dochter. Het kan zijn dat wij u en uw kind uitnodigen voor een 
vervolgafspraak op de GGD. Soms overleggen wij graag met school of een andere partij naar aanleiding van de 
uitkomsten van het gezondheidsonderzoek. Dat gebeurt uiteraard altijd in overleg met u.  

Wat doen we tijdens het onderzoek?  
Het onderzoek vindt plaats op school. U hoeft hierbij niet aanwezig te zijn. De medewerker Jeugd en Gezin 
controleert bij uw kind de lengte en het gewicht. Op 5/6-jarige leeftijd controleert zij ook het gehoor en de 
ogen. Dat gebeurt ook bij kinderen van 10/11 jaar als er aanleiding toe is. Voordat de onderzoeken beginnen, 
legt de medewerker Jeugd en Gezin in de klas uit wat zij gaat doen. Uw vragen en zorgen over de gezondheid 
en ontwikkeling van uw kind, die u eventueel heeft aangegeven op de vragenlijst, bekijkt zij uiteraard ook. 
Indien nodig nemen we daarover contact met u op. 
Wilt u toch graag aanwezig zijn bij het gezondheidsonderzoek? Neemt u dan contact op met het 
afsprakenbureau Jeugd en Gezin op telefoonnummer 076–528 2486. 

 Jeugdgezondheidszorg op school 

Op basisscholen zijn wij onder andere op de volgende manieren actief: 
 

 Spreekuren voor leerlingen en hun ouders / verzorgers. 
 Deelname aan Zorg- en adviesteams waarin de leerlingen besproken worden die extra zorg nodig 

hebben. 
 Voorlichting en advies over en periodieke controle van hygiëne, veiligheid en een goede ventilatie op 

school.  
 Verschillende activiteiten gericht op onder andere gezonde voeding, beweging, weerbaarheid en 

seksualiteit. 
 Advies en ondersteuning bij een ingrijpende gebeurtenis.  

 
 
Contact 
U kunt een afspraak maken via het afsprakenbureau Jeugd en Gezin op telefoonnummer 076–528 2486. Of 
stuur uw vraag per e-mail naar jeugdengezin@ggdwestbrabant.nl. Of neem een kijkje op onze website: 
www.ggdwestbrabant.nl, thema ‘Mijn Kind’. 

  

mailto:jeugdengezin@ggdwestbrabant.nl
http://www.ggdwestbrabant.nl/
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Beleid in het kader van sponsoring 
 

Bij sponsoring gaat het om geld, goederen of diensten die een sponsor verstrekt aan het bevoegd gezag, 
directie, leraren, niet-onderwijzend personeel of leerlingen, waarvoor de sponsor een tegenprestatie verlangt.  
Als incidentele vormen van sponsoring zich voordoen op schoolniveau zal de directeur van de school het 
bestuur daarover direct informeren.  
Het bestuur zal bij beoordeling van het voorstel de volgende richtlijnen gebruiken:  
 

 De sponsoring moet in overeenstemming zijn met de goede smaak en het fatsoen.  
 Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van de 

school  
 Sponsoring mag niet in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die een school aan 

het onderwijs stelt.  
 Sponsoring mag de onderwijsinhoud en/of de doorgang van het onderwijs niet beïnvloeden.  
 Sponsoring mag geen aantasting betekenen van de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de 

betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs, de scholen en de daarbij betrokkenen.  
 Sponsoring mag geen schade veroorzaken aan de geestelijke en/ of lichamelijke gesteldheid van 

leerlingen.  
 
Een incidenteel voorstel tot sponsoring zal op schoolniveau worden besproken in de medezeggenschapsraad 
van de school en op bestuursniveau in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de SKOD. Zowel de 
oudergeleding als de personeelsgeleding moeten daaraan hun goedkeuring geven. 
Als ouders het niet eens zijn met beslissingen van de school over sponsoring, kunnen zij daarover een klacht 
indienen bij de klachtencommissie van de school.  

 

 

 

 

 

Kleding 
 

Niet alle mode is geschikt om op school te dragen. Op school wordt in allerlei werkvormen gewerkt. Daarbij 
hoort dus kleding die praktisch is en past bij de werksfeer zoals die op school heerst. Wij vragen ouders erop 
toe te zien dat onze leerlingen correct gekleed op school komen.  
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Tussenschoolse opvang/ overblijven 
 

Veel kinderen op de basisschool blijven tussen de middag over. Dat maakt overblijven een belangrijk 
onderdeel van de schooldag voor kinderen. In de gemeente Drimmelen verzorgt ESKADEE het “overblijven” bij 
de SKOD-scholen. Wij vinden het belangrijk dat overblijven in een ontspannen sfeer gebeurt, zodat uw kind in 
alle rust kan eten. Het overblijven gebeurt in de ruimte van de school en wordt door het overblijfteam 
begeleid. De kinderen nemen zelf hun eigen lunch mee in een broodtrommel (graag voorzien van naam). Na 
het eten kunnen ze nog even spelen, buiten of binnen, dit alles onder begeleiding uiteraard. Kortom: een 
goede opvang, zodat de kinderen weer goed aan de middaglessen beginnen.  

 
Op welke dagen overblijven? 
Uw kind kan op maandag, dinsdag en donderdag overblijven.  
 

Gezonde lunch meegeven 

Als de kinderen overblijven, nemen ze zelf van thuis hun lunch mee. Iedere ouder maakt natuurlijk een eigen 
keuze wat er in de lunchtrommel gaat. De scholen en ESKADEE willen wel aangeven dat een gezonde en 
verantwoorde lunch erg belangrijk is. 
 

Aanspreekpunt per school 
Elke basisschool heeft een eigen overblijfteam en aanspreekpunt. Het overblijfteam bestaat uit een 
gediplomeerde beroepskracht en een aantal overblijfkrachten op vrijwillige basis. Het aanspreekpunt is 
bereikbaar via het telefoonnummer van de school, tussen 11.45 – 13.15 uur. 

 

Aanmelden en Administratie 
Uw kind kan op een vaste dag overblijven, maar uw kind kan ook, als dat nodig is, een enkele keer overblijven. 
Wij vragen uw kind in te schrijven. Voor de werkwijze van aan- en afmelden en/of incidentele aanmeldingen 
verwijzen wij u naar Murlen Dienstverlening, waarmee ESKADEE samenwerkt m.b.t. administratie en 
inschrijving.  
 
telefoon:   085 – 273 4910 
website:   www.murlendienstverlening.com 
e-mail:    murlen@murlendienstverlening.com 
 

Voor- en naschoolse opvang en vakantieopvang 
  
Het bestuur van Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen heeft met de Stichting Kinderopvang Drimmelen 
(ESKADEE) een overeenkomst gesloten om de buitenschoolse opvang voor de kinderen van hun scholen te 
regelen. De buitenschoolse opvang wordt door Eskadee op onze school zelf verzorgd.  
Kinderopvang ESKADEE verzorgt naast naschoolse opvang, ook vakantieopvang en voorschoolse opvang met 
ontbijtservice. Als u gebruik wilt maken van buitenschoolse opvang kunt u contact opnemen met 
Kinderopvang ESKADEE. Ook kunt u surfen naar de website: www.eskadee.nl voor aanvullende informatie.  
 
Het centraal bureau van Kinderopvang ESKADEE kunt u vinden: 
Bezoekadres    Middelmeede 38, 4921 BZ, MADE   
Postadres:   Postbus 153,  4920 AD MADE 
telefoon:.   0162 -68 6179 
e-mail:     info@eskadee.nl 
website:    www.eskadee.nl 
 

http://www.murlendienstverlening.com/
mailto:murlen@murlendienstverlening.com
http://www.eskadee.nl/
mailto:info@eskadee.nl
http://www.eskadee.nl/


  

 
 

schoolgids 2018-2019 

  

 Basisschool “Zonzeel” 50 jaar          48 

  

 

Zorg voor Jeugd 
 

Als basisschool 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 ontdekken 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 het kind en zijn ouders/verzorgers, hulp beter op elkaar worden 
afgestemd. 
Binnen onze organisatie kunnen de intern begeleiders, de directeur en de interne contactpersonen een 
zorgsignaal afgeven in “Zorg voor Jeugd”. Zo’n signaal geven zij alleen af, nadat zij het kind en/of zijn/haar 
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 kind. Als er twee of 
meer signalen in het systeem staan over hetzelfde kind, dan wordt automatisch een ketencoördinator 
aangewezen. Deze ketencoördinator is een professional van een hulpverleningsorganisatie. Hij/zij kijkt wat er 
aan de hand is met het kind 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.  

 

 

 

 

 

Meldcode – Protocol 
 

Hoe SKOD-medewerkers om moeten gaan met signalen van huiselijk 
geweld en kindermishandeling  

Helaas krijgen kinderen soms te maken met huiselijke geweld of kindermishandeling. Het hoort volgens SKOD 
tot de verantwoordelijkheid van de medewerkers dat zij in contacten met kinderen en hun ouders/verzorgers 
alert zijn op signalen die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling en dat zij effectief reageren 
op deze signalen. Deze meldcode is bedoeld ter ondersteuning van alle medewerkers van SKOD, zodat 
vastgelegd wordt welke stappen van hen worden verwacht bij signalen van huiselijk geweld of 
kindermishandeling en welke ondersteuning daarbij voorhanden is. 
Het volledige protocol “Meldcode” kunt u, als u dat wenst, opvragen bij de directie van de school. 

  

http://www.zorgvoorjeugd.nu/
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Stichting Leergeld  
  

"Met volle kracht vooruit’  Want nu meedoen is straks meetellen! 

Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun 
leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Stichting Leergeld wil deze kinderen 
mee laten doen! Wij bieden ze kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten en 
geven hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en 
eigenwaarde krijgen. 

Stichting Leergeld helpt kinderen van vier tot achttien jaar die door armoede thuis buiten de boot dreigen te 
vallen. Leergeld betaalt voor hen de kosten van allerlei buitenschoolse activiteiten. 

Het werkgebied Stichting Leergeld West-Brabant Oost behelst de gemeentes: Aalburg, Dongen, Drimmelen, 
Geertruidenberg, Gilze-Rijen, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem. 

Contact 
Stichting Leergeld West-Brabant Oost  
Postbus 4093  
4900 CB Oosterhout  
Telefoonnummer: 0162 - 45 84 87 (di t/m do 9.00 - 12.30 uur) 
E-mailadres: info@leergeldwbo.nl 
Bankrekening nummer : NL45RABO0139593594  t.n.v. Stichting Leergeld West-Brabant Oost. 

 
 

  

mailto:info@leergeldwbo.nl
mailto:info@leergeldwbo.nl
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Medezeggenschapsraad (MR) 
 

De Wet Medezeggenschapsraad Onderwijs (WMO) geeft regels aan voor inspraak van ouders en personeel bij 
besluitvorming van het schoolbestuur en de directie. De raad bestaat uit 3 ouders (oudergeleding) en 3 
teamleden (teamgeleding). Een ouderlid en een personeelslid van de MR maken deel uit van de GMR, de 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de zes scholen van de Stichting Katholiek Onderwijs 
Drimmelen. De GMR bespreekt onderwerpen die van gemeenschappelijk, school-overstijgend belang zijn. 
Naast algemene bevoegdheden heeft ook de GMR bijeen aantal onderwerpen advies- of 
instemmingbevoegdheid. 
 
De bevoegdheden van de raad zijn: 

 voorstellen en standpunten ongevraagd aan het bestuur kenbaar kunnen maken; 
 minimaal tweemaal per jaar met het schoolbestuur schoolzaken kunnen bespreken; 
 alle schoolaangelegenheden bespreken in de periodieke vergaderingen van de raad. 

Naast deze algemene bevoegdheden heeft de raad ook advies- en instemmingbevoegdheid. De raad heeft 
onder andere adviesbevoegdheid ten aanzien van: 

 vaststelling of wijziging van het beleid m.b.t. de organisatie van de school; 
 regeling van de vakantie; 
 nieuwbouw of belangrijke verbouwing van de school; 

Instemmingbevoegdheid heeft de raad onder andere ten aanzien van: 
 vaststelling of wijziging van een mogelijk schoolreglement; 
 vaststelling of wijziging van het zorgplan; 
 vaststelling of wijziging van het activiteitenplan. 

 

Oudergeleding Teamgeleding 

 

 
Mischa van Schaijk 
(voorzitter) 
 

 Miriam Otjens 

 

 
Erik Lubbers 
 
 
 
 

 

Karin Meeuwissen 
(secretaris) 
  

 

Daniëlla Lievens-  
van Meel 

 

Han Stevens (penningmeester) 

 
De zittingsperiode van de MR is drie jaar. Voor een goed functionerende MR zijn uw op- en aanmerkingen, 
vragen en meningen over kleine en grote schoolse zaken onmisbaar. U kunt uw vragen stellen in de 
vergaderingen, die openbaar zijn. U kunt ook contact opnemen met een van de MR-leden of een mail sturen 
naar mrzonzeel@skod.org  
 

mailto:mrzonzeel@skod.org
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Namen, adressen en overige gegevens 
 

Bestuur Stichting Katholiek Onderwijs 
Drimmelen (SKOD) 

Postbus 23 
4920 AA Made 
Telefoon: 0162-684990 

GGD West Brabant 
 

Telefoon: 0162-492080 
Fax: 0162-435202 

Inspectie Basisonderwijs Telefoon:  0800-8051 (gratis), E-mail:  info@owinspectie.nl 

Medezeggenschapsraad (MR) Zonzeel t.a.v. secretaris MR 
p.a. Polderstraat 110, 4844 BK Terheijden 
E-mail: mrzonzeel@skod.org 

Meldpunt vertrouwensinspecteur Telefoon: 0900-1113111 

Bestuur Oudervereniging (OV) Zonzeel 
 

p.a. Polderstraat 110 
4844 BK Terheijden 
Telefoon: 076-5938126 
E-mail: ovzonzeel@skod.org 

Onderwijsbegeleidingsdienst Edux 
 

Tolweg 11, 4851 SJ Ulvenhout 
076 5245500 
info@edux.nl 

Logopediste GGD 
 

Telefoon: 0162 – 492080 

Ambtenaar Leerplichtzaken Gemeente 
Drimmelen  
Anja Bruijns ,   
 

T   (076) 5298118 (aanwezig op ma, di, do, vr) 
E  a.bruijns@rblwest-brabant.nl  
I www.rblwest-brabant.nl  
  Stadskantoor Claudius Prinsenlaan 14 

Postbus 90156,  
4800 RH Breda 

Landelijke Organisaties voor Ouders in 
het Onderwijs 
 

(voor allerlei vragen over het onderwijs) 
Vraagbaak 5010 
Telefoon: 0800-5010 
www.50tien.nl 

Basisschool Zonzeel Polderstraat 110 
4844BK Terheijden 
076-5938126 
infozonzeel@skod.org  
www.zonzeel.nl  

 

mailto:info@owinspectie.nl
mailto:mrzonzeel@skod.org
tel:0765245500
mailto:info@edux.nl
mailto:a.bruijns@rblwest-brabant.nl
file:///C:/Users/directie/Documents/aaaa%20Joop/standaarddocumenten/schoolgids/2013-2014/www.rblwest-brabant.nl
http://www.50tien.nl/
mailto:infozonzeel@skod.org
http://www.zonzeel.nl/

