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inleiding
Deze schoolgids informeert u over basisschool De Weerijs. De gids laat
zien wat u als ouders van onze school kunt verwachten en wat de school
voor uw kind kan betekenen. Deze gids geeft aan waar ónze school voor
staat en wat we van U verwachten.
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Deze gids is de uitwerking van een wettelijke verplichting van het Ministerie
van OCW. Bij deze gids hoort een jaarkalender. Beide documenten worden
aan het begin van het schooljaar
aan de ouders
verstrekt. Uitgebreidere en actuele
informatie vindt u op
de website van de school:
www.deweerijs.nl
MR heeft de gids goedgekeurd.
MR voorzitter, Willem Boogert
MR secretaris, Peter van Gestel

Breda juli 2014
team basisschool De Weerijs.
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de naam
Mag ik me even voorstellen…

de Weerijs
Ik ben een rivier.
Ik heb twee namen:
Aa of Weerijs.
Ik ontspring in België.
Ik stroom in Breda
samen met de rivier
de Mark.
We gaan dan verder als
Brede Aa…
Op deze plek ontstond
ruim 750 jaar geleden
de stad BREDA

Basisschool de Weerijs ligt aan deze rivier... aan de Weerijssingel.

het logo
De eeuw is rond gemaakt...
De gele cirkel in ons logo
symboliseert de binnenstad.
De cirkel bestaat uit stukjes:
Kinderen uit elke bevolkingsgroep
zijn welkom op basisschool
de Weerijs.
De twee blauwe pijlen
zijn uiteraard de rivieren
de Mark en de Aa of Weerijs
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organisatie
Onze school kent zogenaamde jaargroepen. In groep één starten de
vierjarigen. In groep acht eindigt op ongeveer twaalfjarige leeftijd de
basisschool. In de onderbouwgroepen zitten de kleuters in een groep
met 4, 5 en 6 jarigen. Zo kunnen de jongste kleuters heel wat leren van
de oudere kinderen en krijgen die de kans hun sociale vaardigheden in
praktijk te brengen. De gemiddelde groepsgrootte ligt onder de 20
leerlingen.

De directie bestaat uit:
bovenschools directeur

Hans Versluijs

en het teammanagement:
Teamcoördinator
Leerlingenzorg
Taalbeleid

Jasmijn Keller
Miriam van der Heijdt
Ans van Deelen,

(ook de Parel)
TC
IB
NT2

In de groepen zijn de groepsleerkrachten actief:
groep 1A-2A
Marca van Bragt
groep 1B-2B
Silvia Gisbergen
groep 1C-2C
Majorie van Uijtert
groep 3
Sanne de Win
groep 4
Ella Beljaars
groep 5
Willem Boogert
groep 6
Els Baaij
groep 7
Jody Nagtzaam
groep 8
Jasmijn Keller
De overige taken:
coördinatie zorg
coördinatie cultuur
coördinatie ict
vertrouwenspersoon
taalcoördinator
kaleidoscoop
vervanging/BAPO
vervanging/BAPO
onderwijsassistenten
anderstaligen 1 - 8
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Miriam van der Heijdt
Peter van Gestel
Els Baaij
Els Baaij
Ans van Deelen
Miriam van der Heijdt
Jasper van der Noordt
Peter van Gestel
Lisette Hopstaken
Lian van den Boom
Ans van Deelen

IB
CC
ICT

groep 3 en 4
groep 5 t/m 8

CJG
buurtnetwerk:
contact buurthuizen:
website:
schoolgids:
weekbrief:

William Simons
Miriam vd Heijdt,
Hans Versluijs
Jos Op de Beek
Hans Versluijs
Els Baaij

In de kleutergroepen zijn soms twee teamleden, om werken
volgens kaleidoscoop mogelijk te maken
Het onderwijs wordt ondersteund door:
administratie
Ingeborg van den Meerendonk
Joyce Polizzi
maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

1A
2A

juf Marca

juf Marca

juf Marca

juf Marca

Juf Marca

1B
2B

juf Silvia

juf Silvia

juf Silvia

juf Silvia

juf Silvia

1C
2C

Juf Majorie

Juf Majorie

Juf Majorie

Juf Majorie

Juf Majorie
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Juf Sanne

Juf Sanne

Juf Sanne

Juf Sanne

Juf Sanne
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juf Ellla

juf Ellla

juf Ellla

juf Ellla

juf Ellla
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Meneer Willem Meneer Willem Meneer Willem

Meneer Willem

Meneer Willem

6

juf Els

juf Els

juf Els

juf Els

juf Els
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Juf Jody

Juf Jody

Juf Jody

Juf Jody

Juf Jody
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juf Jasmijn

juf Jasmijn

juf Jasmijn

juf Jasmijn

juf Jasmijn
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geschiedenis
Basisschool de Weerijs vindt zijn oorsprong in de oudste scholen van onze
stad. Al 121 jaar is er sprake van onderwijs, aan de schoolgaande jeugd, in
de Bredase binnenstad en 93 jaar in de wijk Haagpoort.
Basisschool de Weerijs is voortgekomen uit de Annaschool en de
Lambertusschool. In 1995 fuseerden zij en werd gekozen voor een nieuwe
naam: de Weerijs. Door eerdere fusies gingen de Aloysiusschool, de Mgr
Frenckenschool en de Mariaschool in onze school op.
LAMBERTUSSCHOOL
In 1890 opgericht, toen nog onder de naam Sint Vincentiusschool. Een
school voor jongens, midden in de Bredase binnenstad. Om precies te zijn
in de Karrestraat, daar waar nu De Barones is. In de twintiger jaren
veranderden de broeders van Huybergen de naam van hun school in
Lambertusschool.

SINT ANNA SCHOLEN
Zij ontstonden in 1918 toen de vestingwerken waren geslecht en aan de
westrand van het centrum een nieuwe woonwijk werd gebouwd; de
Haagpoort. Meisjes bezochten één van de Annascholen, opgericht door de
zusters van Oudenbosch; jongens gingen naar de Aloysiusschool van de
broeders uit Huybergen in de Havermansstraat
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onderwijs
Wat wil de Weerijs? Wat vinden wij belangrijk?
Wat is de visie van de Weerijs?
Verantwoordelijkheid ontwikkelen bij onze kinderen vinden wij erg
belangrijk. We hechten eraan dat de kinderen nadenken over wat ze doen,
wat ze gedaan hebben en over de wijze waarop.
Hieruit volgt ook dat wij willen dat ze leren nadenken over de resultaten van
hun werk en hun manier van werken.
Op deze manier leren ze om zelf problemen op te lossen, leren ze
zelfstandig te werken en weten ze wat ze willen.
We willen dat ze met inzicht leren leren.
Wij vinden het belangrijk dat kinderen naast individueel werken ook kunnen
samenwerken.
Samenwerkend leren is gebaseerd op het idee dat kinderen veel leren van
elkaar met name als ze verschillen in kennis en ervaring.
Ze leren veel door naar elkaar te luisteren en met elkaar te spreken.
Bovendien voelen kinderen elkaars problemen goed aan en zijn daardoor in
staat elkaar adequate hulp te geven.
Vanuit ‘Leefstijl’ willen we dat de kinderen door sociaal opbouwend gedrag
te ontwikkelen, leren hoe ze constructief met andere mensen kunnen
omgaan. Onder sociaal opbouwend gedrag vallen zelfdiscipline,
verantwoordelijkheid, beoordelingsvermogen en omgaan met anderen.
Vanuit Leefstijl willen we kinderen helpen in hun positieve betrokkenheid
thuis, op school, met vrienden en in de maatschappij.
Vanuit Leefstijl willen we een gezonde levensstijl aanmoedigen.
Vanuit Leefstijl willen we kinderen inzichten aanbieden die samen met
sociaal opbouwend gedrag nodig zijn opdat kinderen zich kunnen
ontwikkelen tot competente volwassenen:
Drie noodzakelijke inzichten:

Ik kan iets

Ik heb iets te betekenen.

Ik heb invloed op wat er met mij gebeurt.

Op de website staat uitgebreider wat de visie van de Weerijs is.
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Onze opdracht als school is goed onderwijs te geven. Daar staan wij
natuurlijk garant voor. Maar wij willen meer. Wij willen een school zijn waar
kinderen zich goed voelen. Een school met ruimte en aandacht voor ieder
kind. Onze school wil een schoolgemeenschap zijn met structuur, waar
kinderen niet alleen iets leren, maar zich kunnen ontwikkelen.
UITGANGSPUNTEN:
Onze school is bestemd voor kinderen vanaf vier jaar.
Leerlingen doorlopen de school gewoonlijk in acht jaar.
Dan vinden de kinderen aansluiting in het voortgezet onderwijs.
HET KATHOLIEKE KARAKTER
De Weerijs is een katholieke school, maar niet alle leerlingen zijn katholiek.
De leerlingen die onze school bezoeken vertegenwoordigen allerlei
geloofsovertuigingen. We vinden, dat de school een afspiegeling mag zijn
van de buurt waarin hij staat. Alle kinderen met een andere of geen
geloofsovertuiging zijn ook welkom op onze school.
In de omgang met elkaar laten we ons leiden door normen en waarden
vanuit het christendom. We nodigen leerlingen uit daaraan mee te doen.
We staan open voor andersdenkende buurtgenoten. We rekenen op hun
respect voor onze idealen.
HOE WIJ DENKEN OVER ONDERWIJS
Vorming van de kinderen is op onze school even belangrijk als het
overdragen van kennis. Kennis is noodzakelijk, maar kan nooit alleen het
doel van het onderwijs zijn.
Op onze school neemt klassikale instructie een belangrijke plaats in.
Maar de kinderen moeten daarnaast zoveel mogelijk echte ervaringen
opdoen als basis voor het leren. In het totale leerproces zijn zowel spelen
als werken van belang. Leren kost moeite; het vraagt van de leerling
inspanning en een goede werkhouding.
Kinderen hebben verschillende manieren om tot leren te komen.
De school probeert rekening te houden met de verschillende achtergronden
van de leerlingen. De school probeert door haar opvoeding en onderwijs
een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van onze
maatschappij.
Daarvoor is samenwerking tussen ouders en school noodzakelijk. Wij
rekenen dan ook op de medewerking en steun van de ouders. Alle ouders
mogen natuurlijk ook op onze steun rekenen bij hun opvoedingsvragen.
HET KIND IN ONZE SCHOOL
De leerkracht probeert zowel lesgever te zijn als begeleider. Het kind krijgt
op school de gelegenheid belangrijke ervaringen met anderen te delen.
Samenwerken en individueel werken komen naast elkaar voor.
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HET KLIMAAT VAN DE SCHOOL.
De sfeer waarin een kind opgroeit is van groot belang om een volwaardig
mens te worden. Wij stellen daarom een vriendelijk en veilig klimaat met
orde en regelmaat op prijs. Pas als uw kind zich veilig voelt, kan het zich
ontwikkelen. Structuur en rust geven het kind kansen.

voor groot en klein
zullen we aardig zijn

neem alle tijd
voor veiligheid

goed voor
spullen zorgen
dan zijn ze weer te
gebruiken morgen

DRIE REGELS
Voor groot en klein zullen we aardig zijn...
Neem de tijd voor veiligheid...
Goed voor spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken morgen...
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kaleidoscoop
Kaleidoscoop is een educatief programma voor peuter- en kleutergroepen
dat zich richt op de brede ontwikkeling, met speciale aandacht voor de
taalontwikkeling. Kaleidoscoop is gebaseerd op de Amerikaanse methode
High/Scope. Doel: het vergroten van de (onderwijs)kansen van kinderen.
Ook in andere groepen gebruiken we vaker deze Kaleidoscoopaanpak!.

ACTIEF LEREN
Actief leren is het hart van het Kaleidoscoop model. De methode gaat
ervan uit dat kinderen kennis verwerven en vaardigheden ontwikkelen
door actief betrokken te zijn bij mensen, materialen, gebeurtenissen en
ideeën. Dit is gebaseerd op Piaget (1970). Het kind ontwikkelt
vaardigheden in een vaste volgorde, maar elk kind in zijn eigen tempo.
De leerkrachten bieden de kinderen een uitdagende leeromgeving,
helpen hen hun spel uit te breiden, praten met de kinderen over wat ze
aan het doen zijn en helpen hen problemen die zich voordoen zelf op te
lossen.
SLEUTELERVARINGEN
Kaleidoscoop maakt gebruik van sleutelervaringen. Samen geven de
sleutelervaringen een goed beeld van de handelingen die kenmerkend
zijn voor jonge kinderen en de soorten kennis die zij verwerven.
Gezamenlijk bieden ze een manier om de ontwikkeling op het gebied van
sociaal-emotioneel gedrag, taal, kennis, creativiteit, spel, motoriek en
andere ontwikkelingsgebieden in kaart te brengen.
UITDAGENDE LEEROMGEVING
Kinderen leren het beste in een stimulerende maar geordende omgeving,
in een situatie waarin kinderen zelf keuzes kunnen maken en naar die
keuzes kunnen handelen. Kaleidoscoop besteedt dan ook veel aandacht
aan de inrichting en aankleding van het klaslokaal of de speelzaal, en de
speelplaats. De leeromgeving en het materiaal zijn voorzien van labels in
de vorm van tekeningen, foto’s , symbolen of woorden Zo kunnen
kinderen op hun niveau keuzes maken, het materiaal zonder hulp van
volwassenen vinden en opruimen, waardoor ze al op jonge leeftijd
zeggenschap hebben over hun omgeving. De leeromgeving bevordert de
zelfstandigheid van kinderen.
DAGSCHEMA
Het vaste dagschema is één van de in het oog springende onderdelen
van Kaleidoscoop. Het idee achter deze ordening van tijd is dat het de
kinderen – maar ook de leidsters en leerkrachten – houvast geeft. Door
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de vaste, voorspelbare volgorde van gebeurtenissen hebben kinderen een
gevoel van controle over wat er staat te gebeuren en voelen zij zich vrij om
keuzes te maken, het initiatief te nemen tot activiteiten, zelf aan de slag te
gaan. Deze vaste volgorde biedt kinderen veel veiligheid, ze weten immers
wat hen te wachten staat.
INTERACTIE EN INITIATIEF
In Kaleidoscoop staat de actieve betrokkenheid van kinderen centraal.
Hierin neemt het kind het initiatief. Bij het vooruitkijken maken kinderen een
plannetje wat ze willen gaan doen in de hoeken; voeren hun plan uit in
speelwerken of vrij spel in de hoeken. Daarna kijken ze terug op dat wat ze
hebben gedaan . De leerkrachten helpen kinderen plannen te maken, die
uit te voeren en ten slotte te bespreken.
KLEINE EN GROTE GROEP
In de kleine (= halve) groep zijn er veel activiteiten op het gebied van taal
en in de grote groep wordt er vaak gedanst, gezongen en muziek gemaakt.
Tevens observeren de leerkrachten kinderen, houden de ontwikkeling van
ieder kind in de gaten. Zij zorgen ervoor dat de activiteiten die zij de
kinderen bieden, aansluiten bij de behoeften en interesses van de kinderen.
TAAL
Het stimuleren van de taalontwikkeling heeft een belangrijke plaats in
Kaleidoscoop. Veel allochtone peuters en kleuters zijn meertalig. Meestal is
hun eigen taal meer ontwikkeld dan het Nederlands. Taal speelt een grote
rol in de ontwikkeling van kinderen en de beheersing van het Nederlands is
belangrijk voor de schoolcarrière en het succes later in de maatschappij.
Kaleidoscoop besteedt veel aandacht aan taalstimulering binnen alle
onderdelen van het dagschema.
OBSERVATIE
Observaties zijn een vast onderdeel van de methode. De leerkrachten of
leidsters maken dagelijks aantekeningen van wat kinderen concreet doen.
Hierdoor is er veel informatie beschikbaar over de ontwikkeling van ieder
kind. Deze informatie gebruiken de leerkrachten of leidsters om een plan te
maken dat afgestemd is op ieder kind afzonderlijk en om ouders te kunnen
laten zien hoe hun kind zich ontwikkelt.
SAMENWERKING MET OUDERS
Ouders zijn de belangrijkste opvoeders van kinderen. Kaleidoscoop
beschouwt ouders dan ook als partners van leerkrachten. Zij overleggen
regelmatig met ouders over hun kind. Ouders krijgen materiaal mee naar
huis en kunnen desgewenst ook thuis activiteiten met hun kind uitvoeren.
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leren
Activiteiten in de onderbouw: groepen 1 - 2
Kleuters leren al doende, tijdens hun spel. Wij zorgen ervoor dat er
materiaal is waarvan ze kunnen leren. We praten veel met kinderen over
allerlei onderwerpen zodat ze een groot aantal woorden leren en goed
leren spreken. Met behulp van LOGO 3000 willen we de kinderen meer
woorden aanleren. Dat is belangrijk als voorbereiding voor het latere leesen taalonderwijs. Deelname aan projecten als Kaleidoscoop en het
Voorleesproject geven aan hoe belangrijk we lezen en taal vinden. Naast
genoemde taalactiviteiten wordt gewerkt met allerlei
ontwikkelingsmateriaal. Ook zijn er bewegingsactiviteiten en worden
voorbereidend rekenen en expressie niet vergeten.
Basisvaardigheden:
Leren lezen:
Een kind leert pas goed lezen wanneer het daaraan toe is. In onze school
begint het echte lezen in groep 3. We gebruiken een methode (Veilig leren
lezen) met erg veel hulpmateriaal. Ook de computer helpt.

In de groepen 4 t/m 8 gebruiken we de methode: “Estafette“ voor technisch
lezen en “Nieuwsbegrip” voor begrijpend lezen”. In de hogere groepen
lezen de kinderen boeken van een niveau dat ze aan kunnen. Goede lezers
bereiken eerder het hoogste niveau.
Voor kinderen die nog wat extra moeten oefenen bestaan aparte groepjes
en aparte leesprogramma's. Op allerlei manieren proberen we het
leesgedrag van kinderen positief te ontwikkelen.
Plezier in lezen streven we na met activiteiten in de boekenweek, bezoek
aan de bibliotheek, deelname aan de landelijke kinderjury,
voorleeswedstrijden enzovoort. We zorgen voor veel en actuele boeken in
de klas.
Taal leren:
Taal is noodzakelijk om met andere mensen om te kunnen gaan. Vertellen,
leren luisteren naar wat anderen precies zeggen en daarop goed
antwoorden, kun je oefenen. Leren je eigen mening onder woorden te
brengen. Leren alles goed op te schrijven. Leren iets te presenteren. De
gebruikte methodes zijn: Zin in taal en Zin in spelling.
Voor sommige leerlingen is Nederlands de tweede taal. Thuis spreken ze
van jongsaf een andere taal. Voor hen is het belangrijk dat we veel doen
aan woordenschat-uitbreiding. Bij sommige Nederlandstalige kinderen is
de woordenschat ook niet zo groot. Zij profiteren mee, van de extra
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aandacht in de groep. Het team heeft een speciale training gevolgd om
woordenschat op een goede en effectieve manier te onderwijzen.
Is er veel extra taalhulp nodig, dan is daarvoor een mogelijkheid buiten de
groep, door de leerkracht NT2.
Leren rekenen:
In de lessen Alles Telt leren de kinderen verschillende oplossingen te
zoeken voor praktische rekenprobleempjes, uit het dagelijks leven.
Natuurlijk zijn hoofdrekenen en cijferen belangrijk. De nadruk ligt op
begrijpen wat je doet, dat ook onder woorden kunnen brengen en het
toepassen ervan in echte situaties.
De wereld leren kennen:
We gebruiken voor wereldverkenning zeer actuele methodes.
Voor Aardrijkskunde: Meander en voor Geschiedenis: Brandaan.
Bij Natuuronderwijs gebruiken we de methode Naut. We gebruiken
daarnaast ook de methode Blits om de informatieverwerving te verbeteren.
Daarnaast vindt in thema's, spreekbeurten en werkstukken een verbreding
van het kennismaken met de grote wereld plaats. We vinden dat ook de
jongere kinderen al met dit onderwijs bezig moeten zijn. De hoogste
groepen maken veel gebruik van de computer om informatie te vergaren, te
ordenen en te presenteren.
Expressie:
Handvaardigheid, tekenen, muziek, dramatische expressie en lichamelijke
oefening nemen een belangrijke plaats in. We hebben de beschikking over
een handenarbeid-zolder.

huiswerk
Een kind heeft de tijd na school hard nodig om te spelen en daarom
proberen we het geven van huiswerk te beperken. Toch zal het in de
hogere groepen wel regelmatig voorkomen. We gaan ervan uit dat u uw
kind thuis stimuleert om het werk goed te maken of te leren.
In groep 7 en 8 krijgen de leerlingen een agenda van school, leren daarmee omgaan.
Voor de kinderen van groep 8 organiseren we een huiswerkklas. Iedere
maandag kunnen ze na schooltijd op school hun huiswerk maken.
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Passend Onderwijs
Inleiding
Met ingang van 1 augustus 2014 gaat Passend Onderwijs van start en
houden de huidige samenwerkingsverbanden Weer Samen Naar School op
te bestaan. Dit houdt in dat ons schoolbestuur deel gaat uitmaken van een
nieuw samenwerkingsverband Passend Onderwijs met de naam RSV
Breda eo, Optimale Onderwijskansen. In dit nieuwe
samenwerkingsverband participeren 26 schoolbesturen voor primair
onderwijs met in totaal 137 scholen voor basisonderwijs, speciaal
basisonderwijs of speciaal onderwijs. Niet alle schoolbesturen voor speciaal
onderwijs zijn wettelijk deel van het nieuwe samenwerkingsverband. Alleen
scholen voor langdurig zieke leerlingen, zeer moeilijk lerende leerlingen,
leerlingen met een lichamelijke beperking en leerlingen met
gedragsproblemen en/of psychiatrische stoornissen doen in het
samenwerkingsverband mee. Met de schoolbesturen speciaal onderwijs
voor blinde en slechtziende en dove en slechthorende en spraak/
taalgebrekkige leerlingen zijn samenwerkingsafspraken gemaakt.

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 nieuwe Wet Passend Onderwijs schrijft enerzijds een aantal zaken voor
die het nieuwe samenwerkingsverband moet regelen, anderzijds geeft de
wet vrijheden om op lokaal niveau zelf beleid te maken. Dit beleid wordt
gemaakt door het bestuur van het samenwerkingsverband dat bestaat uit
een vertegenwoordiging van alle deelnemende schoolbesturen. De
schoolbesturen die in het samenwerkingsverband samenwerken krijgen
van het ministerie van OC&W geld om het onderwijs te regelen voor
leerlingen die deze extra ondersteuning nodig hebben. Hiertoe maken de
schoolbesturen gezamenlijk een ondersteuningsplan dat moet garanderen
dat iedere leerling een passend onderwijsaanbod krijgt.
Voor de meeste leerlingen zal er door de invoering van passend onderwijs
in de dagelijkse praktijk weinig veranderen. Wel verandert mogelijk de
organisatie van de ondersteuning op school en worden er op termijn minder
kinderen doorverwezen naar het speciaal onderwijs, omdat het
samenwerkingsverband de ambitie heeft om voor zoveel mogelijk
leerlingen thuisnabij het passend onderwijsaanbod te realiseren. Wat er op
korte termijn verandert wordt in het navolgende uitgelegd.
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Zorgplicht
Schoolbesturen krijgen vanaf 1 augustus 2014 zorgplicht. Dit betekent dat
de scholen ervoor moeten zorgen dat iedere leerling, die bij de school staat
ingeschreven of is aangemeld en die extra ondersteuning nodig heeft, een
passend onderwijsaanbod krijgt. Dit houdt in dat na aanmelding de school
eerst zorgvuldig gaat onderzoeken wat uw kind nodig heeft en of de school
die ondersteuning zelf kan realiseren, eventueel met ondersteuning vanuit
het samenwerkingsverband. 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. Goed overleg met de ouders
is in deze situatie uiteraard belangrijk.
Nieuwe visie op ondersteuning
Tot nu toe zijn we in Nederland gewend aan een proces van verwijzing en
toewijzing dat is gebaseerd op de vraag wat er met het kind aan de hand is.
Op basis van handelingsverlegenheid van de school en kindkenmerken zijn
tot nu toe besluiten genomen over verwijzingen naar het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs of de toekenning van een rugzakbekostiging
als de leerling ondanks indicatie op de basisschool blijft. Na 1 augustus
2014 kijken we niet meer naar wat er met het kind aan de hand is, maar
proberen we de vraag te beantwoorden welke extra onderwijsbehoefte de
leerling heeft en welke extra ondersteuning dan geregeld moet worden. De
handelingsverlegenheid van de school is dan niet langer een criterium voor
indicatie, maar meer een signaal dat de leerling een beter passend
onderwijsaanbod nodig heeft.
Positie van de ouders
De invoering van de Wet Passend Onderwijs leidt tot een andere positionering van de ouders in trajecten van toeleiding, verwijzing en extra ondersteuning. Indien uw kind meer ondersteuning nodig heeft dan de basisondersteuning van de school moet de school op basis van de zorgplicht in
actie komen. Dit betekent dat de school de verantwoordelijkheid heeft te
onderzoeken welke onderwijsbehoeften de leerling heeft en op welke manier daarop een passend antwoord kan worden gegeven. Uiteraard betrekt
school van meet af aan de ouders in dit traject. School is in dit traject leidend en zorgt er voor dat onderzoek plaatsvindt. Het onderzoek kan leiden
tot verschillende uitkomsten, te weten:
De leerling blijft op school met extra ondersteuning, een arrangement;
De leerling gaat naar een andere basisschool;
De leerling wordt aangemeld bij de commissie voor
ondersteuningstoewijzing voor plaatsing op school voor speciaal
basisonderwijs;
De leerling wordt aangemeld bij de bij de commissie voor
ondersteuningstoewijzing voor plaatsing op school voor speciaal onderwijs;
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De leerling wordt aangemeld bij de commissie voor onderzoek voor toelaatbaarheid tot speciaal onderwijs voor blinde en slechtziende leerlingen of
dove en slechthorende en spraak/taalgebrekkige leerlingen, dan wel voor
een arrangement voor de leerling in de basisschool.
Voor de eerste vier trajecten zijn wettelijk afspraken gemaakt over de
positionering van ouders en kunnen ouders zich beroepen op een mogelijk
geschil. Het traject met betrekking tot de aanmeldingen voor
toelaatbaarheid tot speciaal onderwijs voor blinde en slechtziende of dove
en slechthorende en spraak/taalgebrekkige leerlingen, dan wel voor een
arrangement voor de leerling in de basisschool valt buiten de wettelijke
bevoegdheden van het samenwerkingsverband passend onderwijs.
Met betrekking tot de eerste vier trajecten kunnen ouders na 1 augustus
2014 verschillende commissies benaderen.
Geschillencommissie Passend Onderwijs. Deze commissie beslecht
geschillen in po, vo en (v)so, over toelating van leerlingen, die extra
ondersteuning behoeven, de verwijdering van leerlingen en het
ontwikkelingsperspectief.
Bezwaaradviescommissie toelaatbaarheidsverklaring. Het
samenwerkingsverband is aangesloten bij de landelijke
bezwaaradviescommissie, waartoe ouders zich kunnen richten bij een
bezwaar tegen een besluit over een toelaatbaarheidsverklaring.
Ouders behouden daarnaast de mogelijkheid om hun klacht voor te leggen
aan het College voor Mensenrechten en Gelijke Behandeling en om een
beroep aan te tekenen bij de rechter.
Schoolondersteuningsprofiel (SOP)
Iedere school stelt binnen passend onderwijs een ondersteuningsprofiel op,
waarin de school beschrijft welke ondersteuning zij kan bieden en hoe deze
ondersteuning is georganiseerd. De medezeggenschapsraad heeft
adviesrecht op het vaststellen van het schoolondersteuningsprofiel.
Aan de hand van dit SOP maakt de school ook duidelijk of de school zich
wil specialiseren in een bepaald type ondersteuning of in principe een
school wil zijn voor alle leerlingen als het passend onderwijsaanbod kan
worden gerealiseerd.
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.

.
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Geldigheid huidige beschikkingen
Leerlingen die op basis van een beschikking van de Permanente
Commissie Leerlingenzorg of een Commissie voor Indicatiestelling in het
speciaal (basis)onderwijs verblijven, mogen daar het onderwijs genieten
voor in ieder geval de duur van de beschikking. Voor leerlingen waarvoor
een tijdelijke beschikking is afgegeven zal tijdig een besluit moeten worden
genomen over de best passende voorziening na afloop van die
beschikking.
Voor leerlingen die gebruik maken van de huidige rugzakbekostiging in de
basisschool gaat in de toekomst één en ander wijzigen. De huidige rugzak
moet straks door het samenwerkingsverband worden omgezet in een
arrangement binnen een passende voorziening. Volgens de wet zijn de
huidige beschikkingen voor een rugzak vanaf 1 augustus 2014 niet meer
geldig. Het bestuur van het samenwerkingsverband heeft echter het besluit
genomen dat tot het moment van omzetten van die rugzak in een arrangement de ambulante begeleiding en de begeleiding vanuit de basisschool
voor het schooljaar 2014-2015 worden bekostigd. In de praktijk betekent dit
dat het eerste schooljaar voor deze leerlingen in de ondersteuning niets
hoeft te wijzigen. Nadat het arrangement is bepaald kan het zijn dat de
leerling een grotere onderwijsbehoefte heeft dan nu vanuit de huidige
rugzak kan worden gerealiseerd, maar het kan ook zijn dat deze behoefte
kleiner is dan de huidig beschikbare middelen. Het samenwerkingsverband
levert in die zin in de toekomst maatwerk.
Meer informatie nodig?
De transitie naar de nieuwe Wet Passend Onderwijs is niet met ingang van
het schooljaar 2014-2015 afgerond. De ontwikkelingen in ons
samenwerkingsverband kunt u volgen via onze website www.rsvbreda.nl.
Daarop vindt u onder andere het ondersteuningsplan van het
samenwerkingsverband. Daarin wordt het beleid van het
samenwerkingsverband verwoord.
Dan is er ook een aantal informatieve websites over
‘passend onderwijs’:
•
www.steunpuntpassendonderwijs.nl
•
www.passendonderwijs.nl
•
www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl
•
www.mensenrechten.nl
•
www.onderwijsconsulenten.nl
•
www.onderwijsgeschillen.nl
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Veiligheid
In scholen zijn veel mensen actief. Daarom dient de aandacht voor
veiligheid hoog op de agenda te staan. Er is sprake van een aantal
wettelijke kaders die scholen (en schoolbesturen) voorschrijven
veiligheidsbeleid te voeren. Denk hierbij aan de Wet op het Primair
Onderwijs en de Arbowet. Deze wetgeving stelt kaders aan zowel de
fysieke veiligheid in een gebouw, als aan de sociale veiligheid van kinderen
en volwassenen die met elkaar leren en werken.
Met behulp van de “checklist voor een veilige school” van het landelijke
kwaliteitsteam veiligheid is het INOS-brede veiligheidsbeleid geformuleerd.
Daardoor is er sprake van een heldere taakverdeling tussen wat de
individuele scholen doen op het gebied van veiligheid en wat op
bestuursniveau voor de gezamenlijke scholen van INOS wordt gedaan.
Enkele relevante elementen uit het INOS-brede veiligheidsbeleid:
- Voldoende, geschoolde bedrijfshulpverleners op scholen;
- Een medezeggenschapsraad op elke school;
- Minimaal één schoolvertrouwenspersoon op elke school;
- Een klachtenregeling;
- Een door de brandweer afgegeven gebruiksvergunning voor elk
schoolgebouw;
Alle INOS-scholen zijn aangesloten bij het signaleringssysteem Zorg voor
Jeugd. In dit systeem kan melding worden gedaan van zorgen om de
leef- en leersituatie van een kind. In het geval dat meerdere
hulpverlening -instanties actief zijn in één gezin, wordt door dit
signaleringssysteem een regievoerder van de gezamenlijke hulpverlening
aangewezen. ( voor meer informatie zie: www.zorgvoorjeugd.nu)
- Een actief netwerk met maatschappelijke zorginstellingen rondom de
school;
- Een gedragscode voor alle bij INOS betrokken personen;
- Alle medewerkers hebben een Verklaring Omtrent het Gedrag;
- Een meld-code voor signalering van Huiselijk Geweld en
Kindermishandeling;
- Het gebruik van een methode voor Sociaal Emotionele Ontwikkeling op
alle scholen;
- Een gestructureerd plan voor onderhoud van schoolgebouwen op het
gebied van veiligheid;
- Het stimuleren van het Verkeersveiligheidslabel voor scholen.
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De scholen vullen deze INOS-brede activiteiten aan op een manier die past
bij de eigen specifieke situatie. Daarbij is de Medezeggenschapsraad de
gesprekspartner van de directie van de school. Scholen kunnen hierbij
indien gewenst een beroep doen op de ondersteuning van het landelijke
kwaliteitsteam veiligheid.
OP ONZE SCHOOL
is op de volgende manier invulling gegeven aan dit veiligheidsbeleid:
Een veilige school is een school waar iedereen zich veilig voelt en waar
geen ruimte is voor: intimidatie, pesten, agressie, discriminatie, geweld.
We moeten respect voor elkaar hebben. Daar gaan we op onze school van
uit. Van iedereen, leerlingen – leerkrachten – niet onderwijzend personeel
– ouders en directie, wordt verwacht dat zij zich houden aan de
vastgestelde gedragsregels.
GEDRAG OP SCHOOL
We gaan zo met elkaar om dat iedereen zich prettig en veilig voelt op
school.
Hiervoor hebben we 3 schoolregels overal in de school hangen die voor
iedereen te begrijpen en na te leven zijn. Op bladzijde 9 in deze gids vindt
u ze.
Deze regels worden, samen met echte gedragsregels en het programma
Leefstijl, ook onderwezen in de groepen. Daarvoor gebruiken we de
werkwijze van PBS. Goed gedrag kun je leren. We leren de kinderen wat
goed gedrag is en dat belonen we.
Lukt het iemand niet goed om zich aan deze regels te houden, dan lossen
wij dit op door er met elkaar over te praten. In sommige extreme situaties
zullen er ook sancties volgen.
SCHOOLSE SITUATIES
Omgaan met elkaar:
De kinderen spreken de leerkracht aan met meneer of juffrouw. Kinderen
worden met de voornaam aangesproken. Aanspreken gebeurt op een
manier die respect uitstraalt.
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Knuffelen / op schoot nemen:
In de onderbouw kan het voorkomen dat leerlingen op schoot worden
genomen. Dit gebeurt alleen wanneer de leerlingen dit zelf aangeven. In de
bovenbouw gebeurt dit niet.
Aan– en uitkleden:
In de onderbouw worden kinderen (indien nodig) geholpen, waar nodig ook
bij toiletbezoek. In de bovenbouw gebeurt dit niet. In de bovenbouw kleden
jongens en meisjes zich in aparte ruimtes om.
Toezicht in kleed– en doucheruimtes:
Een mannelijke leerkracht houdt vooral toezicht bij de jongens, een
vrouwelijke bij de meisjes. Als er reden is (lawaai, gegil, onrust, te stil) dan
kijkt de leerkracht ook in het andere kleedlokaal. Er wordt tevoren duidelijk
geklopt en de leerkracht komt pas na enkele seconden binnen.
Thuis:
Kinderen worden nooit alleen bij een leerkracht thuis uitgenodigd.
Cultuur:
We respecteren elke cultuur, discrimineren niet. Voor alle kinderen gelden
dezelfde regels. Hierbij wordt opgemerkt dat een leerling nooit gedwongen
wordt. (bijvoorbeeld wat betreft kleding tijdens de gymles).
Nablijven:
In de onderbouw blijven kinderen in principe niet na. Voor de midden– en
bovenbouw geldt dat dit wel kan gebeuren. Ouders worden altijd op de
hoogte gebracht.
BESPREKEN VAN ONACCEPTABEL GEDRAG
Kinderen die gedrag vertonen dat als onacceptabel wordt ervaren worden
hierop aangesproken. Afhankelijk van de situatie gebeurt dat individueel of
in groepsverband. Zo nodig worden ook de ouders aangesproken op het
gedrag van hun kind. Onacceptabel gedrag van leerkrachten wordt
individueel besproken door de directie of door de vertrouwenspersoon van
de school. Onacceptabel gedrag van ouders wordt door de directie met de
betrokkenen besproken.
ONDERWIJS PROGRAMMA
In alle groepen wordt gewerkt met het programma Leefstijl.
In de vakgebieden Sociale redzaamheid en bevorderen van gezond gedrag
wordt expliciet aandacht besteedt aan de gedragsregels en aan de
vertrouwenspersoon.
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VERTROUWENSPERSOON
Zij is het aanspreekpunt waarbij je terecht kan! Die is er voor leerlingen,
ouders en personeel. De vertrouwenspersoon helpt zoeken naar
oplossingen, kent de procedures en gaat vertrouwelijk met de klacht om.

ACTIEF BURGERSCHAP EN INTEGRATIE
De vorming van goede burgers is een kerntaak van onze school. Ons programma heeft in het aanbod voldoende aanknopingspunten en voldoende
tijd en aandacht voor dit thema. Vooral in ons programma sociaalemotionele vorming besteden wij expliciet aandacht aan vaardigheden als
samen regels afspreken en handhaven, elkaar respectvol aanspreken,
goed kunnen omgaan met kritiek en conflicten oplossen. Binnen taal en
wereldoriëntatie, vooral bij geschiedenis en aardrijkskunde in de
bovenbouw, leren de kinderen over onze staatsvorm, de grondrechten van
alle burgers en wat dat betekent voor ons gedrag. Binnen ons aanbod
levensbeschouwelijke vorming hebben wij gekozen voor filosoferen met
kinderen. Uiteraard komen hier ook facetten van actief burgerschap en
integratie aan bod. In de bovenbouw besteden wij aandacht aan aspecten
van een pluriforme samenleving en wij brengen onze leerlingen in
aanraking met andere religieuze opvattingen. Dat kan ook niet anders,
omdat maar een beperkt aantal van onze leerlingen de rooms-katholieke
traditie uitdraagt. Ook leerlingen met andere religieuze opvattingen
bevolken onze school.
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Ondersteuningsprofiel
Toelichting
Onze school heeft een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Dit is een
wettelijk voorschrift bij de invoering van passend onderwijs. Een
schoolondersteuningsprofiel biedt informatie over de kwaliteit van de
basisondersteuning en over wat onze school verder aan ondersteuning
biedt. Het legt vast waar onze school voor staat.
De schoolondersteuningsprofiel van alle scholen van ons
samenwerkingsverband tezamen vormen de basis van het aantonen van
de dekkendheid van ondersteuningsvoorzieningen in de regio. Op die
manier is er voor alle kinderen een plek om onderwijs en ondersteuning te
krijgen dat zij nodig hebben.
Ons ondersteuningsprofiel bestaat uit de volgende onderdelen:
- een korte typering van onze school
- de kwaliteit van onze basisondersteuning. Dat is de ondersteuning
waarop alle kinderen kunnen rekenen.
-de deskundigheid voor extra ondersteuning waarover onze school
beschikt (binnen het eigen personeelsbestand en van buiten de school)
de voorzieningen die wij als school hebben om leerlingen extra
ondersteuning te bieden.
De kwaliteit van onze basisondersteuning
De basisondersteuning bestaat uit de volgende vier domeinen: onderwijs,
begeleiding, beleid en organisatie.
Onderwijs
Wij zijn tevreden over het domein ‘onderwijs’. Wij zijn positief over onze
onderwijskwaliteit. Wij bieden een veilige leeromgeving voor onze
kinderen. Wij werken handelingsgericht. Dat wil zeggen dat wij rekening
houden met de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Als het nodig is
bieden wij extra ondersteuning. Wij zijn goed in staat om rekening te
houden met verschillen tussen kinderen, zowel op het gebied van aanbod,
tijd en instructie. Wij analyseren de resultaten van onze leerlingen
regelmatig en
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bespreken deze teambreed. Het gaat daarbij niet alleen om de
leerresultaten, maar ook over het welbevinden van de leerling. Op basis
van de analyses worden groepsplannen aangepast. Ook ouders worden
hierin actief betrokken. Wij gebruiken een samenhangend
leerlingvolgsysteem. Er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het
verbeteren van de kwaliteit van onze basisondersteuning. Als team
hebben wij ons jarenlang geschoold in handelingsgericht werken. Volgend
jaar gaan wij ons verder bekwamen in het werken met groepsplannen.
Beleid
Wij zijn tevreden over het domein ‘beleid’. Onze procedures zijn
vastgelegd en wij beschikken over een heldere visie op leerlingenzorg.
Jaarlijks evalueren wij onze ondersteuning aan de kinderen en stellen
indien nodig verbeterpunten op.
Organisatie
Ook over het domein ‘organisatie’ van onze ondersteuning zijn wij
tevreden. Wij zijn een kleine school en daardoor zijn de lijnen kort. Dit
voorkomt veel bureaucratie. Wij beschikken over een goed functionerend
zorgteam, waarbij de besprekingen samen met ouders gevoerd worden.
Het zorgteam bestaat uit een orthopedagoog, intern begeleider,
jeugdverpleegkundige en schoolmaatschappelijk werker. Het zorgteam is
een belangrijke schakel in onze ondersteuningsstructuur.
Onze intern begeleider is verantwoordelijk voor de organisatie van de
bijeenkomsten en is tevens voorzitter van het zorgteam.
Begeleiding
Het domein ‘begeleiding’ vraagt de komende tijd de meeste aandacht.
Onze school werkt voor een kleine groep leerlingen met een
ontwikkelingsperspectief. Het verbeteren van het ontwikkelingsperspectief
is voor volgend jaar een aandachtspunt. De overdracht binnen onze
school tussen de leerjaren is goed op orde, net als de overdracht naar de
volgende school. Hierover zijn duidelijke procedures vastgelegd. De
overdracht van de voorschool naar onze school kan beter. Wij vinden
goede contacten met ouders erg belangrijk en zien ouders als partner.
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Beschikbare deskundigheid
Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, beschikt onze
school over specifieke deskundigheid interne deskundigheid). Daarnaast
kunnen wij een beroep doen op deskundigen van buiten (externe
deskundigheid). Wij hebben specifieke deskundigheid in huis (interne) op
het gebied van gedragsproblematiek. Wij zijn tevreden over onze
begeleiding van leerlingen met ADHD en leerlingen met een autistische
stoornis. Onze intern begeleider en een leraar zijn hierin geschoold.
Specifieke deskundigheid op het gebied van dyslexie, dyscalculie en hoogbegaafdheid is belegd bij onze intern begeleider. Veel expertise ligt bij de
intern begeleider. Dit maakt ons als school kwetsbaar.
Deze deskundigheden binnen ons eigen team willen wij de komende jaren
blijven inzetten en versterken. Wij gaan op zoek naar een aanpak waarbij
wij de deskundigheid meer kunnen verdelen over de teamleden.
Extern maken wij vooral gebruik van de expertise van het speciaal
onderwijs. Ambulante begeleiders worden ingezet bij leerlingen met een
rugzak. Wij maken gebruik van de ambulant begeleiders van cluster 2 en 4
en maken ons sterk om de expertise die de ambulant begeleiders de
school inbrengen zelf eigen te maken. De orthopedagoog van buiten vervult een belangrijke rol in het zorgteam en doet indien nodig extra onderzoek. Ook de schoolmaatschappelijk werker is van grote waarde in het
zorgteam.
De afgelopen jaren hebben wij veelvuldig gebruik gemaakt van logopedie.
Helaas is de gemeentelijke subsidie vervallen en kunnen Wij niet meer
gebruik maken van deze deskundigheid van buiten.
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Ondersteuningsvoorzieningen
Onze school heeft geen ondersteuningsvoorzieningen voor een groep
kinderen en is ook niet voornemens een voorziening in te richten de komende jaren.

Kengetallen
Onze school heeft ongeveer 150 leerlingen waarvan 23 met een
leerlinggewicht. Het aantal leerlingen met een leerlinggewicht is de laatste
jaren gedaald. Wij hebben de afgelopen jaren geen leerlingen verwezen
naar het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs. Wel hebben wij
voor een aantal leerlingen een rugzak aangevraagd en toegewezen
gekregen. Op dit moment heeft één kind een rugzak cluster 2 en 1 leerling
een rugzak cluster 3. Voor vijf leerlingen is een dyslexieverklaring
afgegeven.
Ontwikkelagenda
Samengevat zijn wij als school tevreden over de basisondersteuning en
extra ondersteuning die wij bieden aan onze leerlingen. Vanzelfsprekend
kan het altijd beter en zien wij nog voldoende verbeterpunten. Voor het
verbeteren van onze kwaliteit van de basisondersteuning gaan wij ons
verder bekwamen in het werken met groepsplannen en het werken met het
ontwikkelingsperspectief. Ook de overdracht van de voorschool naar onze
school verdient aandacht.
Wij zijn tevreden over de expertises binnen ons eigen team, maar zijn ons
bewust van de kwetsbaarheid. Het meer verdelen van deze
deskundigheden is een aandachtspunt voor onze school. Alleen dan
kunnen wij de komende jaren alle kinderen onderwijs bieden van
hoogstaande kwaliteit.
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Ouders
Samen staan we voor de opvoeding; ouder(s) en leerkracht. Daarom willen
we dat u gemakkelijk en graag naar school komt. In de loop van het
schooljaar nodigt de school u uit voor:
DE ZOMERONTMOETING
Kennismaken, maar vooral gezellig even bijpraten voor en na de vakantie.
DE GROEPSBIJEENKOMSTEN:
De leerkracht vertelt over een onderwerp dat bij de groep hoort. U bent in
de gelegenheid vragen te stellen. U wordt via de weekbrief uitgenodigd.
DE RAPPORTAVONDEN:
Later in het jaar zijn er de rapportavonden. Die vindt u op de kalender.
Als u wat langer met de leerkracht wil praten kunt u daarvoor altijd een
afspraak maken. Het personeel is altijd bereid om met u een afspraak te
maken voor een gesprek. De geschiktste tijd is dan wel 's middags na kwart
over drie. Om half negen en om kwart over een is een gesprek niet
mogelijk, want dan beginnen de lessen.
OUDERPARTICIPATIE
Formeel is de inspraak geregeld in het reglement van de
medezeggenschapsraad.
Onze school kent ook een oudercommissie.
Soms werken ouders actief mee bij bepaalde activiteiten.
Er is een ouderbetrokkenheidsplan.
INFORMATIE
Schriftelijke informatie vindt u:

In de weekbrief die bijna iedere maandag wordt meegegeven
aan de leerlingen. (is ook op de website te lezen)

Op de website - op www.deweerijs.nl vindt u actuele informatie
en foto’s.

Op de kalender

In deze schoolgids
We hanteren een door de Raad voor de Kinderbescherming goedgekeurde
regeling voor informatieverstrekking aan gescheiden ouders.
Heeft u vragen over deze regeling, dan kunt u terecht bij de directie.
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MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR)
Het functioneren van de medezeggenschapsraad is vastgelegd in een
reglement. De MR behartigt de belangen van de school richting
schoolbestuur. Ze wordt door ouders en team gekozen.
namens personeel: Ans van Deelen
Peter van Gestel
secretaris
Willem Boogert
voorzitter
namens de ouders: Dhr ben Azzouz
Dhr. Van het Hul
Mevr van Zundert
GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (GMR)
Het grote aantal scholen onder het schoolbestuur vallen maakt het
functioneren een GMR noodzakelijk. Het handboek van Inos:
"Medezeggenschap en Inos” is op school in te zien.
OUDERCOMMISSIE
De oudercommissie ondersteunt het team bij diverse activiteiten. Zij draagt
ideeën aan of geeft aanvullingen op activiteiten om deze beter te later
verlopen. Zij werkt samen met het team en spreekt steeds de wederzijdse
taken en verantwoordelijkheden door. De belangen van de kinderen staan
voorop. Deze commissie beheert de ouderbijdrage. De oudercommissie
kent een reglement.
We vragen een bijdrage in de kosten van allerlei extra voorzieningen en
activiteiten. De ouderbijdrage is vastgesteld op € 40 per leerling per jaar.
Daarvan worden sinterklaas, kerstfeest, carnaval, sportdag, weerijsdag,
uitstapjes en dergelijke bekostigd. Ook de schoolreis is in dit bedrag
inbegrepen.
Voor elk volgend kind in een gezin is de bijdrage vijf euro lager; dus voor
het tweede kind € 35, voor het derde € 30 .
Aan het begin van het schooljaar ontvangt u verdere informatie hieromtrent.
De bijdrage voor het driedaagse kamp in groep 8 is € 40,00
Kinderen van wie de ouders / verzorgers niet deelnemen aan deze
vrijwillige bijdrages zullen het gewone lesprogramma uiteraard mogen
volgen. Maar van het deelnemen aan extra georganiseerde activiteiten
kunnen deze kinderen worden uitgesloten.
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klachten
Op scholen werken mensen. Waar mensen werken, gaat wel eens wat mis.
Dat willen we graag oplossen en we willen daarvan leren. Er zijn afspraken
gemaakt over de manier waarop we op school omgaan met een klacht.
Deze afspraken zijn vastgelegd in de Klachtenregeling INOS die op school
aanwezig is. In het kort zijn er de volgende mogelijkheden:
1 Eerst een gesprek met de betrokken leerkracht of medewerker.
Een goed gesprek kan veel problemen oplossen. Bespreek het
probleem. Vertel wat u zelf hebt gedaan om het probleem op te
lossen. Vertel ook wat u van de leerkracht (of medewerker)
verwacht. In de meeste gevallen lukt het om er samen uit te
komen.
2 De directeur van de school
Als het niet lukt om een goede oplossing te vinden, kunt u praten
met de directeur van de school. Hij is verantwoordelijk voor de
school. De directeur kan een beslissing nemen in een conflict.
Op onze school is dhr Hans Versluijs directeur.
3 De school heeft een schoolvertrouwenspersoon
Elke school van INOS heeft een schoolvertrouwenspersoon. Als u
dat wilt, kan de schoolvertrouwenspersoon meedenken in het
oplossen van een klacht. Het is meestal een leerkracht die de
regels goed kent. Zij kan u helpen met het zoeken naar een
manier om uw klacht te bespreken.
Op onze school is de vertrouwenspersoon: juffrouw Els Baaij
4 Het College van Bestuur
Als het op school niet lukt om een goede oplossing te vinden (ook
niet met de directeur), kunt u een brief sturen aan het College van
Bestuur van INOS (Postbus 3513, 4800 DM Breda). In die brief
vertelt u wat uw klacht is en wat u al hebt gedaan om de klacht op
te lossen. Het College van Bestuur kan een gesprek met u
aangaan. Ook kan het College van Bestuur de interne
klachtencommissie van INOS vragen een advies te geven over de
klacht. Het College van Bestuur neemt een beslissing.
5 De landelijke klachtencommissie
Als het helemaal niet lukt om tot een goede oplossing te komen,
kunt u een brief sturen aan de landelijke klachtencommissie
katholiek onderwijs (Postbus 82324, 2508 EH Den Haag). Hoe
dat moet, staat beschreven in de klachtenregeling. Het staat ook
beschreven op de website van de klachtencommissie
www.geschillencies-klachtencies.nl
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Er zijn nog een paar extra mogelijkheden om uw klacht te bespreken.
De medezeggenschapsraad of oudervereniging
De medezeggenschapsraad, of oudervereniging bespreekt geen
klachten over personen. Klachten over het beleid van de school
kunnen wel worden besproken.
De externe vertrouwenspersoon
INOS heeft ook een vertrouwenspersoon die niet op een school
werkt. Dit is de heer Toine van Dorst . Hij heeft beroepsgeheim.
Dat is belangrijk als u met iemand in vertrouwen wilt praten over
erg moeilijke persoonlijke situaties.
De inspectie van het onderwijs
U kunt uw klacht ook melden bij de inspectie van het onderwijs
www.onderwijsinspectie.nl De inspectie geeft een signaal af aan
de school, maar lost de klacht niet op. Daarvoor moet u echt in
gesprek gaan met de school zelf.
Als een klacht te maken heeft met (seksuele) intimidatie, misbruik, of
geweld, kunt u daarvoor de gewone klachtenprocedure doorlopen. Let erop
dat alle INOS-medewerkers verplicht zijn aangifte te doen bij de politie in dit
soort situaties. Als u zo'n klacht wilt bespreken, maar (nog) geen aangifte
wilt doen, kunt u contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon, de
heer Toine van Dorst of de vertrouwensinspecteur van de inspectie van het
onderwijs Wel zullen deze mensen u vragen zelf aangifte te doen bij de
politie.
Kinderen kunnen met vragen en problemen zitten die ze niet thuis, of met
de eigen leerkracht kunnen (of willen) bespreken. In die gevallen kunnen zij
terecht bij de schoolvertrouwenspersoon. Op onze school is dat Els Baaij.
Zij wijst eventueel de weg naar externe personen of instanties voor verdere
hulp.
INTERNE CONTACTPERSONEN
klachtenregeling en vertrouwenspersoon
Els Baaij
EXTERNE VERTROUWENSPERSOON
Dhr T. van Dorst - Arbo Unie Breda
06-52501975
VERTROUWENSINSPECTEUR
Dhr. C J Post
0900-1113111
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vernieuwing
De afgelopen jaren hebben we nieuwe methodes aangeschaft voor:
taal, spelling, lezen, rekenen, zaakvakken en sociaal-emotionele
ontwikkeling. Methodes worden altijd gekozen naar de visie van de school,
waar taalontwikkeling en Kaleidoscoop hoog in ons vaandel staan.
Afgelopen jaren hebben we de werkwijze “Met Woorden in de Weer”
ingevoerd. Met die werkwijze leren de kinderen steeds meer nieuwe
woorden. Dat helpt ze bij het begrijpend lezen.
De kleuters werken nu met LOGO 3000. Ook om meer woorden te leren.
Alle groepen hebben hun eigen computers. Tegenwoordig hebben we ook
WiFi. Via ons netwerk kan iedereen op internet. Bij steeds meer
vakgebieden gebruiken we computerlessen. (spelling, woordenschat,
rekenen, wo, veilig leren lezen)
We hebben nu in alle groepen 3 tot en met 8 digiborden !
Als school verdiepen we ons in de mogelijkheden ervan. Ondersteuning
met beeld is altijd een verrijking. Leerkrachten ontwikkelen zelf materialen
voor de digiborden.
De leerling-administratie heet, zoals op alle scholen van INOS,
ParnasSys; ook alle toetsgegevens worden daarin bewaard..
Dit schooljaar gaan we ook de sociaal—emotionele ontwikkeling van de
kinderen volgen in Parnassys. Dat onderdeel heet ZIEN.
We zijn meer van plan !
We willen meer gedifferentieerd gaan werken. Het onderwijs zo inrichten
dat de leerlingen op het goede niveau onderwezen worden. Daarvoor gaan
we met groepsplannen werken. Sommige kinderen snappen het al snel en
mogen dan zelfstandig aan het werk. Andere kinderen hebben meer uitleg
nodig. De leerkrachten maken daar dan tijd voor vrij.
Bij het leren wordt de computer steeds belangrijker. Ook op dat gebied gaat
er veel veranderen.

Leerkrachten leren ook. Elk jaar hebben we studiedagen onder andere
over begrijpend lezen, woordenschatonderwijs, gedrag en groepsplannen.
Stage:
Onze basisschool is een stageschool.
We begeleiden Pabostudenten en lio- stagiaires (leerkracht in opleiding) .
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effecten
In het voorafgaande deel van deze gids hebben we iets verteld over de
school en hoe het onderwijs binnen de school eruit ziet.
Wat levert dit nu allemaal op? De overheid verplicht scholen iets te
schrijven over de resultaten. De score van groep 8 op de CITO eindtoets
was 533,5.
De 17 kinderen van groep 8 gaan naar het VMBO basis/ kader (6), VMBO
theoretisch (3), MAVO/HAVO (1), HAVO (2), HAVO/VWO (2) en VWO (1).
Wanneer kun je als school zeggen dat je het goed doet? Om deze vraag te
kunnen beantwoorden willen we eerst iets vertellen over de wijze waarop
wij tegen de ontwikkeling van jonge mensen aankijken en de rol die het
onderwijs daarbij vervult.
In ons werken en omgaan met kinderen gaan we uit van onze
levensovertuiging. Ieder mens is uniek, met eigen talenten en
mogelijkheden. Ons onderwijs is erop gericht deze talenten te ontwikkelen
en aandacht te besteden aan aspecten die minder ontwikkeld zijn. Goed
onderwijs is dus onderwijs, dat kinderen de kans geeft zich evenwichtig te
ontwikkelen.
Hoe kunnen we deze ontwikkeling zichtbaar maken en controleren?
Om de individuele ontwikkeling van kinderen in kaart te brengen wordt
gebruik gemaakt van een leerlingvolgsysteem. Observaties in de klas en
tussentijdse toetsen en instrumenten worden gebruikt om de ontwikkeling
van ieder kind te volgen. We richten ons vooral op de voortgang met lezen,
begrijpend lezen, spelling en rekenen. Ook wordt nauwlettend gevolgd hoe
een kind zich sociaal-emotioneel ontwikkelt. Extra zorg wordt besteed aan
kinderen die dat nodig hebben. U kon dat al lezen bij het hoofdstuk: Zorg
voor kinderen.

De school heeft de taak kinderen
voor te bereiden op het leven in een
maatschappij die hoge eisen aan
ons stelt. Daarom doen we ons
uiterste best een minimale basis
mee te geven. We blijven kritisch
op ons werk en zijn voortdurend
bezig met vernieuwing en verfijning.
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Externe hulp
In toenemende mate worden scholen geconfronteerd met verzoeken van
ouder(s)/verzorger(s) om extra zorg (waaronder remedial teaching) voor
hun kinderen te organiseren waarbij zij op eigen initiatief en voor eigen
rekening externe hulp inschakelen.
De school gaat bij het beslissen op een dergelijk verzoek uit van het
wettelijke gegeven dat onderwijstijd besteedt moet worden aan onderwijs
(en niet aan andere zaken). Daarom staat de school in beginsel afwijzend
tegenover verzoeken tot het (laten) verrichten van hulp (waaronder
Remedial Teaching) door externe hulpverleners onder schooltijd (binnen of
buiten het schoolgebouw). Indien er sprake is van een medische indicatie
of indien er kan worden aangetoond dat de te verlenen hulp een onmisbare
schakel in het hulpverleningsproces is, wordt hierop een uitzondering
gemaakt. Dit ter beoordeling aan de directeur van de school.

Schooltijden
Groep 1 tot en met 8:

's morgens
08.30 - 12.00 uur
's middags
13.15 - 15.15 uur
Op woensdag alle groepen: 's morgens
08.30 - 12.15 uur
Op woensdag zijn alle kinderen 's middags vrij.
Op vrijdag is groep 1 en groep 2 's middags vrij.
De school is tien minuten voor genoemde aanvangstijden open.
Kinderen mogen dan al naar hun groep gaan. We noemen dit de inloop.
Om klokslag 8.30 en 13.15 beginnen de lessen en verwachten we van de
ouders dat ze de school verlaten.
(groep 6 7 en 8 hebben alleen 's morgens inloop)
Vóór genoemde tijden en tijdens de middagpauze is er GEEN toezicht en
bent u zelf verantwoordelijk. Zorg dat uw kind tijdig aanwezig is, maar niet
te vroeg.
De gymlessen voor groep 3 zijn op dinsdag in de Speelzaal van onze
school. De groepen 4, 5 en 6 gymmen op woensdag. De groepen 7 en 8 op
vrijdag. Tijdens de gymlessen zijn sportieve kleding en binnensportschoenen nodig. Douchen na afloop is mogelijk en gewenst.
Schoolzwemmen vervalt in verband met bezuinigingen van de gemeente.
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verlof / verzuim
VERLOF
De directeur kan buiten de vakanties in een aantal gevallen extra verlof
geven. Er moeten dan wel heel dringende redenen zijn. Extra vrij moet altijd
vóóraf aangevraagd worden. Dit moet schriftelijk, via een formulier dat bij
de directeur verkrijgbaar is.
De directeur kan soms zelf het verlof geven, soms moet hij u verwijzen naar
de ambtenaar van leerplichtzaken van de gemeente Breda. Vraag zo vroeg
mogelijk toestemming:
Verlof aan het begin van een nieuw schooljaar is niet mogelijk.
De eerste twee weken na de zomervakantie wordt geen verlof gegeven. De
gemeente Breda neemt deel aan een landelijk project. De directeuren
worden daarin verplicht alle verzuim bij de leerplichtambtenaar te melden.
VERZUIM
Als uw kind bijvoorbeeld door ziekte of bezoek aan een dokter de school
niet kan bezoeken, dient u dit ZELF zo spoedig mogelijk door te geven. Het
is niet de bedoeling dat zo‘n boodschap achteraf binnenkomt als de leerling
weer beter is. De leerling komt daarna zo snel mogelijk weer naar school.
Als een leerling zonder kennisgeving verzuimt, krijgt u hiervan bericht van
de leerkracht met het verzoek te reageren.
Indien een kind zonder opgave van reden herhaaldelijk de school verzuimt,
of te laat komt wordt dit doorgegeven aan de leerplichtambtenaar. Wij volgen de richtlijnen hierover van LEERPLICHT regionaal bureau West Brabant.
Bezoek aan de tandarts kan ook buiten schooltijd, op woensdagmiddag, op
een van de studiedagen of gewoon in een van de vele vakanties plaats
vinden ! Alleen voor acute kiespijn wordt verlof verleend.
MEDICIJNGEBRUIK
Ter voorkoming van misverstanden is het noodzakelijk dat ouders ervoor
zorgen dat bij medicijngebruik door hun kind de leerkracht hiervan altijd op
de hoogte is.
LEERPLICHTZAKEN
LEERPLICHT regionaal bureau West-Brabant:
Mevr. Kim Elvers
Stadskantoor Breda
Claudius Prinsenlaan 10, Breda
076-5298110
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vakanties
VAKANTIES EN VRIJE DAGEN 2014—2015
herfstvakantie 2013
sinterklaas
kerstvakantie
voorjaarsvakantie
pasen
meivakantie,
hemelvaart
pinksteren:
zomervakantie 2014

20 oktober
6 december
22december
16 februari
3 april
27 april
14 mei
25 mei
20 juli

studiedag INOS

27 oktober

studiedag
studiedag
calamiteitendag

24 september
26 maart
17 juli

ACTIVITEITEN

Kinderboekenweek
Kerstviering
Carnavalsmiddag
Weerijsdag
sportdag
kamp groep 8
schoolreis
Afscheid groep 8
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3 t/m 14 oktober
16 december
13 februari

onbekend
9 juli

t/m 24 oktober
= zaterdag
t/m 2 januari
t/m 20 februari
t/m 6 april
t/m 8 mei
t/m 15 mei
t/m 30 augustus
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gebouw
De school is gevestigd in twee met elkaar in verbinding staande gebouwen
in de Havermanstraat en aan de Weerijssingel.
Het uiterlijk wijst op de eeuw gedegen onderwijs, het gemoderniseerde
interieur ademt de sfeer van een eigentijdse schoolgemeenschap.

Het schoolgebouw telt:
8 groepslokalen,
1 speelzaal
2 lokalen voor speciale zorg aan kinderen
1 handvaardigheidlokaal
1 koffiekamer / personeelsruimte
1 directiekamer
1 overblijfruimte
1 bibliotheek
We maken gebruik van de sportzaal in de Oranjeboomstraat

Havermansstraat
(groep 4 tot en met 8)
Deze ligt op ongeveer een kwartier lopen van de school.
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toelating
De leerplicht begint op de eerste dag van de maand waarin het kind vijf jaar
is. Dan moet het naar school. Wij vinden het erg belangrijk dat een kind al
eerder, namelijk vanaf het moment dat het vier jaar is, de basisschool
bezoekt.
Leerlingen die aan de wettelijke eisen voldoen en uit onze buurt komen zijn
welkom op onze school. Bij aanmelding van een kind met (heel) veel extra
zorg zal opname door de basisschool afhankelijk zijn van de wensen van
de ouders en de mogelijkheden van het kind en de school, zulks ter
beoordeling van het bevoegd gezag.
Met ingang van 1 augustus 2003 bepalen landelijke criteria of een kind met
een handicap of stoornis in aanmerking komt voor speciaal onderwijs of
leerling-gebonden financiering (de rugzak). Ouders hebben dan meer
mogelijkheden om te kiezen tussen een reguliere school in de buurt of een
school voor speciaal onderwijs.
Onze school staat positief ten opzichte van aanname van rugzakkinderen.
We hebben er inmiddels enige ervaring mee.

REGELS VOOR SCHORSING EN VERWIJDERING
Leerlingen kunnen van school worden gestuurd. Tijdelijk: schorsing, of
voorgoed: verwijdering. Meestal is er dan sprake van herhaald wangedrag
van de leerling of ouder.
De beslissing over verwijdering van een leerling wordt door het
schoolbestuur genomen. Voordat een dergelijk besluit kan worden
genomen, moeten eerst de groepsleraar en de ouders gehoord worden. Na
het genomen besluit mag een schoolbestuur de leerling niet onmiddellijk
van school sturen. Het bestuur moet eerst proberen om een andere school
te vinden voor de leerling (inspanningsverplichting). Lukt dit niet, dan mag
de school de leerling de toegang tot de school weigeren. Ook indien ouders
niet akkoord gaan met het advies voor verwijzing naar een andere
onderwijsvorm of niet aan een onderzoek betreffende verwijzing
meewerken, behoort het schorsen of verwijderen van de leerling tot de
mogelijkheden.
De Wet op het Primair Onderwijs (WPO) geeft voorschriften voor de in acht
te nemen procedure voor toelating en verwijdering (artikel 40 en 46 WPO).
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kansen
Samenwerkingsverband ONYX
Onyx is een samenwerkingsverband tussen scholen in het basisonderwijs
Binnen Onyx richt basisschool de Weerijs haar aandacht op
leerlingbegeleiding, interne coördinatie leerling-zorg, het voorleesproject,
ouderbetrokkenheid, Nederlands als tweede taal en op boekpromotie in
het basisonderwijs.
GEZONDHEIDSZORG
Onze school werkt nauw samen met de Stadsgewestelijke Gezondheids
Dienst Breda (GGD) Naast gezondheidsvoorlichting en preventie vinden er
activiteiten plaats: Hieronder staat hoe het vorig jaar ging. Dit jaar zal het
anders zijn, maar op dit moment is niet bekend hoe …
De doktersassistente onderzoekt de ogen van de leerlingen uit groep 1
De jeugdarts onderzoekt alle leerlingen uit groep 2.
De jeugdverpleegkundige onderzoekt alle leerlingen uit groep 7.
De jeugdverpleegkundige neemt zes keer per jaar deel aan het overleg in
ons ZAT-team. Leerlingen worden in dit team besproken.
Het ZAT-team bestaat verder uit onze IB-er, de
schoolmaatschappelijkwerkster, iemand vanuit het SBO , een
orthopedagoge en onze teamleider.
Daarnaast kan altijd door ouders of leerkrachten gevraagd worden om
advies of een onderzoek.
BUURTNETWERK
Om problemen vroegtijdig te kunnen signaleren en zo snel mogelijk hulp te
kunnen bieden werkt onze school mee aan het buurtnetwerk.
Regelmatig overleggen vertegenwoordigers van de GGD (jeugdverpleegkundige), het kruiswerk, het buurthuis, de peuterspeelzaal, het
maatschappelijk werk en onze school met elkaar.
In ieder geval twee keer per jaar is er contact met de wijkagent.
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adressen
SCHOOLBESTUUR
INOS, stichting katholiek onderwijs Breda
Bestuursbureau Annastede, Haagweg 1, 4814 GA Breda
076-5611688
EDUX onderwijsadviseurs
adres:
telefoon:
individuele hulpverlener

Stadionstraat 20
4815 NG Breda
076-5245500
Anke Swinkels

STADSGEWESTELIJKE GEZONDHEIDSDIENST BREDA (GGD)
adres:
Doornboslaan 225-227,
4816 CZ Breda
telefoon:
076-5282000
voorlichting
Ine Dijkmans
jeugdarts:
Mevr. C Smit Roeters
jeugdverpleegkundige:
Mevr. M. van Beek
PERMANENTE COMMISSIE LEERLINGZORG
adres:
Haagweg 1
4814 GA Breda
telefoon:
076-5611688
VOOR OUDERS OVER ONDERWIJS
gratis informatie en advies 0800-5010

CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN
Adres
Postbus 90156
4800 RH Breda
www.cjgbreda.nl
Telefoon
0800 - 444 000 3
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eureka
Eureka! is het kenniscentrum voor meer- en hoogbegaafdheid voor de
INOS-scholen. Zij verlenen de volgende diensten:
Trajectbegeleiding
Trajectbegeleiding heeft als doel passende begeleiding te zoeken voor
kinderen waarbij een vermoeden van hoogbegaafdheid bestaat. Bij een
dergelijk vermoeden (gesignaleerd door ouders en/of school) kan de IB-er
contact opnemen met Eureka!. Door middel van gesprekken met het kind,
school en ouders, in samenhang met de schoolresultaten wordt bekeken of
het meerwaarde biedt een kind de IQ test af te nemen. Indien de IQ test
wordt afgenomen, bepaalt de uitslag hiervan of een kind in aanmerking
komt voor deelname aan de verrijkingsklas.
Bovenschoolse verrijkingsklassen
Kinderen, vanaf groep 3, komen voor de verrijkingsklas in aanmerking als
zij een algemeen IQ van 130 of meer hebben dat is vastgesteld in een
intelligentieonderzoek. In de verrijkingsklas krijgen de kinderen de kans
vaardigheden te leren als plannen, samenvatten, het toepassen van
leerstrategieën, omgaan met succes en falen, doorzetten, samenwerken
etc. Dat doen ze o.a. door in projecten te werken. Ontdekkend en
onderzoekend leren staat centraal. De projecten monden uit in een
presentatie voor hun ouders en belangstellenden.
De kinderen krijgen ook Spaanse les en technieklessen. Tevens is er veel
gevarieerd verrijkingsmateriaal aanwezig.
De sociaal-emotionele ontwikkeling neemt een belangrijke plaats in. Ze
spelen het spel Kwink, (ontwikkeld voor hoogbegaafde kinderen) en
filosoferen samen. Natuurlijk is er ook ruimte voor creativiteit.
Ook de ontmoeting met ontwikkelingsgelijken is van groot belang; ze
worden herkend en erkend!
De kinderen komen één dagdeel per week bij elkaar in een voor hen
speciaal ingerichte klas op basisschool De Werft. De groep bestaat uit
maximaal 15 leerlingen en er is een onderverdeling gemaakt tussen
leerlingen uit de groepen 3, 4 en 5 en leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8.
Online kenniscentrum voor scholen en ouders (http://eureka.inos.nl)
De website van Eureka! biedt een kenniscentrum voor ouders en scholen.
Hierop is een schat aan actuele informatie te vinden over
hoogbegaafdheid. Daarnaast biedt de website forums waarop ouders,
scholen en leerlingen met elkaar in contact kunnen komen.
Eureka!Mobiel en Kleuterbegeleiding
Eureka!Mobiel ondersteunt en adviseert de leerkrachten van de kinderen
die de verrijkingsklas bezoeken, in de eigen onderwijssituatie. Zij helpt de
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scholen bij het opstellen van beleidsplannen en geeft adviezen ten aanzien
van het aanpassen van het curriculum voor (meer- en) hoogbegaafde
leerlingen.
De Kleuterbegeleiding van Eureka! ondersteunt en begeleidt de
leerkrachten van kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong op de scholen
van INOS.
Voorlichting aan o.a. schoolteams, op landelijke conferenties en aan ouders
Met enige regelmaat worden voorlichtingsbijeenkomsten voor verschillende
doelgroepen verzorgd. Ook wordt Eureka! geregeld uitgenodigd haar
kennis en ervaring buiten INOS te presenteren.
Coördineren van een Professionele Leergemeenschap Hoogbegaafdheid,
INOS breed.
Om ervoor te zorgen dat de specifieke vakkennis over hoogbegaafdheid
breed wordt gedeeld tussen leerkrachten van INOS, begeleidt Eureka! een
INOS-brede leergemeenschap op dit gebied.
Mocht u meer willen weten over Eureka! of vragen hebben, dan kunt u zich
wenden tot Miriam van der Heijdt.

sponsoring
Sponsoring op de scholen van INOS
In februari 2009 is onder andere door de PO-raad het convenant “scholen
voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring” ondertekend. INOS
voelt zich aan dit convenant gebonden. Voor het convenant en toelichting
zie: www.minocw.nl/sponsoringpovo.

Relevante achtergrondinformatie:
Er is pas sprake van sponsoring als er sprake is van een tegenprestatie
door de school. Als er geen tegenprestatie is, is er sprake van een
schenking.
De vermelding van beeldmerken en (korte) reclameteksten op door de
school gebruikte materialen, zijn geen sponsoring. Dit betreft bijvoorbeeld het logo van het computermerk op de PC’s in de klas, of de
reclameslogan van de schoolboekenproducent in het lesboek.
Een klacht over de wijze waarop de school omgaat met reclame, of
sponsoring kan volgens de klachtenregeling van INOS worden
behandeld. Zie hiervoor elders in deze schoolgids.
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opvang
Zoekt u kinderopvang?
Kober biedt
Goede, professionele kinderopvang voor kinderen van 0-13 jaar bij u in de
buurt. U kunt kiezen uit:
Kinderdagverblijf (0-4 jaar): Kleine groepen met eigen vaste
pedagogisch medewerkers. Naast natuurlijk veel aandacht voor een goede
verzorging ook heel veel speelplezier.
Buitenschoolse opvang (4-13 jaar): Opvang voor schooltijd, na
schooltijd en/of in de vakanties. Een gezellige en vertrouwde plek om te
spelen of te relaxen. Met heel veel leuke activiteiten zoals toneel, dans,
sport, fotografie, kunst, enzovoorts. Altijd in de buurt van uw school.
Opvang door gastouders (0-13 jaar): Opvang bij een ander gezellig en
gastvrij gezin. Kleinschalig en flexibel. Onze gastouders voldoen aan hoge
eisen en worden door ons goed begeleid. Wilt u zelf gastouder worden?
Bel ons dan!
Al meer dan 8500 kinderen maken gebruik van de opvangmogelijkheden
van Kober kindercentra. Wij rekenen graag voor u uit wat kinderopvang in
uw situatie kost. Bel: (076) 504 56 03 of mail: serviceteam3@kober.nl
Kijk ook eens op www.kober.nl
Kober kinderlunch
Overblijven is leuk én gezellig! Net als thuis, maar dan met vriendjes en
vriendinnetjes van school. Overblijven geeft kinderen de kans tussen de
middag te eten, zich uit te leven of juist tot rust te komen en hun verhaal te
vertellen. De primaire taak van de professionele groepsleiding en de
vrijwilligers is klaar te staan voor de kinderen. De kinderen kunnen zichzelf
zijn en houden rekening met elkaar.
De school heeft het overblijven uitbesteed aan
Kober kinderlunch. In nauwe samenwerking met
school organiseren wij een gezellige én ontspannen
lunchpauze voor uw kind(eren).
Aanmelden overblijven
Op de website van de Kober groep (www.kober.nl)
vindt u via de locatiezoeker (zoeken op naam van de school) alle actuele
overblijfinformatie. Ook vindt u hier informatie hoe u zich kunt aanmelden
voor het overblijven en hoe de betaling is geregeld.
Heeft u vragen? Neem contact op met de overblijfcoördinator of bel of
e-mail Kober kinderlunch:
(076) 504 56 12 of overblijven@kober.nl.
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diversen
OVERBLIJVEN - KINDERLUNCH
De uitvoering van het overblijven is in handen van Kober Kindercentra.
Contactpersoon:
Illary van der Lee
Mailadres:
kbsdeweerijs_overblijven@inos.nl
Heeft u vragen?
Bel Kober kinderlunch: (076) 504 56 12.

VERZEKERING
Het schoolbestuur heeft voor alle leerlingen, leerkrachten en ouders die in
de school helpen een wa-verzekering afgesloten.
Als ouders aanbieden te helpen bij vervoer met hun auto gaan wij ervan uit
dat zij over een geldig rijbewijs en een inzittendenverzekering beschikken !
AANSPRAKELIJKHEID
Geef uw kind geen dure sieraden of spullen mee naar school. De school is
niet aansprakelijk bij verlies of diefstal en is daarvoor dan ook niet
verzekerd.

APPARATUUR
Het is niet toegestaan dat leerlingen draagbare apparaten, zoals mobieltje,
mp3-speler, I-pod en dergelijke meebrengen. Dit geldt ook voor buiten het
schoolgebouw door de school georganiseerde activiteiten (sportdag, kamp,
schoolreis enz.)
Ouders die menen dat hun kind op school toch een mobieltje nodig heeft,
kunnen dit overleggen met de directeur. Na zijn toestemming wordt het
mobieltje bij de leerkracht in bewaring gegeven tot het kind weer naar huis
gaat.
TRAKTEREN
Als uw kind jarig is, mag het natuurlijk trakteren. Liever niet op snoep of
grote zakken chips. Fruit, een stukje kaas, is net zo lekker en veel
gezonder. De kinderen trakteren alleen in hun eigen groep.
Op verzoek van ouders vermelden we hier de groepsgrootte
(augustus 2014)
groep 1-2A 18 leerlingen
groep 1-2B 18 leerlingen
groep 1-2C 18 leerlingen
groep 3
23 leerlingen
groep 4
14 leerlingen
groep 5
16 leerlingen
groep 6
15 leerlingen
groep 7
11 leerlingen
groep 8
18 leerlingen
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PAUZE
Uw kind mag voor het pauzeren 's morgens fruit of iets te drinken
meebrengen. Vergeet u niet dat er gezonde en ongezonde drankjes zijn..
FIETSEN
Alleen als een kind erg ver van school woont, mag gebruik worden
gemaakt van de fietsenstalling. De ruimte is beperkt. Stalling gebeurt
geheel op eigen risico. .
BEREIKBAARHEID OUDERS
Natuurlijk hoop je dat het nooit nodig is, maar... We willen graag weten hoe
we ouders in noodgevallen kunnen bereiken. Regelmatig vragen we u op
een kaart enkele gegevens in te vullen. We vragen dat ieder jaar opnieuw,
omdat in het verleden is gebleken dat mobiele nummers zeer vaak
wijzigen. Krijgt u een ander nummer, gaat u verhuizen, geef dat dan aan de
school door... In noodgevallen willen we juist en snel kunnen handelen.
De gegevens worden vertrouwelijk behandeld. We bellen u alleen in
noodgevallen of als uw kind niet op school is en er geen ziekmelding is
geweest.
BEREIKBAARHEID SCHOOL:
telefoon school:
076-5217534
Alleen als er buiten school activiteiten zijn is een schoolmobieltje in
gebruik. Wij infomeren u vooraf naar welk nummer u kunt bellen.
email school:

kbsdeweerijs_info@inos.nl

WEBSITE
Op onze website wordt verslag gedaan van allerlei schoolactiviteiten, en u
vindt er de laatste update van de schoolgids en de kalender.
websiteschool:
www.deweerijs.nl

Breda augustus 2014
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