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Voorwoord
Beste ouders/verzorgers,

Deze schoolgids is bedoeld om u een indruk te geven van onze school. U kunt lezen hoe de school is
georganiseerd, welke werkwijzen we op school hanteren en welke resultaten we hebben behaald.
Bovendien geven we aan hoe wij op onze school werken aan kwaliteit. Om de informatie zo actueel
mogelijk te houden, ontvangt u jaarlijks op aanvraag een nieuw exemplaar. De schoolgids staat in zijn
geheel ook op de website van de school www.dewilderen.nl
Deze schoolgids kan voor nieuwe ouders een eerste kennismaking zijn met onze school. U kunt natuurlijk
ook (op afspraak) op een ander moment terecht voor een kennismaking met de school!
Het kiezen van een geschikte school voor uw kind is moeilijk. De tijd op de basisschool is belangrijk voor de
kinderen én voor u. In de loop van 8 leerjaren vertrouwt u uw kind in het totaal 7520 uren toe aan de zorg
van juffen en meesters. Een school kies je dan ook met zorg. De 'beste school' bestaat niet. Scholen
hebben wel verschillende kwaliteiten. En iedere school legt zijn eigen accenten en werkt vanuit zijn eigen
invalshoeken. Er bestaat gelukkig wel zoiets als 'de beste school voor mijn kind': Een school die het beste
aansluit bij de opvoeding thuis.
Misschien helpt deze schoolgids u bij het maken van een juiste keuze. Voor ouders die al een keuze
hebben gemaakt, geldt deze gids als een informatieboekje. Verder staan we open voor alle mogelijke
reacties op de inhoud en de opzet van deze schoolgids.
Naast deze schoolgids hebben we een schoolplan. Daarin staat de geplande schoolontwikkeling voor de
periode 2015-2019 beschreven. Dit plan ligt ter inzage op school.
U kunt ook elk jaar een gids voor ouders en verzorgers, getiteld 'De basisschool', ontvangen, uitgegeven
door het ministerie van onderwijs. Daarin wordt antwoord gegeven op vragen over het Nederlandse
onderwijssysteem. De tekst van die gids kunt u ook raadplegen via www.minocw.nl /onderwijs/pogids
Deze schoolgids is goedgekeurd door de medezeggenschapsraad.
Wij wensen u een aangename leestijd toe.

Namens het team van De Wilderen,

Gerry de Bruyn
Directeur
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1. De school
1.1

Algemene gegevens

Basisschool De Wilderen
Meester Slootsweg 1a
5581 AS Waalre
Telefoon: 040-2213535
E-mail: infodewilderen@skozok.nl
Website: www.dewilderen.nl
Directie
Gerry de Bruyn
Telefoon: 040-2213535
E-mail: gdebruyn@skozok.nl
Medezeggenschapsraad
Secretariaat: mrdewilderen@skozok.nl
Oudervereniging
Secretariaat: ovdewilderen@skozok.nl
Ziekmelding leerlingen
Per e-mail: ziekdewilderen@skozok.nl (vóór 09.00 uur)
Telefonisch: 040-2213535 (vóór 09.00 uur)
Schooltijden
maandag:
08.30 – 12.00 uur
13.15 – 15.15 uur
dinsdag:
08.30 – 12.00 uur
13.15 – 15.15 uur
woensdag:
08.30 – 12.30 uur
donderdag: 08.30 – 12.30 uur
13.15 -15.15 uur
vrijdag:
08.30 – 12.30 uur
15 minuten voor aanvang van de les mogen de kinderen naar de klas
1.2
Onze school en haar omgeving
Onze school ligt in het westelijke gedeelte van Waalre-dorp, vlakbij het centrum. De school wordt
voornamelijk omringd door openbaar gebied (plantsoen, sportvoorzieningen, begraafplaats). Onze school
is de enige onderwijsinstelling in het kerkdorp Waalre. Bijna alle kinderen zijn hieruit afkomstig.
Waalre is te typeren als een dorpsgemeenschap met een zeer gemengde bevolking. Onze schoolpopulatie
is dat daarmee ook. We hebben 4% gewogen leerlingen. Deze weging wordt bepaald aan de hand van het
opleidingsniveau van ouders. Het merendeel van de bewoners van Waalre is katholiek. Waalre kent een
bloeiend verenigingsleven.
Ons nieuwe schoolgebouw is per 1 januari 2017 in gebruik genomen en vormt samen met
kinderopvangorganisatie Kinderstad Kindcentrum De Wilderen.
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1.3
Schoolgrootte en team
Met gemiddeld 480 leerlingen zijn we de grootste school binnen ons bestuur. Er werken op dit moment
ca. 35 leerkrachten, zowel fulltimers als parttimers, met een grote diversiteit aan specialisaties. Het team
voelt zich medeverantwoordelijk voor de persoonlijkheidsontwikkeling, de schoolvorderingen en het
welzijn van ieder kind. De onderlinge sfeer draagt bij tot een prettig werkklimaat en een fijne
leeromgeving voor de kinderen.
1.4
Godsdienst/catechese/levensbeschouwing
We zijn een katholieke school. Dat betekent dat onze maatschappelijke opgaven gelijk zijn aan die van vele
andere scholen. De Wilderen wil als katholieke school vanuit de Christelijke visie en praktijk bijdragen aan
de ontplooiing van de leerlingen. Om zo mede gestalte te geven aan een menswaardige samenleving en
om mede zorg te dragen voor een leefbaar milieu. Dit houdt onder andere in dat de school er alles aan
doet om de kinderen zich veilig en geaccepteerd te laten voelen.
1.5
Inschrijving nieuwe kleuters
Vanaf hun 4e verjaardag zijn kinderen welkom op basisschool De Wilderen. Twee keer per jaar organiseren
wij een open dag voor belangstellende ouders. Men kan dan kennismaken met de school en haar
werkwijze. Leerlingen van groep 8 verzorgen rondleidingen.
Ongeveer 5 weken, voordat een kind 4 jaar wordt, stuurt de school een welkomstboekje naar de ouders
waarin staat in welke groep het kind geplaatst wordt. Ouders nemen telefonisch contact op met de
toekomstige juf om de data voor 5 (halve) gewenningsdagen af te spreken. (Dit zijn 5 dagdelen
voorafgaand aan de 4e verjaardag).
We verwachten dat kinderen die naar school mogen zindelijk zijn. Mocht dat nog niet het geval zijn bij
aanmelding, dan gaan we samen in gesprek hoe dit aan te pakken. In geval van problemen bij de
zindelijkheid kan de GGD hulp bieden.

1.6
Aannamebeleid van tussentijdse instroom
Bij tussentijdse instroom (o.a. verhuizing) hanteren we de volgende procedure:
 Ouders kunnen een afspraak met de directeur maken om informatie te krijgen over de
uitgangspunten en de werkwijze van de school. Uiteraard kunnen zij dan ook de school
bezichtigen.
 De directeur stelt zich op de hoogte van de reden van aanmelding (voor verhuizers dient de
school in principe een plek te hebben).
 Er wordt informatie opgevraagd bij de school van herkomst.
 Er vindt afstemming plaats met de Intern begeleider (IB’er)/kwaliteitsondersteuner (KO’er)
van de school van herkomst.
 De directeur bepaalt óf en wanneer het kind geplaatst wordt.
Criteria waarnaar gekeken wordt:
 de samenstelling en grootte van de groep waarin het nieuwe kind geplaatst kan worden;
 didactische en sociaal-emotionele aandachtspunten;
 opvangcapaciteit van de groep;
 de zorgvraag van de nieuwe leerling;
 belastbaarheid van de leerkracht.

Schoolgids basisschool De Wilderen schooljaar 2017-2018
6

1.7
Het bestuur
Onze school is aangesloten bij SKOzoK (Samen Koersen op Zichtbare Onderwijskwaliteit), gevestigd
te 5504 BS Veldhoven, Pastoor Jansenplein 21. SKOzoK is een enthousiaste, ambitieuze
onderwijsstichting met 30 basisscholen in de gemeenten Bergeijk, Cranendonck, Heeze-Leende,
Valkenswaard en Waalre. Het dagelijks bestuur van SKOzoK bestaat uit Ingrid Sluiter, voorzitter
College van Bestuur, en Stan Vloet, lid College van Bestuur. SKOzoK hanteert de Code Goed Bestuur
van de PO-raad.
De missie van onze stichting is het bieden van eigentijds onderwijs aan onze leerlingen in een
uitdagende leeromgeving, zodanig dat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.
Onze visie:
 We verzorgen eigentijds, kwalitatief goed onderwijs, waar de mogelijkheden en interesses
van het kind centraal staan. De leerling leert in dialoog met medeleerlingen, de leerkracht en
de omgeving. We bieden een passend onderwijsarrangement aan, zo dicht mogelijk bij huis.
 SKOzoK is een open en lerende gemeenschap, waarin onze medewerkers op professionele
wijze werken en leren. Dit houdt onder andere in dat we verantwoordelijkheid nemen,
voorbeeldgedrag laten zien en elkaar aanspreken.
 We onderhouden een proactieve en duurzame samenwerkingsrelatie met ouders,
ketenpartners en gemeenten.
 Onze organisatie werkt efficiënt en effectief, waardoor we de beschikbare middelen zo goed
mogelijk benutten.
 Ouders maken een bewuste, positieve keuze voor een SKOzoK-school.
SKOzoK wil goed en eigentijds onderwijs (blijven) verzorgen. Daarom kijken we kritisch naar de
wereld om ons heen en spelen we constant in op nieuwe ontwikkelingen. De strategie staat
beschreven in ons Koersplan. Hiermee geven we richting aan de organisatie. We onderscheiden drie
focuspunten waarlangs we ons beleid vormgeven:
 Excellent in leren,
 samen ontwikkelen van de leergemeenschap,
 slimmer organiseren.
Meer informatie over de strategie van SKOzoK is te vinden op www.skozok.nl.
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2. Inrichting van het onderwijs
2.1

Missie en visie

Kernwaarden en identiteit (Wie zijn wij?)
Basisschool De Wilderen wil een school zijn waar elk kind optimaal tot ontwikkeling komt. We
streven naar maximale groei, waarbij iedereen gebruikmaakt van zijn eigen talenten. We willen het
kind passend begeleiden bij een stabiele sociaal-emotionele ontwikkeling. Onze school biedt ruimte
om vanuit gezamenlijke waarden en normen jezelf te kunnen en mogen zijn. De basis hiervoor is
enthousiasme en een hoge betrokkenheid van leerkrachten, kinderen en ouders. We gaan open
communicerend en respectvol met elkaar om. Ons centrale thema is: We zien elkaar!
Missie/visie
De Wilderen: “Veilige en krachtige leeromgeving met optimale ontwikkelingskansen”

Leerlingen op onze school voelen zich geaccepteerd. Zij worden geïnspireerd om zich actief en met
anderen voor te bereiden op de voor hen juiste plaats in een steeds complexer wordende
samenleving. Daarbij is er niet alleen aandacht voor de cognitieve maar ook voor de sociaalemotionele ontwikkeling. Uiteindelijk bezit het kind de benodigde communicatieve vaardigheden
om de volgende stap vol vertrouwen te kunnen maken. Daarbij is het samenspel tussen school en
ouders van wezenlijk belang, voor de overdracht van waarden en normen en voor het creëren van
veiligheid en geborgenheid. Dit is een voorwaarde om in een positieve sfeer tot optimale
ontwikkeling te komen.
Bovenstaande elementen bouwen de leerkrachten in hun onderwijs in. Zij leggen accenten om passend
onderwijs te bieden aan kinderen van deze tijd. Daarmee krijgen de leerlingen, individueel en in
groepsverband, kansen hun talenten te ontdekken, te ontplooien en te benutten. Zowel het proces als het
product krijgen hierbij de aandacht.
Deze kijk op onderwijs geeft kinderen ruimte voor zelfsturing en zelfverantwoordelijkheid. Het sluit aan bij
het ontwikkelingsniveau van het kind en biedt kinderen (en ook leerkrachten) de gelegenheid tot leren ván
en mét elkaar.
Niet alleen kinderen ontwikkelen zich op onze school. Ook als team zijn wij voortdurend in ontwikkeling
door het volgen van cursussen en opleidingen, het uitwisselen van ideeën en door regelmatig te wisselen
van groep. Wij kijken voortdurend of ons onderwijs daadwerkelijk voldoet aan de behoefte van kinderen
Schoolgids basisschool De Wilderen schooljaar 2017-2018
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en aan de eisen van deze tijd. Om dit te realiseren heeft het team een aantal studiedagen per
jaar. De kinderen zijn dan vrij. Deze dagen zijn opgenomen in de jaarkalender, zodat u als ouders hier op
tijd rekening mee kunt houden.
Dit schooljaar gaan we werken aan het identiteitsbewijs voor De Wilderen en de invulling daarvan. Zie
jaarplan op de website.

2.2
Daar werken we voor
De ontwikkelingen op onze school zorgen ervoor dat kinderen regelmatig, waar mogelijk op hun eigen
niveau, zelfstandig werken. Kinderen kunnen dan veelal zelf de volgorde van hun (week)taken bepalen.
Daardoor krijgt de leerkracht meer tijd om kinderen extra te helpen.
Omdat we graag willen dat kinderen zich prettig voelen, blijven groepsmomenten belangrijk. Wij willen
kinderen leren om op een prettige manier met elkaar om te gaan. De waarden en normen die wij als
school hebben, spelen daarbij een grote rol. Wij dragen er zorg voor dat ieder kind weet welke afspraken
er zijn op school en in de groep. We willen een situatie creëren waarin kinderen zich gewaardeerd voelen.
Daarom moeten niet alleen leerkrachten rekening houden met verschillen tussen kinderen. We vinden dat
ook kinderen moeten leren dat iedereen anders is en dat die verschillen juist een inspiratiebron kunnen
zijn. We leren kinderen om elkaar te helpen en hulp van elkaar te accepteren.
Onze aandacht blijft gericht op de ontwikkeling van het totale kind. Leren heeft immers betrekking op een
brede ontwikkeling, waar we evenwichtig aandacht aan besteden. De kerndoelen, die de overheid heeft
opgesteld, geven aan wat de school aan de kinderen moet leren. Wij werken er hard aan om deze
kerndoelen te bereiken. Als u meer wilt weten over de inhoud van ons onderwijs, verwijzen wij naar ons
schoolplan. Daarin staat een en ander uitvoeriger beschreven. Dit schoolplan ligt ter inzage op school.
2.3
De drie kapstokregels
Waar mensen met elkaar omgaan zijn er regels. Veel van die regels zijn afhankelijk van de situatie; zo ook
op school. Veel regels liggen op het organisatorische vlak. Vaak zijn ze anders dan thuis. De waarden en
normen die we als school hebben, spelen daarbij een belangrijke rol. We vinden dat ieder kind waardevol
is en we benaderen de kinderen zo veel mogelijk op een positieve manier. Problemen proberen we op te
lossen.
Wij hebben als team afgesproken om steeds nadrukkelijk te zorgen voor een veilig klimaat voor kinderen,
ouders en leerkrachten. Iedereen houdt zich daarbij aan basale, min of meer vanzelfsprekende
gedragsregels. Respect voor elkaar moet daarbij een vanzelfsprekendheid zijn. Als uitgangspunt nemen we
dan ook drie positief geformuleerde basisregels:
1. Een regel voor het omgaan met elkaar. Voor kinderen kan die vertaald worden in ‘voor groot
en klein zullen we aardig zijn’.
2. Een regel voor het omgaan met materialen. Je zou die kunnen omzetten in ‘we zullen goed
voor de spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken morgen’
3. Een regel voor het bewegen binnen en buiten de school. Vertaling: ‘de school is van binnen
een wandelgebied en buiten hoeft dat lekker niet’.
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3. De inhoud van ons onderwijs
3.1
De schoolorganisatie
Het onderwijs op onze school is bestemd voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. De kinderen worden
ingedeeld op leeftijd in de jaargroepen 1 t/m 8. De groepen 1 en 2 zijn heterogeen samengesteld.
Dat betekent dat de jongste en oudste kleuters bij elkaar in dezelfde groep onderwijs krijgen. Vanaf
groep 3 werken wij zo veel mogelijk met homogene groepen. Dit schooljaar is er behalve de
kleutergroepen nog een combinatiegroep, te weten groep 2-3.
Op de ochtenden werken alle leerlingen aan het basisaanbod (taal, rekenen en spelling). De
middagen zijn gereserveerd voor het Nieuwe Onderwijs Concept (NOC). Een concept dat wij met
ingang van schooljaar 2016-2017 zijn gaan toepassen. Ons totale aanbod voldoet aan de kerndoelen.
De kerndoelen zijn de doelen die elke basisschool in elk geval moet aanbieden gedurende de
schoolperiode.
3.2

Inhoud onderwijs: basisaanbod
Op elke school en voor ieder kind in
Nederland is het van belang dat een
kind in elk geval de Nederlandse taal
en rekenen leert. De methodes die
we gebruiken voor de basisvakken
zijn hieronder beschreven. Ook
vinden wij het van belang dat een
kind een basiskennis en vaardigheid
krijgt in de Engelse taal. Daarnaast
vinden we de sociaal-emotionele en
motorische ontwikkeling bij het
basisaanbod voor alle kinderen
horen, ongeacht de interesse en
talenten.

Groepen 1-2
Een kind wil van nature grip krijgen op de wereld. Vanuit zichzelf gaat het op die wereld af en doet
indrukken op. Die indrukken worden bepalende ervaringen voor het leven.
De leerkracht biedt daarom een rijke, uitdagende leeromgeving aan, die leidt tot verwerking en
verdieping van de ervaringen middels spel, werk en gesprek.
Hierbij werken de leerkrachten vanuit thema’s en projecten die aansluiten bij de belevingswereld
van de kinderen. Door de directe en indirecte bemoeienis van de omgeving worden kinderen steeds
opnieuw gestimuleerd tot verdere verkenning. Zo ontwikkelt een kind zich optimaal, omdat het
steeds betrokken is bij de betekenisvolle activiteiten. Hierbij staat het spel van het kind centraal.
Er is veel ruimte voor het nemen van eigen initiatieven door kinderen en meestal kunnen zij een
eigen keuze maken uit het activiteitenaanbod. De leerkrachten bieden in de speelhoeken
betekenisvolle (lees-, schrijf- en reken-) activiteiten aan. Kinderen maken hiervan in meerdere of
mindere mate gebruik, afhankelijk van hun interesse. Er wordt voor gezorgd dat het
onderwijsaanbod een samenhangend geheel is, opgebouwd rondom een thema. Het
onderwijsaanbod voor groep 1 en 2 bestaat uit:




Expressieactiviteiten (tekenen, knutselen, drama, muziek);
Werken met constructiemateriaal (blokken, lego, etc.);
Werken met ontwikkelingsmateriaal (kleuren, vormen, puzzels, speelleerspellen);
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Gespreksactiviteiten (vertellen en luisteren);
Beginnende lees-, schrijf- en rekenactiviteiten (stimuleren van ontluikende interesse);
Engels wordt vanaf groep 1 aangeboden.

Groepen 3-8
Ons onderwijs is georganiseerd volgens het leerstofjaarklassensysteem. Er wordt gewerkt vanuit het
methodisch aanbod van de basisvakken (Rekenen, Taal, Begrijpend Lezen en Spelling). Binnen dit
aanbod legt de leerkracht accenten om beter om te gaan met verschillen tussen kinderen. Tijdens de
instructie en bij de verwerking wordt gedifferentieerd. Opdrachten worden opgenomen in de dag- of
weektaak.
Er wordt gebruikgemaakt van ICT, ondersteunend aan het onderwijs d.m.v. gerichte software. Door
observatie, registratie, methodegebonden toetsing en onafhankelijke toetsing worden problemen in
de ontwikkeling gesignaleerd en planmatig aangepakt. De methodes worden gebruikt als leidraad en
bronnenboek.
Gymnastiek wordt voor de groepen 1-2 gegeven in de inpandige speelzaal. De groepen 3-8 hebben
2x per week de beschikking over de sporthal tegenover de school.
Methodes die worden ingezet zijn:
Rekenrijk, Taalactief, Taalactief Spelling, Nieuwsbegrip XL, Pennenstreken, Leesmethode van De
Wilderen, Goed gedaan (sociaal-emotionele ontwikkeling), Grove me.
De methodes voor de wereldoriënterende vakken worden, indien passend, gebruikt om de thema’s
van Het Nieuwe Onderwijsconcept vorm te geven.
Actief burgerschap wordt niet als apart vak gegeven, maar is geïntegreerd in een aantal vakken.
Vrijheid van meningsuiting, gelijkwaardigheid, verdraagzaamheid en afwijzen van discriminatie zijn
verankerd in onze identiteit.
3.3
Nieuw Onderwijs Concept (NOC)
Basisschool De Wilderen zit niet alleen in een prachtig nieuw gebouw sinds januari 2017, maar De
Wilderen heeft ook haar organisatieconcept van het onderwijs vernieuwd. Dit doen we met als doel
meer keuzemogelijkheid en talentontwikkeling bij kinderen in ons onderwijs in te bouwen. In
schooljaar 2016-2017 is ons nieuwe concept volledig geïmplementeerd.
Het Platform Onderwijs 2032 beschouwt doorlopende leerlijnen in het primair en het voortgezet
onderwijs als een van de voorwaarden van eigentijds onderwijs om leerlingen een gelijkwaardige
basis te geven. Deze doorlopende leerlijnen zien we al terug bij onze basisvakken. We zijn bewuster
gaan werken vanuit de kerndoelen bij de wereldoriënterende en de creatieve vakken en we leggen
ijkpunten op verschillende niveaus vast. Nu kunnen we beter iedere leerling beter voldoende
stimulans en uitdaging laten ervaren en hoeven leerlingen niet elk onderdeel op hetzelfde niveau af
te sluiten.
We hebben dus twee belangrijke kernen: het basisaanbod en de keuzemodules. Kinderen krijgen een
basis aan algemene kennis en daarnaast leren zij hoe ze deze en andere kennis zelf kunnen
uitbreiden en toepassen.
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Basisaanbod
Bij het basisaanbod gaat het om met name rekenen, taal, motorische (fysieke), sociale ontwikkeling
en de emotionele ontwikkeling. Deze onderdelen zijn van essentieel belang voor ieder kind. Dit
aanbod blijft dus ook voor ieder kind gelden. Hiervoor blijven wij onze huidige aanpak als
uitgangspunt nemen. Natuurlijk passen we de organisatie aan indien nodig, waarbij de balans tussen
kennis en toepassing steeds van belang is.
Keuzemodule
De keuzemodule is eigenlijk de grootste vernieuwing. Naast het
basisaanbod willen we de kinderen meer uitdagen. Uitdagen
door een aantrekkelijker lesaanbod, maar ook uitdagen door
verschillende manieren van leren aan te bieden, de kinderen
voorbereiden op de vaardigheden die nodig zijn in deze tijd.
Hiervoor hebben we het lesaanbod van de wereldoriënterende
vakken (aardrijkskunde, biologie, geschiedenis, techniek) en
expressievakken (handvaardigheid, tekenen, drama, muziek)
anders georganiseerd.
Dit deel van het onderwijs bieden we aan in keuzemodules. Ieder kind krijgt een
onderwijsprogramma voor (gemiddeld) zes weken (zes lessen) in een vakgebied/onderwerp naar
keuze. Tijdens de eerste leerjaren worden de kinderen extra begeleid/ geholpen bij het maken van
keuzes. Leerkrachten (en ouders) kijken hierbij naar de onderwijsbehoefte/interesse en talenten van
het kind. Er wordt groep doorbroken (bijv. groepen 1-2-3 of groepen 3-4 etc.) en in themavorm
gewerkt.
Domeinen
De onderwerpen komen uit verschillende domeinen. Deze domeinen staan centraal en binnen de
domeinen wordt aan de kerndoelen van het basisonderwijs gewerkt. Bij het NOC kijken we vooral
naar het (eigen) leerproces van het kind. De betrokkenheid en de werkhouding van de leerling
spelen een belangrijke rol. We reflecteren daarop met de leerlingen. We streven naar de beste
ontwikkelingskansen voor elk kind. Gedurende de modules is er een inhoudelijk aanbod
(kennisoverdracht) en een activiteitenaanbod (kennistoepassing).
Het schooljaar verdelen we in vier perioden. Tijdens elke periode volgen de kinderen drie
verschillende onderwijsprogramma’s (modules). Op jaarbasis dus in totaal twaalf programma’s.
Hierin worden alle vakgebieden aangeboden. Het inhoudelijke programma dekt alle kerndoelen
basisonderwijs. Hierbij houdt de leerkracht de regie. Tijdens de lesweken waarin geen modules
worden aangeboden, worden eventuele hiaten in het aanbod van lesstof door de
groepsleerkrachten aangevuld.
De domeinen zijn:
 Domein Mens en Samenleving
 Domein Natuur en Techniek
 Domein Ruimte
 Domein Tijd
 Domein Kunstzinnige oriëntatie
Domein Extra ondersteuning basispakket (hieronder vallen extra ondersteuning, extra uitdaging,
bijv. in de vorm van een verrijkingsgroep).
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Experts
Een belangrijk onderdeel van het Nieuwe Onderwijs Concept is ook de inzet van “experts”. Bij het
aanbieden van modules maken we graag gebruik van de inzet en expertise van de samenleving om
ons heen.
Hoe ziet het er in de praktijk uit?
De voorbereiding:
Elke moduleperiode start met het vaststellen van de kerndoelen van die periode. De indeling van de
verschillende domeinen die aan bod komen ligt vast. Globaal wordt gekeken naar mogelijke
manieren om deze doelen te bereiken. Vanaf dat moment wordt met de kinderen overlegd. Zij
bepalen “de aanvliegroute”; de manier waarop we samen het doel gaan bereiken, hoe we gaan
werken. (Hulp)ouders en experts worden ingeschakeld. Kinderen kunnen nu gaan kiezen voor een
module (die inmiddels globaal is vastgelegd).
Bijvoorbeeld: Bij het domein “Tijd” kwamen vanuit de kinderen (groepen 1-2-3) o.a. keuzes voor het
begin van de tijd (eerste mensen, dinosaurussen), het oude Egypte, de Middeleeuwen (kastelen en
ridders). Voorbeeld van een ingeschakelde expert hierbij: een archeoloog.
De uitvoering:
Elke maandagmiddag werken we met “versterking basispakket”. Op grond van leerbehoeftes
worden kinderen (kan van verschillende leerjaren) ingedeeld. Er wordt gewerkt aan ondersteuning
en verrijking van de basisvakken rekenen, taal en begrijpend lezen.
Op dinsdag- en donderdagmiddag werken we aan de verschillende modules. Dat betekent dat het
druk is met verschillende activiteiten. Kinderen verzamelen zich, gaan in de eigen module werken.
Leerjaren werken door elkaar. Bijvoorbeeld groepen 1-2-3 of 1-2 3-4, 4-5-6 en 7-8 .
De gymzaal en speelzaal zijn in ook in gebruik voor dansles, yogales, demonstraties sporten,
muziekles, toneel, etc. Het opvallendste is dat de hele school bruist van de activiteiten. Overal wordt
enthousiast verteld, gewerkt, geluisterd, meegedaan, soms met de eigen leerkracht, vaak met
hulpouders en experts.
Elke moduleperiode wordt met ouders en belangstellenden afgesloten. We kiezen dan meestal voor
de woensdag of vrijdag in de week na de laatste les van een moduleperiode. Vanaf 12.15-13.00 uur
zijn ouders en belangstellenden welkom om te ervaren wat er de afgelopen moduleperiode is
gebeurd. En dat is altijd veel! Er zijn presentaties door de kinderen, PowerPointpresentaties,
demonstraties, werkstukken, tekeningen, foto’s, luisterpresentaties (hoorspel!). Opvallend is de
creatieve verscheidenheid die je dan ziet. Kinderen trots, leerkrachten trots, ouders trots en ook
enthousiaste experts die tijdens de afsluiting nog iets laten zien van hun inbreng.
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3.4
Ons onderwijs en ICT
ICT is niet meer weg te denken uit de maatschappij en zodoende ook niet uit het onderwijs.
Naast gestructureerde inzet van methodegebonden software wordt er ook steeds meer gekeken
naar de mogelijke inzet en de toegevoegde waarde van ICT in de dagelijkse leersituaties.
Het gebruik van interactieve
websites, het digitale
schoolbord en multimediale
apparatuur, zoals iPads en
tablets neemt steeds meer
toe. De schoolwebsite
www.dewilderen.nl en de
ouderapp worden steeds meer
gebruikt als communicatie- en
presentatiemiddel door zowel
leerkrachten als leerlingen.
Het ontwikkelen van (digitale)
leerlijnen, ontwikkelingslijnen
en ICT wordt steeds meer
verweven in het onderwijs.

3.5
De kwaliteit van ons onderwijs
De kwaliteit van een school wordt bepaald door diverse factoren. Om iedere leerling optimaal te kunnen
ondersteunen in zijn/haar ontwikkeling zijn bijvoorbeeld naast een sterk team en eigentijdse methodes en
bronnen ook meetinstrumenten nodig.
Meten
Om de kwaliteit van ons onderwijs en de vorderingen van de leerlingen te bewaken en te verhogen, is het
meten van resultaten en evalueren van werkwijzen van belang. We willen weten hoe effectief ons
onderwijs is en met welke verschillen tussen kinderen we rekening moeten houden. Dit doen we door het
afnemen van methodegebonden en methodeonafhankelijke toetsen. Voor dit laatste gebruiken we de
toetsen uit het CITO- leerling- en onderwijsvolgsysteem (LOVS). We maken trendanalyses waarin we
resultaten vergelijken met voorgaande jaren, tussen groepen onderling en we volgen de ontwikkeling van
ieder kind afzonderlijk. Hiermee zijn we in staat tijdig bij te sturen als dat nodig is. Gedurende het
schooljaar monitoren we de gegevens (zowel cognitief als sociaal emotioneel) en sturen we daar waar
nodig bij.
Tevens nemen we de klassikale intelligentietest NSCCT af in de groepen 4 en 6. Ook inzicht in het
intelligentieniveau van de leerling helpt ons immers passend aanbod te bieden.

3.6
Het leerlingvolgsysteem
Wij volgen de ontwikkeling van uw kind gedurende de gehele basisschooltijd zo goed mogelijk en hierop
stemmen we ons aanbod en begeleiding af.
In de groepen 1 en 2 registreert de leerkracht de ontwikkelingen in Kijk!. Kijk! Is een observatie- en
registratiesysteem, dat wij gebruiken voor kleuters. Observaties, die onder andere worden verkregen door
naar de kinderen te kijken en met ze te werken, staan daarin centraal. We nemen in groep 1 en 2 de
landelijke Cito-toetsen ‘taal voor kleuters’ en ‘rekenen voor kleuters’ af. Dit gebeurt in januari en juni in
groep 2 en in juni in groep 1. De uitkomsten van deze toetsen worden vergeleken met eigen observaties.
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In de groepen 3 t/m 8 maken de kinderen twee keer per jaar een methodeonafhankelijke
toets voor de vakgebieden (begrijpend) lezen, spelling en rekenen. Al deze toetsen noemen we het Citoleerling- en onderwijsvolgsysteem (LOVS). Door middel van deze toetsen, de methodegebonden toetsen
en niet te vergeten door de dagelijkse praktijk in de klas, krijgen we duidelijk de onderwijsbehoeften van
alle leerlingen in beeld.
Minimaal 2 keer per schooljaar houdt de Kwaliteitsondersteuners (KO’er) een groepsbespreking met elke
leerkracht van de groepen 1 t/m 8. Hier wordt gesproken over de ontwikkeling van de groep als geheel,
de inhoud van het onderwijs en individuele leerlingen.
Als afsluiting van de basisschool maakt iedere leerling een verplichte eindtoets. Tot en met schooljaar
2015-2016 hebben we de eindtoets van Cito afgenomen. In schooljaar 2016-2017 hebben we
deelgenomen aan een pilotproject en hebben alle leerlingen als eindtoets Route 8 gemaakt, een volledig
digitale toets. Afhankelijk van de evaluatie van de pilot neemt de stichting een besluit over welke eindtoets
de SKOzoK-scholen kunnen gaan gebruiken vanaf schooljaar 2017-2018.
Onze school heeft een eindscore die de laatste jaren rond de ondergrens van onze scholengroep
schommelt. Die scholengroep wordt bepaald aan de hand van het percentage gewogen leerlingen. Ten
tijde van de eindtoets 2017 heeft De Wilderen op peildatum 1 oktober 2016 4% gewogen leerlingen. Hoe
minder leerlingen met een ‘gewicht’, gebaseerd op het opleidingsniveau van de ouders/verzorgers, hoe
hoger de gemiddelde scores behoren te liggen. We hebben onze scores op de eindtoets nauwkeurig
geanalyseerd en gezien dat de schommeling rond de ondergrens wordt bepaald door grote verschillen
tussen de resultaten van leerlingen. We hebben hoog scorende leerlingen en extreem laag scorende
leerlingen. Het spreekt voor zich dat die laatste groep het gemiddelde sterk beïnvloedt. Speerpunt is om
de opbrengsten te verhogen (zie jaarplan).
In onderstaande tabel zijn de resultaten weergegeven van de eindscore van de leerlingen over de laatste 5
jaar. In 2017 hebben de schoolverlaters de toets gemaakt die Route 8 heet. Route 8 werkt met andere
gemiddelden dan Cito, dus vandaar het grote verschil.
2013

2014

2015

2016

2017

Cito

Cito

Cito

Cito

Route 8

Score De
Wilderen

535.6

532,8

534,5

532,4

204,6

Ondergrens
van onze
scholengroep

534,3

534,3

534,3

534.3

200,6

Doublures en kleutergroepverlenging
Het maximum percentage doublures in de groepen 3 tot en met 8 is door de inspectie vastgesteld op drie
procent. Het maximum percentage kleutergroepverlenging in de groepen 1 en 2 bedraagt twaalf procent.
Schooljaren

Doublures ( < 3 %)

Kleutergroepverlenging (<12%)

2013-2014

1 (0,2%)

7%

2014-2015

2 (0,4%)

9%

2015-2016

4 (1,1%)

2%

2016-2017

2 (0,4%)

8%

De school zal bij mogelijke doublure of kleuterverlenging altijd in gesprek gaan met de ouders. Bij
verschillen van inzicht neemt de school het besluit.
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3.7
Het voortgezet onderwijs (VO)
De kinderen op onze school worden begeleid bij de overgang van basisonderwijs naar het voortgezet
onderwijs. Wanneer kinderen in groep 8 zitten, krijgen zij en hun ouders op verschillende momenten in
het schooljaar voorlichting betreffende het voortgezet onderwijs, om zo uiteindelijk in maart een goede en
definitieve keuze te kunnen maken. Bij deze keuze spelen de volgende gegevens een rol:


Leerlinggegevens, die de ontwikkeling aangeven vanuit het leerlingvolgsysteem



Het schooladvies, gevormd door de leerkrachten van groep 7 en 8, directie en KO



De wensen van de leerling en de ouders

Om u een beeld te geven van de uitstroom vanuit onze school naar het voortgezet onderwijs, vindt u hier
de cijfers van de laatste jaren:
Aantal lln

advies

advies

groep 8 vmbo b/k vmbo-t
2015
71
10 (14%) 12 (17%)
2016
56
10 (18%) 10 (18%)
2017
54
8 (15%) 13(24%)

advies
vmbot/havo
11 (16%)
6 (11%)
10 (19%)

advies

advies

advies

havo
9 (13%)
19 (27%)
7 (13%)

havo/vwo
14 (20%)
7 (13%)
4 (7%)

vwo
15 (21%)
6 (11%)
12(22%)

3.8
Inspectie
Onze school wordt regelmatig bezocht door de onderwijsinspectie. Voor het laatst heeft een officieel
bezoek plaatsgevonden in mei 2014. De Wilderen heeft steeds het predicaat ‘basisarrangement’ van de
inspectie gekregen. Dat betekent dat, ondanks nadrukkelijke aandachtspunten, volgens hen de school
voldoende presteert. Ons ambitieniveau ligt echter hoger.
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4. Extra
4.1
Bibliotheek
Op onze school kunnen de leerlingen gebruikmaken van een collectie boeken van Bibliotheek Eindhoven.
De schoolbibliotheek is dagelijks geopend, dankzij de hulp van (groot)ouders. Kinderen kunnen boeken
kiezen die aansluiten bij hun interesse. Ze kunnen lees- en prentenboeken, informatieve boeken, strips
en/of Engelstalige boeken lenen. De boeken mogen ook mee naar huis worden genomen. In
samenwerking met Bibliotheek Eindhoven organiseren we ieder schooljaar een ander project om het
lezen te stimuleren en de leerlingen leesplezier te laten ervaren.
In de groepen 1 t/m 8 is een doorgaande lijn in het houden van boekbesprekingen door de leerlingen.
Natuurlijk kan hiervoor gebruik worden gemaakt van boeken uit onze bibliotheek.

4.2
Culturele vorming/vieringen
Gedurende het schooljaar wordt op bepaalde momenten - onder andere tijdens NOC modules - in
verschillende leerjaren speciale aandacht besteed aan culturele en maatschappelijke projecten
(milieuproject, haltproject, aandacht voor monumenten, wereldwinkel). Daarnaast is er een
samenwerking met Kunstmenu (voorheen BISK) en met Brabant Menu. In schooljaar 2017-2018 gaan we
met deze twee instanties samenwerken, evenals met het Waalres museum.
In het kader van de Kinderboekenweek vinden activiteiten plaats op het gebied van kinderliteratuur
(schrijvers op school, uitvoeringen). Incidenteel wordt er deelgenomen aan Kinderjury, poëzie- en
voorleeswedstrijd.
4.3
Bijzondere activiteiten
Om de goede sfeer te bevorderen, zijn er jaarlijks allerlei vieringen en activiteiten op school. Als katholieke
school besteden we aandacht aan de feesten van het kerkelijk jaar zoals Kerstmis, Pasen en
Derdewereldacties. Voorbereidingen voor de Eerste Communie en het Vormsel vinden niet onder
verantwoordelijkheid van de school plaats.
De Sint bezoekt de groepen 1 t/m 4. De kinderen van de groepen 5 t/m 8 maken een surprise. Verder
organiseren we elk jaar een Wilderendag (cultureel of sportief met spelletjes-/sportdag) en op het einde
van het schooljaar hebben alle groepen een uitstapje.
Voor de kinderen van groep 8 zijn er schoolverlatersdagen in Eersel. Deze zijn ingevuld met een educatief
maar voornamelijk recreatief programma. De schoolloopbaan wordt voor deze groep definitief afgesloten
met een musical in het Klooster. Onder schooltijd is er een voorstelling voor de kinderen van de school. En
‘s avonds mogen de ouders en andere belangstellenden een kijkje komen nemen. Op de laatste
dinsdagavond voor de vakantie is de afscheidsavond. Deze avond is voornamelijk bedoeld voor de
kinderen van groep 8 en hun ouders en voor de leerkrachten van groep 8.

4.4
Tussenschoolse opvang
Onze school heeft tussen de middag pauze van 12.00 tot 13.15 uur. Kinderen kunnen thuis gaan
eten, maar ook op school blijven. Samen met kinderopvangorganisatie Kinderstad bieden we alle
kinderen de mogelijkheid om zich op te geven voor de eeTClub!
Meer informatie over eeTClub! is te vinden op www.eetclubopschool.nl. De contactpersoon is
mevrouw Marion Brands, bereikbaar op nummer 06-57318167.
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4.5
Voor- en naschoolse opvang
Voor de voor- en naschoolse opvang kunt u onder andere terecht op BSO De Wilderen. Deze BSO is
geïntegreerd in het nieuwe Kindcentrum De Wilderen. De BSO heeft 5 groepen; 3 groepen op de
begane grond (onderbouw) en 2 groepen op de eerste verdieping (bovenbouw). De kinderen
kunnen na school hier bijvoorbeeld lekker buiten spelen, knutselen in het atelier, bouwen in de
bouwhoek, koken in het kinder-kookcafé, bewegen in onze klim- en klauterruimte, etc.
De BSO maakt gebruik van de speelplaats van de basisschool en heeft op de eerste verdieping een
dakterras ter beschikking.
Voor meer informatie over onze opvang kunt u terecht op onze website:
www.kinderstadwaalre/kinderopvangdewilderen of bij Ilse Obdeijn, directeur, bereikbaar op 0650286958/040-304 52 50. Mailadres: i.obdeijn@kinderstadwaalre.nl.
Betsie Boe is een agrarisch kinderdagverblijf dat ook BSO aanbiedt. Bij Betsie Boe beleven de
kinderen spelenderwijs de natuur en zijn ze veel in de buitenlucht. Onder andere bij het voeren van
de dieren. Betsie Boe wordt beheerd door Peter en Remy van den Broek en is gevestigd aan de
Mosbroekseweg 4 in Waalre.
Betsie Boe bereikbaar op telefoonnummer 040-2220778 en via info@betsieboe.nl. Voor meer
informatie kunt u terecht op www.betsieboe.nl.
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5. Ondersteuning en begeleiding
5.1
Passend onderwijs
Sinds 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Dit houdt in dat SKOzoK deel
uitmaakt van een nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs De Kempen 30-09. In dit nieuwe
samenwerkingsverband (SWV) participeren schoolbesturen voor regulier basisonderwijs en speciaal
(basis)onderwijs. Met passend onderwijs streven we naar een passende onderwijsplek voor alle
leerlingen. Ook voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Voor de meeste leerlingen zal
er door de invoering van passend onderwijs in de dagelijkse praktijk weinig veranderen. Er verandert
met name veel áchter de schermen: nieuwe samenwerkingspartners, andere procedures en
herverdeling van budgetten.
Passend onderwijs begint bij een sterke basis. De sterke basis wordt geboden door onze
leerkrachten. De impact van het handelen van de leerkracht staat centraal en zorgt ervoor dat
kinderen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Waar nodig worden de leerkrachten
ondersteund om die sterke basis te kunnen bieden. Het gedachtengoed van HGW (Handelingsgericht
werken) dient als onderlegger van het beleid m.b.t. Passend Onderwijs.
5.2
Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
We realiseren ons dat er leerlingen zijn die extra aanbod nodig hebben. Hetzij omdat het basisaanbod te
moeilijk of te makkelijk is, of omdat ‘leren leren’ onvoldoende ontwikkeld is (denk aan werkhouding en
taakaanpak, planning en organisatie van het werk).
Op school bieden wij een zo breed mogelijke ondersteuning aan. Wanneer leerkrachten signaleren dat er
meer nodig is, wordt in een leerlingbespreking met de kwaliteitsondersteuner (KO’er) geanalyseerd en
worden aanpak en aanbod bijgesteld. Op het moment dat dit onvoldoende voor de leerling oplevert,
wordt in overleg met de ouders naar een passende oplossing gezocht. Schematisch ziet dit er als volgt uit:
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5.3
Ondersteuningsstructuur
Het bestuur is verantwoordelijk voor het arrangeren van extra ondersteuning die sommige
leerlingen nodig hebben. Er zijn verschillende vormen van ondersteuning mogelijk. De
ondersteuningsstructuur binnen onze organisatie ziet er als volgt uit:

5.4
Kwaliteitsondersteuning en handelingsgericht werken (HGW)
Taken kwaliteitsondersteuner
Op bestuursniveau heeft SKOzoK taken geformuleerd voor de kwaliteitsondersteuner (KO’er). In het kort
komt het er op neer dat de KO’er de leerkrachten ondersteunt bij het vormgeven van goed onderwijs voor
alle leerlingen, onder andere door groepsbezoeken, groepsbesprekingen en kindbesprekingen (zie
ondersteuningsplan) en door te helpen ondersteunen bij het opstellen van groepsplannen en
ontwikkelingsperspectieven (OPP’s). Daarnaast wordt er door de KO’er contact onderhouden met externe
deskundigen. De KO’er voert geen remediërende activiteiten met kinderen uit (dat doet de eigen
leerkracht), maar doet soms wel verder (diagnostisch) onderzoek met leerlingen. De contactpersoon is de
leerkracht. Onze KO’er is mevr. Jeannette Hendriks.
Handelingsgericht werken (HGW)
De KO’er speelt een belangrijke rol bij het volgen van de leerlingen gedurende het schooljaar en de
schoolloopbaan. We volgen de leerlingen middels de zogenaamde HGW-cyclus. Deze cyclus bestaat uit de
onderdelen waarnemen, begrijpen, plannen en realiseren. Iedere groep werkt met een groepsplan.
Tijdens het schooljaar vindt 2 tot 3 keer een groepsbespreking plaats, waarbij het groepsplan wordt
doorgesproken tussen de leerkracht(en) en de KO’er. Aan bod komen onder ander het aanbod, de aanpak
en of de voorgenomen doelen zijn behaald door alle leerlingen.
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Daar waar nodig kan ook een kindbespreking plaatsvinden, omdat bijvoorbeeld doelen niet
worden behaald, of omdat er gedragsmatige bespreekpunten liggen. Als blijkt dat een kind door welke
belemmering dan ook, de aangeboden stof niet kan verwerken zoals passend bij de leeftijd, kan besloten
worden deze leerling los te koppelen van het basisaanbod van de groep (of een of meer vakgebieden) en
wordt een eigen leerlijn ontworpen. Deze leerlijn wordt vastgelegd in een OPP. Wanneer een leerling met
een eigen leerlijn gaat werken, gebeurt dit altijd na overleg met ouders/verzorgers.
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6. School in ontwikkeling
6.1
Korte terugblik
De school is in schooljaar 2016-2017 volop
bezig geweest met de doorontwikkeling van
het Nieuwe Onderwijs Concept en de
leerlijn van ‘leren leren’ heeft zijn intrede
gedaan. In de groepen 8 is hard gewerkt aan
een verbeterplan voor de didactische
resultaten, en met succes. In juni 2017 heeft
een tussentijds gesprek met de inspectie
plaatsgevonden en zij bevestigen dat De
Wilderen de juiste koers is ingeslagen.
6.2
Speerpunten 2017-2018
Voor schooljaar 2017-2018 is een jaarplan opgesteld. De Wilderen heeft in dat jaarplan 5
speerpunten geformuleerd, namelijk:
- Identiteitsbewijs van De Wilderen ontwikkelen;
- Het verhogen van de cognitieve opbrengsten;
- Het optimaliseren van Handelingsgericht Werken;
- Het optimaliseren van de professionele cultuur;
- Doorontwikkeling NOC.
Het jaarplan is te vinden op de website van De Wilderen via https://www.dewilderen.nl/voorouders/formulieren/
Identiteitsbewijs van De Wilderen
Door samen te brainstormen over onze missie en visie en hoe we ons onderwijs daarop afstemmen,
willen we komen tot een identiteitsbewijs van De Wilderen. We stellen dit vast en vertalen dit naar
concreet handelen. Door middel van een kijkwijzer kunnen leerkrachten een persoonlijk
ontwikkelingsplan opstellen om de gewenste eigen ontwikkeling in gang te zetten.
Cognitieve opbrengsten verhogen
We gaan ‘leren leren’ nadrukkelijker inzetten om leerlingen meer bewust te maken van de eigen
verantwoordelijkheid in het leerproces. We stemmen de effectieve leertijd voor de basisvakken
expliciet op elkaar af, waarbij nadrukkelijk de doelen worden benoemd, zodat voor leerkracht en
leerling helder is waar naartoe wordt gewerkt.
We gaan voor de groepen 4 en 6 een klassikaal intelligentieonderzoek (NSCCT) afnemen, zodat we
op tijd weten welke cognitieve mogelijkheden de leerlingen hebben, om ons aanbod daar nog beter
op af te kunnen stemmen.
Optimaliseren HGW
We gaan extra investeren op de HGW-cyclus. Dit doen we door de kwaliteit van onze groepsplannen
te verbeteren en nog belangrijker, door expliciet te investeren in het conform de plannen handelen
in de groepen. Voor meer- en hoogbegaafden gaan we werken met signaleringslijsten. Zo kunnen we
in een vroeg stadium deze leerlingen het passende aanbod bieden. In schooljaar 2017-2018 starten
we op maandagmiddag met een Plusklas.
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Doorontwikkeling NOC
We werken nog maar kort met het NOC en willen continu werken aan verbetering ervan. We gaan
inzetten op het koppelen van ervaringsgerichte en betekenisvolle activiteiten aan de kerndoelen. We
willen hierbij meer gebruikmaken van de expertise van ouders, om zo het educatief en pedagogisch
partnerschap tussen ouders en school te versterken. Daarnaast willen we ook relevante andere
experts hiervoor uitnodigen. Ook gaan we de verbinding tussen ‘leren leren’ en NOC versterken.
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7. Contacten met ouders
Goed contact tussen ouders en school is van wezenlijk belang. We hopen op een eerlijke en open
houding naar elkaar toe. Het gaat immers om hetzelfde belang: het geluk en de ontwikkeling van de
kinderen.
7.1
Ouderavonden en voorlichtingsbijeenkomsten
Wij als school informeren u niet alleen over belangrijke gebeurtenissen, maar ook over de ontwikkeling en
het wel en wee van uw kind. Voor een goede begeleiding van uw kind stellen wij het zeer op prijs als u ons
van belangrijke gebeurtenissen tijdig op de hoogte stelt. Wij kunnen er dan rekening mee houden.
De school informeert u op de volgende wijze:


Kennismakingsgesprekken met de nieuwe leerkracht aan het begin van het schooljaar;



Rapportage- en 10-minutengesprekken;



Spreekuurweken, waarin u op eigen of initiatief van de leerkracht kunt overleggen over de
ontwikkeling van uw kind;



Informatieavond aan het begin van het schooljaar. U maakt op deze avond kennis met de
leerkracht en het programma van de groep waarin het kind is geplaatst;



Door middel van de schoolgids;



Soms wordt u uitgenodigd om samen met de kinderen een viering bij te wonen. Dit kan
bijvoorbeeld bij de afsluiting van een NOC-module;



Het meedenken door ouders bij de beleidsontwikkeling op onze school, via de MR wordt door ons
op prijs gesteld;



De website www.dewilderen.nl en de ouderapp SKOZapp.

Wij staan open voor uw mening en ideeën. Wij zien feedback als een ongevraagd advies. Als school
kunnen we daar lering uit trekken en sterker van worden. Voor uw opmerkingen en vragen kunt u
terecht bij de leerkrachten en/of de directie.
7.2
Tevredenheidsmeting
Eén keer in de vier jaar wordt er een tevredenheidsmeting gehouden onder ouders en leerlingen
(vanaf groep 5). De resultaten daarvan zijn een goede indicator voor onze speerpunten en worden
meegenomen in onze plannen. De resultaten worden besproken met de MR.
7.3

De medezeggenschapsraden

Medezeggenschapsraad (MR)
Onze school heeft een eigen Medezeggenschapsraad (MR). Dit orgaan voert overleg tussen team en
ouders enerzijds en het bestuur anderzijds. In de MR zijn zowel leerkrachten als ouders
vertegenwoordigd. Zij kijken kritisch naar het schoolbeleid en de kwaliteit van het onderwijs. Over
sommige zaken mag de MR meebeslissen, zoals lesmaterialen of nieuwe speeltoestellen. Over
andere zaken geeft de MR advies. MR vergaderingen zijn openbaar voor ouders en leerkrachten.
De MR komt maandelijks bij elkaar. Het bevoegde gezag is verplicht alle noodzakelijke informatie aan de
MR te verstrekken. Het reglement van de MR, evenals de agenda’s voor en de notulen van de
vergaderingen, liggen op school ter inzage. De verslagen worden ook op de website van De Wilderen
gepubliceerd. Hier vindt u ook de leden van de MR.
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Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
Naast de MR per school, is er op organisatieniveau de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
(GMR), die bestaat uit vijf ouders en vijf leerkrachten. De GMR is een directe gesprekspartner voor
het College van Bestuur van SKOzoK en is bevoegd tot bespreking van aangelegenheden die van
gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen van SKOzoK. Afhankelijk van het onderwerp wordt
de GMR advies of instemming gevraagd ten aanzien van het (voorgenomen) beleid. Daarnaast kan zij
zelf schriftelijk voorstellen doen en standpunten kenbaar maken. De voorzitter van de GMR is mevr.
Dian Botteram. Mevr. Ineke Mensink is vicevoorzitter.
Geschillencommissie
In de Wet medezeggenschap op scholen (WMS sinds 1 januari 2007 van kracht), is voorzien in een
landelijke commissie voor geschillen met betrekking tot deze wet. Onder andere alle scholen in het
Primair Onderwijs zijn op basis van de WMS artikel 30 lid 1, bij deze commissie aangesloten. De
onderwijsorganisaties hebben het recht om (plaatsvervangende) leden voor te dragen. De
verschillende onderwijsorganisaties hebben een stichting opgericht die namens hen de activiteiten
uitvoert. De naam van deze stichting is: Stichting Landelijke Commissie Geschillen WMS.
Adresgegevens:
Landelijke Commissie Geschillen WMS of
Het bestuur van de LCG WMS
Postbus 2127
3500 GC Utrecht
Bezoekadres:
Weg der Verenigde Naties 1, Utrecht
7.4

De oudervereniging (OV)

De oudervereniging heeft als doel om een bijdrage te leveren aan alle schoolbrede activiteiten
binnen basisschool De Wilderen. Deze schoolbrede activiteiten worden tevens door de
Oudervereniging financieel ondersteund.
Alle ouders/verzorgers van onze leerlingen worden automatisch lid van de oudervereniging bij de
aanmelding van hun eerste kind. De ouders wordt gevraagd om een vrijwillige, jaarlijkse bijdrage ten
behoeve van activiteiten voor de leerlingen. Sinterklaas, kerstviering, uitstapjes, en natuurleer zijn
enkele schoolactiviteiten waaraan ouders een actieve bijdrage leveren. De oudervereniging (OV)
maakt dit mogelijk middels de ouderbijdrage. Het bestuur van de OV coördineert deze
ondersteuning aan de schoolactiviteiten. Alle activiteiten op school vallen onder de
verantwoordelijkheid van school. De OV levert een actieve ondersteuning bij de uitvoering.
Werkzaamheden ter ondersteuning kunnen zijn: een klassenouder voor iedere groep, redactie van
‘’t Wilderikje’, organiseren thema-avonden, ondersteunen bij de schoolbibliotheek en andere
voorkomende werkzaamheden.
De OV streeft naar een evenwichtige besteding van alle vrijwillige, jaarlijkse bijdragen. Op de
algemene ledenvergadering (ALV) in oktober/november wordt een financiële verantwoording
afgelegd over de besteding van de gelden. Bij bepaalde activiteiten kan een extra individuele
bijdrage worden gevraagd. Dit gebeurt altijd in overeenstemming met de OV. De school/het bestuur
vraagt geen schoolbijdrage.
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Thema-avond
De oudervereniging organiseert elk jaar tenminste één thema-avond. Bij een actualiteit of speciale
behoefte zijn er dat meerdere. Het doel is contact te leggen tussen school en ouders. De thema-avonden
zijn bedoeld voor ouders die zich interesseren voor de ontwikkelingen van hun kind in relatie met de
school. De inhoud en de opzet van de thema-avonden zijn informatief, interactief en creatief.
Klassenouders
Het doel van de klassenouders is om de leerkracht te ondersteunen bij activiteiten binnen de groep.
Hierbij kan gedacht worden aan allerlei klassenactiviteiten zoals bijv. verkeersexamen, excursies,
fietstochtjes, schoolkamp, schooluitstapjes, enz. Tevens verzorgt de klassenouder samen met de kinderen
een cadeautje voor de verjaardag van de leerkracht. De leerkracht zorgt er elk jaar voor dat de
klassenouders voor zijn of haar klas worden geselecteerd.
’t Wilderikje
Het schoolblad ‘t Wilderikje verschijnt elke maand. Het wordt gemaakt door ouders van leerlingen van De
Wilderen. Ieder gezin ontvangt het Wilderikje digitaal via de mail. Daarnaast is ‘t Wilderikje ook te
bereiken via https://www.dewilderen.nl/voor-ouders/wilderikje/. Voor gezinnen die niet beschikken over
internet is een papieren versie op school verkrijgbaar.
‘t Wilderikje bevat actuele informatie voor ouders en leerlingen van onder andere het schoolteam, de
oudervereniging, de medezeggenschapraad en natuurlijk ook van de leerlingen van De Wilderen zelf.
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8. Praktische informatie
8.1

Veiligheid

Fysieke veiligheid
Er bestaat voor onze school een ontruimingsplan dat in elke ruimte op onze school aanwezig is. Ook
hangen er bordjes om de looprichting aan te geven. Dit ontruimingsplan wordt twee keer per jaar
met de kinderen geoefend. Op school zijn bedrijfshulpverleners (BHV’ers) aanwezig die jaarlijks
worden getraind. Bij calamiteiten handelen de BHV’ers conform het protocol. Te vinden via
https://www.dewilderen.nl/voor-ouders/formulieren/.
Sociale veiligheid
Het hebben van een (sociaal) veiligheidsplan is een wettelijke verplichting. SKOzoK-breed is hiervoor
een universeel veiligheidsplan opgesteld. Scholen zelf kunnen hier op onderdelen schoolspecifieke
aanvullingen op vaststellen. Onderdeel van het veiligheidsplan zijn onder andere de meldcode
kindermishandeling en huiselijk geweld en het schoolspecifieke pestprotocol (zie
https://www.dewilderen.nl/voor-ouders/formulieren/). Meer informatie over het veiligheidsplan is
te bekijken via de volgende link: http://docplayer.nl/17305683-De-veilige-school-veiligheidsplanvoor-de-skozok-scholen.html
8.2
Schoolverzekeringen
SKOzoK heeft voor al haar scholen een ongevallen- en een aansprakelijkheidsverzekering
afgesloten. Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten
(leerlingen, personeel, vrijwilligers) verzekerd. Dit houdt in dat deze personen voor ongevallen
verzekerd zijn tijdens de schooltijden en vanaf het moment van thuis weggaan, tot het moment
waarop zij thuiskomen, tot maximaal een uur vóór en na schooltijd. De verzekering geeft recht op
een (beperkte) uitkering indien een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de
geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen
verzekering van de betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door het eigen risico). Materiële
schade, zoals een kapotte bril of fiets, valt niet onder de dekking.
De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn
(bestuursleden, personeel, vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig
handelen. De school/het schoolbestuur is niet zonder meer aansprakelijk voor alles wat tijdens de
schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. De school heeft pas een
schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de
school optreden) moet dus aantoonbaar nalatig zijn geweest. Het is mogelijk dat er schade wordt
geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid.
De school is ook niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Voor
leerlingen tot 14 jaar geldt dat de ouders/verzorgers primair verantwoordelijk zijn voor het doen en
laten van hun kind(eren). Leerlingen van 14 jaar of ouder zijn zelf verantwoordelijk. Een leerling die
tijdens de schooluren of tijdens door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig
handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk
voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere
aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten.
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8.3
Klachtenregeling
Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden of worden fouten gemaakt. Dat is op onze
school niet anders. Ouders zijn altijd welkom bij de klassenleerkrachten om dergelijk zaken te
bespreken en samen naar een passende oplossing te zoeken. Natuurlijk is het ook mogelijk om met
vragen, problemen of klachten over het onderwijs, de aanpak van de kinderen of andere zaken naar
de directeur te stappen. Deze zal proberen het probleem in overleg met de ouders, de
groepsleerkracht en eventuele andere betrokkenen zo snel mogelijk op te lossen.
Als ouders niet tevreden zijn over de manier waarop een probleem of klacht wordt opgepakt,
kunnen ze de zaak bespreken met de interne contactpersonen inzake klachten op onze school. Deze
zijn door het bestuur van de school aangesteld om ervoor te zorgen dat klachten van kinderen of
ouders altijd serieus worden genomen en op een passende manier worden afgehandeld.
De interne contactpersoon op onze school is mevr. Mirjam Smolders (msmolders@skozok.nl). Ook
zijn er binnen de organisatie twee interne vertrouwenspersonen aangesteld. Dit zijn Lieke
Bemelmans (lbemelmans@skozok.nl) en Hein Lepelaars (hlepelaars@skozok.nl).
Elke ouder of elk kind kan een beroep doen op de interne contactpersonen als er problemen zijn.
Het gesprek wordt vertrouwelijk behandeld en er worden geen stappen gezet zonder toestemming
van de ouder/verzorger. De contactpersoon inzake klachten overlegt vervolgens wat er moet
gebeuren of wie er moet worden ingeschakeld om tot een goede oplossing te komen. De klacht
wordt dan eventueel doorverwezen naar een externe vertrouwenspersoon. Onze externe
vertrouwenspersoon is Astrid Kraag (info@astridkraag.nl, telefoon 06-81879368). Zij gaat eerst na
of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. Lukt dit niet, of is de klacht dermate ernstig,
dan kan deze ter behandeling voorgelegd worden aan de Landelijke Klachtencommissie voor het
Katholiek Onderwijs, Postbus 82324, 2508 EH Den Haag, telefoon: 070-3925508.
Samengevat:
1. Altijd eerst overleg met de klassenleerkracht. Bij onvoldoende resultaat naar 2.
2. Overleg met de directie. Bij onvoldoende resultaat naar 3.
3. Overleg met de contactpersoon inzake klachten. Bij onvoldoende resultaat naar 4.
4. Inschakelen van de externe vertrouwenspersonen van SKOzoK. Bij onvoldoende
resultaat naar
5. Indienen van de klacht bij de algemene klachtencommissie.
De volledige klachtenregeling is te vinden op https://www.skozok.nl/over-skozok/documentenorganisatie/ .
Bij het meldpunt vertrouwensinspecteur kunt u terecht voor advies en klachtmeldingen over seksueel
misbruik, seksuele intimidatie, fysiek geweld en psychisch geweld (zoals grove pesterijen). Vanaf 2005 is
daaraan toegevoegd: signalen inzake discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme, radicalisering,
extremisme en dergelijke. Het meldpunt is bereikbaar onder nummer: 0900-1113 111 (lokaal tarief), op
werkdagen te bereiken van 08.00 - 17.00 uur.
De directeur van basisschool De Wilderen is als veiligheidscoördinator verantwoordelijk voor de
incidentenregistratie en hij bemant zelf het centrale meldpunt (directiekamer), waar incidenten
gemeld moeten worden. Zij zet acties uit op basis van de incidentgegevens.
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8.4
Gemeenschappelijke gezondheidsdienst (GGD)
De Wilderen werkt ook samen met de GGD. Voor de diverse diensten van de GGD verwijzen we naar
de bijlage bij deze schoolgids.
Bestrijding hoofdluis
Na iedere schoolvakantie worden alle leerlingen gecontroleerd op luizen en neten. Als in een groep
hoofdluis wordt geconstateerd, neemt de groepsleerkracht dezelfde dag persoonlijk contact op met
de ouders/verzorgers. Zie ook het volledige protocol via https://www.dewilderen.nl/voorouders/formulieren/.
8.5
Fotograaf
Een schoolfotograaf maakt elk jaar een groepsfoto, individuele foto's van uw kind en foto's met
broertjes en/of zusjes die op onze school zitten. De kinderen krijgen de foto’s niet mee naar huis. Zij
krijgen een code waarmee de foto’s thuis bekeken en besteld kunnen worden.
8.6
Stichting Leergeld Valkenswaard/Waalre
De Stichting Leergeld is een landelijke organisatie die ouders van kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar
wil ondersteunen. De organisatie wil voorkomen dat kinderen door geldgebrek worden uitgesloten van
schoolreisjes, sportclubs, muzieklessen, scouting, enz. De Stichting Leergeld kan geld geven (voor
voetbalschoenen of een tweedehandse computer) maar ook anderszins hulp bieden. De ouders moeten
wel woonachtig zijn in Waalre. Belangstellenden kunnen telefonisch contact opnemen met 06-43005735,
of de antwoordkaart invullen die hoort bij de folder. Deze is verkrijgbaar op scholen, in de bibliotheek of
het gemeentehuis.
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9. Afspraken en protocollen
9.1
Verlofregeling
Leerlingen hebben in uitzonderlijke gevallen recht op maximaal 10 extra verlofdagen per schooljaar,
buiten de reguliere vakanties. Dit verlof moet bij de directie schriftelijk worden aangevraagd.
Formulieren hiervoor zijn op school en op onze website verkrijgbaar. Over verlofperiodes langer dan
10 dagen per schooljaar beslist de leerplichtambtenaar.
Mogelijkheden m.b.t. het opnemen van extra verlof:
 Er is geen verlof mogelijk gedurende de eerste twee weken van het schooljaar.
 Er wordt geen verlof verleend vanwege een (extra) vakantie, alleen in gevallen waarin de
specifieke aard van de werkzaamheden van ouders/verzorgers het onmogelijk maakt om
in de schoolvakanties op vakantie te gaan. Dit verlof wordt verleend onder de volgende
condities:
- de aanvraag dient ruim van tevoren (minimaal twee maanden) te worden aangevraagd;
- verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directie wordt gezien als
ongeoorloofd schoolverzuim en wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar.
 Gewichtige omstandigheden voor het opnemen van verlof, zijn:
- het bezoeken van een medicus, mits dit niet buiten de lesuren om kan;
- bij verhuizing binnen de gemeente: 1 dag;
- bij een huwelijk van bloed- of aanverwanten van de leerling t/m de vierde graad: 1 dag;
- bij het overlijden van bloed- of aanverwanten van de leerling van de eerste graad: 4
dagen;
- bij het overlijden van bloed- of aanverwanten van de leerling van de tweede t/m de
vierde graad: 1 dag;
- bij ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten van de leerling t/m de tweede graad: 1
dag;
- voor leerlingen woonachtig buiten de gemeente, bij zeer extreme
weersomstandigheden waardoor zij de school niet kunnen bereiken;
- bij een besmettelijke ziekte binnen het gezin, vastgesteld door een medicus;
- bij een 25-, 40-, 50- of 60-jarig ambts- of huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten
van de leerling t/m de vierde graad: 1 dag;
- voor leerlingen uit algemeen erkende minderheidsgroepen i.v.m. de viering van
nationale feest- en gedenkdagen;
De directeur is verplicht ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. De
leerplichtambtenaar is belast met de feitelijke uitvoering van het toezicht op de naleving van de
wet. Tegen ouders/verzorgers die hun kind zonder toestemming van school houden, zal de
leerplichtambtenaar maatregelen nemen.
Meer informatie?
Met vragen kunt u terecht bij:
 de directeur van de school
 de leerplichtambtenaar van de gemeente Waalre
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9.2

Gronden voor vrijstelling van het onderwijs en de vervangende
onderwijsactiviteiten
De leerlingen van onze school zijn wettelijk verplicht deel te nemen aan alle voor hen bestemde
onderwijsactiviteiten. Op verzoek van de ouders is het mogelijk dat de directeur een leerling
vrijstelling verleent voor het volgen van het vak godsdienst/levensbeschouwing. Een dergelijk
verzoek dient schriftelijk ingediend te worden bij de directeur van de school. Als de directeur deze
vrijstelling verleent, geeft hij tevens aan welke onderwijsactiviteit hiervoor in de plaats komt.
9.3
Vervanging bij ziekte leerkracht
Op het moment dat een leerkracht ziek is, kunnen wij binnen de stichting een vervangingsverzoek
uitzetten. Wij doen onze uiterste best om één vaste vervang(st)er te krijgen, maar zijn hiervan
afhankelijk van beschikbaarheid de mensen uit de vervangerspool.
De gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid worden steeds beter voelbaar binnen onze organisatie.
Vanaf 1 juli 2016 heeft deze wet haar intrede gedaan en legt een grote beperking op de inzet van
tijdelijke (en vaste medewerkers) bij het invullen van vervangingsverzoeken in het P-centrum
(centrale vervangingssite). Het komt steeds vaker voor dat vervangingsverzoeken niet ingevuld
kunnen worden in verband met de ketenbepaling. Welke stappen worden er achtereenvolgens
genomen als een leerkracht wegens ziekte vervangen moet worden?
Beleid bij ziektevervanging
1. Er wordt een vervangingsverzoek ingediend bij het P-centrum.
2. Leerkrachten met niet-lesgebonden taken kunnen gevraagd worden om te vervangen.
3. Bij leerkrachten met een duobaan wordt eventueel de duo-partner gevraagd.
4. De leerlingen van de groep waarvan de groepsleerkracht ziek is, worden verdeeld over de
andere groepen.
Naar huis sturen
Als het echt niet mogelijk is vervanging voor de groep te regelen, dan kan worden besloten de
betreffende groep thuis te laten, volgens de richtlijnen van de hoofdinspectie, met daarbij de
volgende afspraken:
- in principe worden groepen niet de eerste dag thuis gelaten;
- hiertoe wordt alleen in het uiterste geval over gegaan;
- ouders worden schriftelijk op de hoogte gesteld;
- voor leerlingen die geen opvang hebben, wordt binnen de school opvang geregeld.
NB. Lesrooster technisch (er vervallen namelijk lesuren uit) kan het soms beter zijn om op
opeenvolgende dagen verschillende groepen naar huis te sturen.
Toelichting
De eerste ziektedag is soms pas diezelfde morgen bekend. Dan valt er naar de ouders toe vaak
weinig meer te regelen. De hoofdinspectie stelt zich op het standpunt, dat wanneer men een groep
naar huis stuurt omdat er geen vervanging is, men moet kunnen aangeven zijn uiterste best te
hebben gedaan om een invaller te krijgen of iets anders te regelen voor de groep. De uren hoeven
op een later moment niet te worden gecompenseerd.
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9.4
Stagiaires en Leerkrachten In Opleiding (LIO’ers)
We begeleiden op onze school graag studenten uit de diverse leerjaren van Pabo De Kempel
(Pedagogische academie basisonderwijs) te Helmond. Onder begeleiding van leerkrachten bij ons op
school en stagebegeleiders vanuit de Pabo, kan een student bij ons praktijkervaring opdoen. Door onze
school open te stellen voor stagiaires voldoen wij aan onze morele (en wettelijke) verplichtingen om jonge
mensen de kans te geven zich het vak eigen te maken en kunnen wij kennismaken met nieuwe ideeën.
Mensen die de opleiding tot onderwijsassistent volgen, kunnen ook bij ons stagelopen. Zij ondersteunen
de leerkracht bij de lessen. Vierdejaarsstudenten zijn ‘leerkracht in opleiding’ (lio’er). Ze zijn gedeeltelijk in
dienst van het schoolbestuur en kunnen uit de financiële middelen van de school worden betaald. Ze
krijgen een bepaalde periode de volledige verantwoordelijkheid voor een groep. Dit gebeurt onder goede
begeleiding van de groepsleerkracht, bouwleider en directie. Ze sluiten hun studie af met een
afstudeerproject.
9.5
Verjaardagen
De verjaardagen van de kinderen worden ook op school gevierd. Vooral voor de kleuters is het die dag
groot feest. De ouders mogen aan het begin van de ochtend (08.30 - 09.00 uur) de viering van de
verjaardag op school meemaken. Kinderen die 4 jaar worden, vieren hun verjaardag niet op school. Ze
kunnen dit het beste doen op de peuterspeelzaal, in een voor hen vertrouwde omgeving.
Ook van de andere kinderen gaat de verjaardag niet ongemerkt voorbij. De klasgenoten zingen kort voor
de ochtendpauze de jarige toe. Iedere leerkracht geeft daar een eigen invulling aan. Wat de traktatie
betreft: we zien het liefst gezonde en bescheiden traktaties.
9.6
Video-opnamen en foto’s
Vanwege de privacy mogen er op school geen video-opnamen gemaakt worden. Hierop zijn een paar
uitzonderingen:


In het kader van
professionalisering,
scholing en cursussen
kunnen er opnamen
gemaakt worden in de klas.
Deze opnamen worden
gebruikt bij nabespreking
met de leerkrachten.



Er kunnen in het kader van
ambulante begeleiding
video-opnamen gemaakt
worden van een bepaald
kind. De ouders moeten
daar vooraf toestemming
voor geven.



Tijdens het schoolkamp van groep 8 worden video-opnamen gemaakt, mits de ouders hier
toestemming voor geven.



Er kunnen door leerkrachten en/of leerlingen foto’s en opnamen worden gemaakt tijdens
klassenactiviteiten welke op de website geplaatst kunnen worden. Indien u hier bezwaar
tegen hebt, kunt u dit bij de inschrijving van uw kin(eren) op het inschrijfformulier kenbaar
maken. Plaatsing van beeldmateriaal op de website heeft altijd een informatief doel.

Tijdens verjaardagen mag u foto’s van uw kind maken.
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9.7
Privacy
In de school is veel informatie aanwezig over de leerlingen en het gezin waartoe zij behoren. Wij
gaan zorgvuldig om met deze informatie. Binnen ons bestuur is daarom een privacyreglement
vastgesteld m.b.t. het verstrekken van leerling- en personeelsgegevens. Er wordt geen informatie
verstrekt aan derden, zonder schriftelijke toestemming van ouders/verzorgers. Uitzonderingen
hierop zijn gevallen waarin de wet ons verplicht om informatie te verschaffen.
Ouders/verzorgers hebben altijd het recht te informeren welke gegevens bij ons staan
geregistreerd.
Bij het inschrijven van een kind op school worden ouders/verzorgers gevraagd of zij bezwaar
hebben tegen het plaatsen van foto’s van hun kind op de website en tegen het maken van videoopnames voor onderwijskundige doeleinden. Het privacyreglement van SKOzoK is te vinden op
SKOZoK.nl.
Het privacyreglement van SKOzoK is te vinden op https://www.skozok.nl/over-skozok/documentenorganisatie/ .
9.8
Gymnastiek en gymkleding
De kinderen van de groepen 3 t/m 8 krijgen gymles in sporthal Hoeveland (tegenover de school). Op de
dag van de gymlessen brengen de kinderen mee:


sportbroekje of andere korte broek



shirt (geen trui)



gymschoenen (niet gebruikt op straat)

De kinderen van groep 7 en 8 brengen bovendien een handdoek en eventueel badslippers mee. Zij
douchen na afloop van de les.
Een kind dat geen briefje bij zich heeft, dat door de ouder/verzorgere is ondertekend, gymt altijd mee.
9.9
Regels voor schorsing en verwijdering
Als het nodig is tot deze zware maatregelen over te gaan, handelt de directeur volgens hetgeen
opgenomen is in de Wet op het Primair Onderwijs artikel 40, 58 en 63. De beslissing tot verwijdering
wordt altijd genomen door het schoolbestuur (zie SKOzoK protocol via https://www.dewilderen.nl/voorouders/formulieren/ ).

9.10 Mobiele telefoons in school
In school is het gebruik van een mobiele telefoon door kinderen niet toegestaan. Het werkt storend
en door gebruik van allerhande mogelijkheden (fotocamera, calculator, spelletjes, internet, e.d.)
kunnen er dingen gebeuren, die we niet willen.
Daarom de volgende regel:
In school en op het schoolplein is het gebruik van een mobiele telefoon door kinderen niet
toegestaan. Dit geldt ook voor andere dagen, tijden en plaatsen tijdens door school georganiseerde
activiteiten. De telefoon dient uit te staan en tijdens schooltijd te zijn opgeborgen in een bakje in de
klas.
Houdt een leerling zich niet aan deze regels, dan neemt de leerkracht de telefoon in beslag. De
leerling krijgt de telefoon aan het eind van de schooltijd terug. Via de vaste telefoon van school
(040-2213535) zijn we altijd bereikbaar en kan er naar buiten gebeld worden.
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We gaan zo zorgvuldig mogelijk met de in beslag genomen telefoons om. Mocht er desalniettemin
schade ontstaan, dan wel de telefoon ontvreemd worden, dan zijn we daar niet aansprakelijk voor.
De school is evenmin aansprakelijk voor schade, ontvreemding of kwijtraken van telefoons of
andere apparaten van de leerlingen, die door de leerlingen zelf bij zich gehouden worden.
9.11 Vakantierooster jaarplanning
Vakantierooster schooljaar 2017-2018
Herfstvakantie:
16 oktober t/m 20 oktober 2017
Kerstvakantie:
25 december 2017 t/m 5 januari 2018
Carnavalsvakantie:
12 februari t/m 16 februari 2018
2e Paasdag:
2 april 2018
Koningsdag:
27 april 2018
Meivakantie:
30 april t/m 11 mei 2018
2e Pinksterdag:
21 mei 2018
Zomervakantie:
9 juli t/m 17 augustus 2018
9.12 Vertrouwenspersonen
Schoolgebonden: mevr. M. Smolders (msmolders@skozok.nl).
Bestuur: mevr. L. Bemelmans (lbemelmans@skozok.nl; tel: 0402531201) of De heer H. Lepelaars
(hlepelaars@skozok.nl).
Zie tevens: https://www.skozok.nl/over-skozok/documenten-organisatie/
9.13 Adressen externen
Inspectie van Onderwijs
Postbus 88
5000 AB Tilburg
E-mail: info@owinsp.nl
Website: www.onderwijsinspectie.nl
Tel: 0800-8051 (gratis)
GGD Brabant-Zuidoost, afdeling Jeugdgezondheidszorg
Postbus 8684
5605 KR Eindhoven
E-mail: telefonistesjgz@ggdbzo.nl
Website: www.gdbzo.nl
Tel: 088 0031 422
Centrum voor Maatschappelijke Deelname Waalre
In de gemeente Waalre kunt u voor al uw vragen over de opvoeding van uw kind,
inkomensondersteuning, Wmo of mantelzorg terecht bij het Centrum voor Maatschappelijke
Deelname (CMD). U kunt contact opnemen met een CMD consulent via 040-2282500 of per email
via gemeente@waalre.nl. Het CMD vormt in 2015 straks ook de toegang tot jeugdhulp.
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10. Bijlage
Gelukkig gezonde kinderen
Wat kan Jeugdgezondheid betekenen voor u en uw kind?
Gezond en veilig (op)groeien gaat bij de meeste kinderen vanzelf. Als ouder of verzorger gaat u voor
het beste voor uw kind, zodat hij of zij kan opgroeien in een veilige en stimulerende omgeving.
Maar kinderen op de basisschool ontwikkelen zich razendsnel. En dat roept ook wel eens twijfels,
vragen of zorgen op. Dan kan Jeugdgezondheid helpen.
Jeugdgezondheid
Onze school werkt samen met het team Jeugdgezondheid van de GGD Brabant-Zuidoost. Het team
bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige, assistent en een medewerker
gezondheidsbevordering. De jeugdverpleegkundige neemt deel aan de zorgstructuur van de school.
Wat kunnen zij voor u en uw kind betekenen?
Zit uw kind in groep 2 of 7? Dan ontvangt u een uitnodiging voor een gezondheidsonderzoek.
Tijdens dit onderzoek kijken de medewerkers van het team naar de lichamelijke, psychische en
sociale ontwikkeling van uw kind. Denk aan groei, gewicht, leefstijl, spraak en taal, maar ook aan
schoolverzuim en gedrag. Misschien heeft u zelf vragen? Tijdens het onderzoek kunt u die stellen.
Even praten….
Mijn dochter in groep 3 is nog niet helemaal zindelijk. Mijn zoon van 9 vindt het moeilijk om met
andere kinderen samen te spelen. Zijn die driftbuien van mijn kind normaal en hoe kan ik daar het
best mee omgaan? Een lastige eter aan tafel…..
Voor dit soort vragen kunt u altijd terecht bij het team Jeugdgezondheid. Praten met een
deskundige van Jeugdgezondheid biedt vaak nieuwe inzichten en helpt u verder. Zij bieden een
luisterend oor, geven hulp en advies en informatie die helpt. Als het nodig is verwijzen ze door.
Extra informatie
Betrouwbare en actuele informatie over opgroeien en opvoeden vindt u op de website
www.informatiediehelpt.nl De informatie is ontwikkeld door de Stichting Opvoeden.nl in
samenwerking met wetenschappers en deskundigen uit de praktijk en is getoetst door ouders.
Inentingen
In het jaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt hij of zij de laatste twee inentingen tegen DTP (Difterie,
Tetanus en Polio) en BMR (Bof, Mazelen en Rode hond). Meisjes van 12 jaar krijgen ook de
vaccinatie tegen HPV (baarmoederhalskanker). De GGD verstuurt hiervoor uitnodigingen en
vaccineert op een aantal centrale locaties in de regio.
Altijd welkom
Heeft u vragen of wilt u een afspraken maken voor een gezondheidsonderzoek of gesprek? U kunt
contact opnemen met de sector Jeugdgezondheid


Kijk op de website www.ggdbzo.nl/ouders



Stuur een e-mail naar: mijnkindendeggd@ggdbzo.nl
o

Vermeld altijd de voor- en achternaam en geboortedatum van uw kind
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Of bel de GGD Brabant-Zuidoost via: 088 0031 414 op maandag t/m vrijdag van
8.30 tot 17.00 uur.

De GGD doet meer:
- De GGD helpt scholen bij projecten over bijvoorbeeld overgewicht, genotmiddelen, pesten
en seksualiteit.
- Medewerkers van de GGD kijken of de school schoon en veilig is en geven hierbij advies.
- Zij verzorgen voorlichtingsbijeenkomsten en cursussen voor ouders, scholen en kinderen.
- Ze ondersteunen scholen om hoofdluis te voorkomen en te bestrijden
- Elke 4 jaar doet de GGD een groot onderzoek naar de gezondheid van alle kinderen van 0
t/m 11 jaar en van 12 t/m 17 jaar. Met de resultaten uit deze onderzoeken kunnen onder
andere gemeenten en scholen hun beleid en activiteiten ontwikkelen.
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Graag tot ziens op De Wilderen!
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