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Voorwoord
Beste ouders/verzorgers,
Deze schoolgids is bedoeld om u een indruk te geven van De Wilderen. Een goede communicatie tussen
ouders en school vinden wij erg belangrijk. In deze gids vindt u praktische informatie zoals de
schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en opvang. Er wordt beschreven hoe wij het
onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt. Wat we belangrijk vinden en
waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We geven aan vanuit welke missie en visie onze
school werkt en wat u van ons mag verwachten. In de schoolgids leest u ook relevante informatie over
de betrokkenheid van ouders bij de school en de andere manieren waarop we u informeren.
Deze schoolgids kan voor nieuwe ouders een eerste kennismaking zijn met onze school. U kunt
natuurlijk ook (op afspraak) op een ander moment terecht om kennis te maken met De Wilderen.
De schoolgids staat in zijn geheel ook op onze website www.dewilderen.nl.
Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad
(MR).
We wensen u veel leesplezier.
Namens het team van De Wilderen,
Gerry de Bruyn,
Directeur
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1

Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
Basisschool De Wilderen
Meester Slootsweg 1 a
5581AS Waalre
 0402213535
 http://www.dewilderen.nl
 infodewilderen@skozok.nl
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Schoolbestuur
SKOzoK: samen koersen op zichtbare onderwijskwaliteit
Aantal scholen: 30
Aantal leerlingen: 5.313
 http://www.skozok.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E mailadres

Directeur

Gerry de Bruyn

gdebruyn@skozok.nl

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij Stichting samenwerkingsverband Passend Onderwijs De Kempen.

Aantal leerlingen
Aantal leerlingen in 2018-2019

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

451

2018-2019

Met gemiddeld 480 leerlingen zijn we de grootste school binnen schoolbestuur SKOzok. Op onze
school werken op dit moment ca. 35 leerkrachten, zowel fulltimers als parttimers, mannen en vrouwen,
met een grote diversiteit aan specialismen.
Het leerlingaantal op de Wilderen is na een lichte daling nu vrij stabiel te noemen. Dat is bijzonder
aangezien de scholen in onze regio allen te maken hebben met een duidelijke krimp.

1.2

Profiel van de school

Wat is het profiel?
In het profiel van de school staat wat de school belangrijk vindt en wat de school anders maakt dan
andere scholen. Kernwoorden omschrijven dit kort maar krachtig en in de ‘missie en visie’ staat dit
uitgebreider.
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Kernwoorden
kindcentrum

betrokken

samen-werken

krachtige leeromgeving

ontwikkelkansen

Missie en visie
De Wilderen biedt een veilige en krachtige leeromgeving met optimale ontwikkelkansen.
Onze leerlingen 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 het
cognitieve, maar ook voor de sociaal emotionele ontwikkeling. We bieden de kinderen individueel en in
groepsverband de kansen om hun talenten te ontdekken, te ontplooien en te benutten. Zowel het
leerproces als het product krijgt hierbij aandacht.
Het samenspel tussen school en ouders vinden we van wezenlijk belang, voor de overdracht van
waarden en normen en voor het creëren van veiligheid en geborgenheid. Dit is een voorwaarde om in
positieve sfeer tot optimale ontwikkeling te kunnen komen.
Niet alleen de leerlingen ontwikkelen zich bij ons op school, ook als team zijn wij voortdurend in
ontwikkeling.

Prioriteiten
•
•

•
•
•

Doorontwikkelen van onze visie op onderwijs
Verder ontwikkelen van ons WOC (Wilderen Onderwijs Concept). Wereldoriëntatie kan op veel
verschillende manieren worden vormgegeven. Denk bijvoorbeeld aan kennisoverdracht versus
kennisconstructie, projectmatig leren of ervaringsgericht leren en aan leren middels eigen
leervragen van de leerlingen versus een door de leerkracht gestuurde leeromgeving. Voor het
WOC betekent dat: 1. Leerlingen leren middels kennisoverdracht, door het verwerken van
informatie, door te onderzoeken en/of door te ervaren. 2. De leerlingen bepalen samen met de
leerkracht de leerstof en de leeractiviteiten. De leerkracht houdt hierbij de regie en zicht op de
einddoelen.
Kwaliteitstraject begrijpend leesonderwijs en rekenen
Werken vanuit doelen middels traject 1 2 3 in de onderbouw en vanuit Gepersonaliseerd leren
(GPL) in de bovenbouw.
Optimaliseren van de inzet van ICT middelen ter versterking van het onderwijsaanbod.

Het uitgebreide jaarplan is te vinden op onze website.
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Identiteit
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.
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2

Het onderwijs

2.1

Groepen en leraren

We formeren in schooljaar 2019/2020 negentien groepen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vier heterogene groepen 1/2,
twee groepen 2/3,
een groep 3,
drie groepen 4,
twee groepen 5,
twee groepen 6,
een groep 6/7,
twee groepen 7,
twee groepen 8.

Gedurende het schooljaar starten we in samenwerking met Kinderstad met een speciale instroomgroep
waar we jongste kleuter kunnen laten instromen om zo op een fijne manier de overstap naar de
basisschool te kunnen maken. Op deze manier kunnen we ook zorgen dat de kleutergroepen niet te
groot worden door de instroom van nieuwe leerlingen tijdens het schooljaar. Het afgelopen schooljaar
hebben we voor het tweede jaar met een instroomgroep kunnen werken en uit de evaluatie blijkt dat
alle betrokkenen enthousiast zijn over deze ontwikkeling.
Vanuit onze visie op spelend leren werken we met twee groepen 2/3 waardoor we ook de overgang van
de kleuterperiode naar groep 3 voor onze kinderen minder groot kunnen laten zijn. Op deze manier
kunnen we het werken vanuit doelen nog beter vormgeven en kunnen we binnen het Traject 1,2,3 het
spelend en bewegend leren een extra impuls geven. Mede door het gebruik van onze leerpleinen
kunnen we dit goed vormgeven.
Vanaf schooljaar 2018/2019 krijgen scholen extra budget om de werkdruk van de leerkrachten te
verlagen. In overleg met het team hebben we besloten om deze gelden in te zetten voor een
vakleerkracht bewegingsonderwijs voor de groepen 1 tot en met 8. Daarnaast coördineert deze
leerkracht de evenementen, zoals Sinterklaas, Kerst, Carnaval etc. Op deze manier geven we het
bewegingsonderwijs een kwaliteitsimpuls en krijgen alle leerkrachten iets meer ruimte in hun
takenpakket. Mooi is dat we op deze manier ook tegemoet kunnen komen aan een wens die door vele
ouders is uitgesproken in de enquête van de MR.

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

Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld
groep 3/4
Groepsdoorbrekende niveaugroepen: leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau
gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten
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Verlof personeel
Bij afwezigheid van een leerkracht zullen wij er alles aan doen om de continuiteit van het onderwijs te
waarborgen.
Het kan zijn dat er een invalleerkracht komt, of dat een andere leerkracht van het team extra komt
werken. Indien er geen leerkrachten beschikbaar zijn zullen we de leerlingen over andere groepen
verdelen. Mocht dat ook niet te realiseren zijn kan het voorkomen dat we ouders contacten dat de
leerlingen die dag geen les kunnen hebben. We vinden het belangrijk om deze maatregelen zo tijdig
mogelijk met ouders te communiceren.

Vakleerkrachten
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Spel en beweging /
bewegingsonderwijs

2.2

Invulling onderwijstijd

Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.
Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2
In de groepen 1/2 wordt thematisch gewerkt vanuit doelen. Op deze manier kunnen we spelenderwijs
de inhoud afstemmen op de belevingswereld van de kinderen. Uitgangspunt hierbij vormen de
leerdoelen vanuit Kijk! De leerkrachten biedt in de klas en op de leerpleinen een rijke, uitdagende
leeromgeving aan die leidt tot verwerking en verdieping van de ervaringen middels spel, werk en
gesprek,waarbij deze doelen centraal staan. Er wordt voor gezorgd dat het onderwijsaanbod een
samenhangend geheel is, opgebouwd rondom een thema. Het onderwijsaanbod voor groep 1/2 bestaat
uit:
•
•
•
•
•
•
•

expressieactiviteiten
werken met constructiemateriaal
werken met ontwikkelingsmaterialen
gespreksactiviteiten
beginnende lees-, schrijf- en rekenactiviteiten
Engels
bewegingsonderwijs
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Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
Vak

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

5 uur

4 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

6 uur

7 uur

9 uur

9 uur

9 uur

9 uur

5 u 15 min

5 u 15 min

5 u 15 min

5 u 15 min

5 u 15 min

5 u 15 min

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

3 uur

3 uur

3 uur

3 uur

3 uur

3 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

Lezen
Taal
Rekenen/wiskunde
Bewegingsonderwijs
Engelse taal
WOC 1)
Sociaal emotionele
ontwikkeling

1) Binnen ons WOC werken we aan de doelen van wereldorientatie, kunstzinnige en creatieve vorming,
burgerschap en levensbeschouwing.

2.3

Extra faciliteiten
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Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:
•
•
•
•

2.4

Bibliotheek
Speellokaal
Leerpleinen
Kinderkeuken bij Kinderstad

Voor- en vroegschoolse educatie

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun
ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Vóórschoolse educatie wordt
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vróégschoolse educatie wordt gegeven in
groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur.
Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
Onze school biedt voor- en vroegschoolse educatie aan. We werken samen met de peuterspeelzaal/het
kinderdagverblijf in het gebouw van de school,
https://www.kinderstadwaalre.nl/kinderopvangdewilderen. We gebruiken daarbij KIJK!.
Open deuren beleid peutergroep Kindcentrum De Wilderen
Pedagogische visie
De dagopvang van Kindcentrum De Wilderen werkt vanuit de algemene pedagogische visie van de
Kinderopvanggroep waar zij bij is aangesloten. Daarnaast werken we met elementen uit de visie van
Emmi Pikler samen met de basisschool van Kindcentrum De Wilderen. Voor de allerjongsten is
geborgenheid en veiligheid, als aanvulling op de gezinssituatie, erg belangrijk. De sfeer in de groep, de
gezelligheid en het vrije spel wat wij aanbieden, sluit goed aan bij deze behoeften van jonge kinderen.
We gaan uit van de pedagogische visie van Emmi Pikler waarbij het kind zichzelf ontwikkelt. We bieden
de ruimte, het spelmateriaal en volgen, begeleiden en stimuleren de kinderen daarin. De dreumesen en
peuters kunnen al meer vrijheid aan dan de allerjongsten. Zij hebben meer behoefte aan spanning en
uitdaging en willen hun leefwereld groter maken. De pedagogisch medewerkers stemmen de
activiteiten voor deze actieve ontdekkingsreizigertjes af op hun behoeften. We zorgen voor veilig
spelmateriaal en de dreumesen en peuters kunnen met dit materiaal hun eigen grenzen verkennen en
verleggen. Wij willen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen tot mondige, zelfstandige
en onafhankelijke mensen met een eigen persoonlijkheid. Dit doen we door spelmateriaal te bieden dat
kinderen stimuleert tot zelfstandig spelen en werken en hun eigen individuele mogelijkheden
ontdekken. Maar ook door het stimuleren van interacties tussen kinderen onderling, praten, spelen en
werken met elkaar. En door als pedagogisch medewerkers actief samen met de kinderen te spelen en
contact te houden. We willen kinderen leren samen leven met elkaar. We zien dat oudste peuters
(vanaf 3.5 jaar) nieuwsgierig zijn naar de basisschool en willen gaan spelen bij de kleuters, die ze vaak
nog kennen uit de tijd bij hen op de peutergroep. Daarom willen we hen de kans geven om al kennis te
gaan maken met de kleuters die net gestart zijn op school. Hierdoor wordt hun leefwereld groter. We
hebben dit verder uitgewerkt in ons Open deurenbeleid.
Open deurenbeleid
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3+ / 4 jaar
Onze peuters vanaf 3.5 jaar mogen in het kader van open deurenbeleid gaan spelen in de kleuterklas.
Doel: De visie van het open deurenbeleid is tweeledig. Ten eerste biedt het een meer natuurlijke
afspiegeling van de belevingswereld van het kind. Er mag, net als thuis, in diverse ruimtes gespeeld
worden en zodoende krijgen kinderen meer kansen om de wereld om zich heen te ontdekken. Zij
maken kennis met meerdere en uitdagende activiteiten en kunnen spelen met ander speelgoed en
andere kinderen dan op de eigen groep. Ten tweede zorgt het open deurenbeleid ervoor dat de
doorstroom voor kinderen naar school gemakkelijker wordt. Kinderen worden spelenderwijs
voorbereid op school en maken kennis met hun toekomstige klasgenootjes en leerkrachten.
Vorm: Kinderen worden in kleine groepjes (maximaal 8 peuters)op een informele manier en op vaste
momenten van de dag vanuit hun stamgroep begeleid door een vaste pedagogische medewerker naar
de kleuterklas. De kinderen gaan in de ochtend ongeveer een uurtje spelen in de kleuterklas. Daarna
gaan ze terug naar hun stamgroep om te lunchen en te spelen en met de andere peuters. Peuters die al
eerder terug willen naar de stamgroep worden natuurlijk terug gebracht. Belangrijk is dat de peuters
op een informele manier in hun persoonlijke en sociale ontwikkeling worden gestimuleerd. In de
kleutergroep kunnen specifieke activiteiten, vrije spel momenten, taal-/rekenactiviteiten, groep- en
individuele momenten plaatsvinden. Door middel van voorbeeldgedrag, herhaling en aansluiting bij de
belevingswereld van kinderen spelen medewerkers op die groep een grote rol. De thema’s en
activiteiten worden door leerkracht en pedagogische medewerkers bepaald. Leidraad hiervoor zijn de
observaties met het kindvolgsysteem KIJK!, vanuit hier worden doelen gesteld binnen de verschillende
ontwikkelingsdomeinen. In de peutergroepen bespreken de pedagogisch medewerkers met elkaar en
met ouders welke peuters mee kunnen naar de kleutergroep. Hierbij kijken we naar
ontwikkelingsleeftijd en welbevinden maar ook naar het geplande aanbod in de kleutergroep. De
peuters worden enthousiast uitgenodigd om mee te gaan spelen in de kleutergroep op school, maar
natuurlijk is er geen verplichting. Vanaf 3 jaar en 10 maanden mogen de peuters 5 dagen / dagdelen
wennen in de kleutergroep, zo verloopt de overgang naar school zo soepel mogelijk. In overleg met
ouder en pedagogisch medewerker en leerkracht worden deze wendagen afgestemd. De peuter kan
altijd terug naar de stamgroep als het dat wil.
Emotionele veiligheid
Emotionele veiligheid bieden we door duidelijk en consequent te zijn, uitleg te geven, eerlijk te zijn en
structuur te bieden. Door rust te bieden, plezier te maken en veilige ontwikkelsituaties te creëren,
stimuleren we het welbevinden van kinderen. Een vast dagritme, veel herhaling en rituelen en een
vaste stamgroep waarborgt stabiliteit en continuïteit. Door het Open Deurenbeleid met de
kleutergroep van de basisschool kunnen de oudste peuters op een vast moment van de dag spelen met
hun vriendjes die al vier zijn geworden en afscheid hebben genomen van de peutergroep. Dit geeft een
vertrouwd en veilig gevoel. De vierjarigen kunnen tijdens het speeluurtje met peuters in hun
kleutergroep even het peuterspel terugpakken. Kinderen die het moeilijk vinden om te gaan spelen in
de kleuterklas proberen we gerust te stellen door goed te luisteren waarom ze het lastig vinden. Door
respect te tonen en hen op een positieve manier te stimuleren proberen we samen in de nabijheid van
de pedagogisch medewerker toch te gaan spelen in de kleuterklas. Een peuter kan altijd terug naar de
vaste stamgroep.
Resultaten:
•
•

Kinderen worden steeds uitgedaagd om een stap te zetten in hun verdere ontwikkeling.
Doorgaande lijn: kinderen met extra ondersteuningsbehoefte worden eerder gesignaleerd en er
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•

•
•
•
•
•

kan extra ondersteuning worden geboden om goed te starten op de basisschool.
Vierjarigen kunnen tijdens het open deuren beleid weer even de oudsten zijn. Ze kunnen peuters
helpen. Dat is goed voor hun sociaal emotionele ontwikkeling en geeft hen zelfvertrouwen.
Doordat ze een eigen ontwikkelstap kunnen herhalen versterkt dit het eigen leerproces. De jonge
kleuter kan ook even terug naar het peuterspel indien daar behoefte aan is. Aangezien spel en
spelontwikkeling in dat uur is afgestemd op drie- en vierjarigen, draagt dit bij aan het gevoel van
sociale en emotionele veiligheid.
We versterken een veilige omgeving voor de kinderen omdat de medewerkers van peuteropvang
en van school vanuit één pedagogische visie dezelfde taal gaan spreken.
Thema’s worden afgestemd (onderwijs – kinderopvang) waardoor er voor de kinderen gedurende
de dag een logische overgang is van de peutergroep naar de kleuterklas.
Leerkrachten en pedagogisch medewerkers maken gebruik van elkaars expertise waardoor er
een professionele leergemeenschap ontstaat.
Kinderopvang en basisschool De Wilderen werken samen aan een (in)formele overlegstructuur,
waar ouders actief in worden betrokken.
Door een gezamenlijke (ouder – opvang – onderwijs) verantwoordelijkheid voor welzijn en
ontwikkelingskansen voor kinderen Kindcentrum De Wilderen een veilige plek voor kinderen.

In de oudercommissie van de kinderopvang en de medezeggenschapsraad van de basisschool hebben
we ons plan voor een dagelijks spelmoment van de oudste peuters en de jongere kleuters
samen besproken. Ouders en medewerkers reageren erg enthousiast en zien het als meerwaarde voor
de ontwikkeling van de kinderen en een optimale start op de basisschool.
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3

Ondersteuning voor leerlingen

3.1

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra
ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft.
Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra
ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of
verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.
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.
De KO’er ondersteunt de leerkrachten 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
doet soms verder (diagnostisch) onderzoek met leerlingen. Onze KO’er is mevr. Lily Stienen
(lstienen@skozok.nl)
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. Gesprekspunten zijn: het aanbod, de aanpak en of de
voorgenomen doelen zijn behaald door alle leerlingen. 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.
Vanaf schooljaar 2017/2018 zijn we gestart met werken vanuit het protocol begaafdheid (DHH) Dit
gebruiken we om onze leerlingen nog beter in beeld te krijgen. We hebben voor leerlingen in de
onderbouw een afgestemd aanbod met meer uitdagende taken. In de midden- en bovenbouw werken
we op maandagmiddag met een Plusklas.

Gediplomeerde specialisten op school
De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:
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Specialist

Aantal dagdelen

Dyslexiespecialist

3

Gedragsspecialist

15

Intern begeleider

10

Onderwijsassistent

2

Taalspecialist

3

3.2

Veiligheid

Anti-pestprogramma
Op De Wilderen maken we geen gebruik van een aparte anti-pestmethode. Ons uitgangspunt is dat het
onderdeel is van de totale opvoeding en begeleiding van onze leerlingen. We besteden dan ook veel
aandacht aan het omgaan met elkaar en veiligheid. We werken aan een klimaat waar duidelijkheid
heerst over de omgang met elkaar en waar verschillen worden aanvaard. Leerkrachten nemen duidelijk
stelling tegen pesten en agressief gedrag. In geval van pesten volgen wij het anti-pestprotocol. Dit is te
vinden op onze website. We starten elk jaar in alle groepen met groepsafspraken.

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
vragenlijsten voor leerlingen vanuit ZIEN!.
Vanaf groep 5 vullen leerlingen een keer per jaar ZIEN! vragenlijsten in, hierbij krijgen we zicht op hun
veiligheidsbeleving. De resultaten hiervan maken onderdeel uit van onze leerling- en
groepsbesprekingen.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. Smolders. U kunt de anti-pestcoördinator bereiken via
msmolders3@skozok.nl.
De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Smolders. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken via
msmolders3@skozok.nl.
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4

Ouders en school

4.1

Hoe ouders worden betrokken

Goed contact tussen ouders en school staat bij ons hoog in het vaandel. We hebben immers hetzelfde
belang: het geluk en de ontwikkeling van de kinderen.
We hebben de samenwerking met ouders op diverse manieren vorm gegeven.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kennismakingsgesprekken aan het begin van elk schooljaar
Rapportgesprekken
Spreekuurweek
Informatieavond
Inloopkwartiertje
Samen vieren van feesten
Afsluiting van WOC periode
Medezeggenschapsraad
Oudervereniging

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
We maken voor de communicatie gebruik van
•
•
•
•
•

E-mail
De SKOZAPP, een speciale app waarop u informatie over en foto's van uw kind en de groep en
school vindt
De Website
Het Wilderikje, onze digitale nieuwsbrief voor ouders
De rapporten van de kinderen

Klachtenregeling
Omgaan met klachten
Overal waar gewerkt wordt, kunnen problemen ontstaan tussen leerlingen of ouders en (medewerkers
van) de school. Vaak worden zulke problemen in onderling overleg bijgelegd. Soms is een
meningsverschil echter van dien aard, dat iemand hierover een klacht wil indienen. Die mogelijkheid is
er. SKOzoK heeft daarom een klachtenregeling vastgesteld. De GMR is betrokken bij de
totstandkoming en actualisatie van deze klachtenregeling. De klachtenregeling is in te zien op de
website. Mocht er zich een probleem voordoen dan is er in de klachtenregeling een route opgenomen
die doorlopen wordt met als doel het oplossen van het ontstane probleem.
Leerkracht
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De eerste stap is het gesprek aan te gaan met de leerkracht, al dan niet samen met de klassenouder.
Directeur
Wanneer dit gesprek niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd, is het mogelijk om de directeur
hierover aan te spreken. De directeur probeert om in overleg met de ouders, de groepsleerkracht en
eventuele andere betrokkenen te kijken wat er aanvullend nodig is om tot een oplossing te komen. Ook
voor vragen, problemen of klachten over het onderwijs, de aanpak van de kinderen of andere zaken
kunt u bij de directeur terecht.
Contactpersonen inzake klachten
Als u als ouder zich niet kunt vinden in de manier waarop een probleem of klacht wordt opgepakt of
afgehandeld, kunt u contact opnemen met de contactpersoon inzake klachten op onze school. Deze
contactpersoon is door het bestuur van de school aangesteld om te controleren en te bewaken of
klachten van kinderen of ouders procedureel op een juiste manier worden behandeld. Een eventueel
hieruit voortvloeiend gesprek wordt vertrouwelijk behandeld en er worden geen stappen gezet zonder
uw toestemming. Samen met de contactpersoon inzake klachten gaat u in overleg over wat er gedaan
moet worden of wie er moet worden ingeschakeld om tot een goede oplossing te komen. De
contactpersoon klachten kan u doorverwijzen naar de interne vertrouwenspersoon.
De contactpersonen inzake klachten op onze school zijn
Marcha Rengers (mrengers@skozok.nl) en Mirjam Smolders (msmolders3@skozok.nl)
Interne vertrouwenspersoon
Als ook na gesprekken met de leerkracht en directeur het niet gelukt is om een oplossing te vinden, kan
de contactpersoon klachten u doorverwijzen naar de interne vertrouwenspersoon. SKOzoK kent twee
interne vertrouwenspersonen. Wilt u contact leggen met een interne vertrouwenspersoon, dan kan dat
via Karin Wagt, ambtelijk secretaris van de klachtenregeling. Zij is bereikbaar op het e-mailadres
klachten@SKOzoK.nl of telefoonnummer 040-2531201.
Externe vertrouwenspersoon
Als bovenstaande stappen doorlopen zijn kan er, mocht daar aanleiding toe zijn, doorverwezen worden
naar de externe vertrouwenspersonen van SKOzoK: Astrid Kraag en Ronald Vlaanderen. Zij gaan
allereerst na of door bemiddeling een oplossing gevonden kan worden. Het is mogelijk dat zij met het
College van Bestuur van SKOzoK contact hebben over de klacht. Als deze situatie speelt, kunt u de
klacht melden bij Karin Wagt, ambtelijk secretaris van de klachtenregeling, via het e-mailadres
klachten@SKOzoK.nl of telefoonnummer 040-2531201. Er wordt dan contact gelegd met de externe
contactpersoon.Lukt het ook op deze manier niet om tot een goede oplossing te komen, dan is het
mogelijk om een formele klacht in te dienen bij de onafhankelijke landelijke klachtencommissie waarbij
SKOzoK is aangesloten.Ook kunt u zich rechtstreeks wenden tot de externe vertrouwenspersonen of
tot de klachtencommissie. Dat laatste moet altijd schriftelijk gebeuren.
Samengevat
1. Altijd eerst overleg met de leerkracht. 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;
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4. Inschakelen van interne vertrouwenspersonen bij SKOzoK. Bij onvoldoende resultaat naar 5;
5. Inschakelen van de externe vertrouwenspersoon van SKOzoK. Bij onvoldoende resultaat naar 6;
6. Indienen van een formele klacht bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC).
Contactgegevens
Interne contactpersonen:
•

Lieke Bemelmans - Hein Lepelaars Te bereiken via de ambtelijk secretaris klachtencommissie:
e-mailadres klachten@SKOzoK.nl of telefoonnummer 040-2531201

Externe vertrouwenspersonen:
•
•

Astrid Kraag. Zij is te bereiken via telefoonnummer: 06-51346035 of via e-mailadres:
info@astridkraag.nl.
Ronald Vlaanderen. Hij is te bereiken via telefoonnummer: 06-37619295 of via e-mailadres:
info@rdvlaanderen.nl

Secretariaat klachtencommissie
Landelijke Klachtencommissie
Onderwijsgeschillen
Postbus 851915508 AD Utrecht
030-28009590 mediation@onderwijsgeschillen.nl
Meldpunt vertrouwensinspecteur
Bij het meldpunt vertrouwensinspecteur kunt u terecht voor advies en klachtmeldingen over seksueel
misbruik, seksuele intimidatie, fysiek geweld en psychisch geweld (zoals grove pesterijen), signalen
inzake discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme, radicalisering, extremisme en dergelijke.
De vertrouwensinspecteurs zijn alle werkdagen tijdens kantooruren (08.00-17.00 uur) bereikbaar op het
nummer: 0900 111 3 111 (lokaal tarief).

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

Medezeggenschapsraad
Oudervereniging
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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 is te
bereiken via mrdewilderen@skozok.nl.
De MR van De Wilderen bestaat uit de volgende leden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jacques Croes, voorzitter (ouder)
Ellis Jacobs (ouder)
Iris Gerards-Bex (ouder)
Laura Hendrickxs (ouder)
Diana Rahusen (ouder)
Suzanne Dereumaux (leerkracht)
Marian Passtoors (leerkracht)
Mirjam Smolders (leerkracht)
Carmen van Strijdhoven (leerkracht)
vacature (leerkracht)

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
Naast de MR per school, is er op SKOzoK niveau de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
(GMR), die bestaat uit vijf ouders en vijf leerkrachten. De GMR is een directe gesprekspartner voor het
College van Bestuur van SKOzoK en is bevoegd tot bespreking van aangelegenheden die van
gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen van SKOzoK. Afhankelijk van het onderwerp wordt de
GMR advies of instemming gevraagd ten aanzien van (voorgenomen) beleid of te nemen besluiten.
Daarnaast kan de GMR zelf schriftelijk voorstellen doen en standpunten kenbaar maken over alle
aangelegenheden die de algemene gang van zaken in alle scholen of de meerderheid van de scholen
vallend Ook is er twee keer per jaar een ontmoeting met de GMR en de RvT. De voorzitter van de GMR
is mevr. Pearl van Gils (ouder), Mevr. Ineke Mensink (leerkracht) is vicevoorzitter. Leerkracht van De
Wilderen Peggy Smets is lid van de GMR.
Oudervereniging (OV)
De OV wil graag de samenwerking tussen ouders en school bevorderen. Het bestuur van de OV is de
Ouderraad. De Ouderraad ondersteunt samen met de vele vrijwilligers diverse activiteiten op school.
Ouders uit de OV helpen op veel manieren, bijvoorbeeld:
•
•
•
•
•
•

Uitstapjes begeleiden
Klassenouder
Als expert bij de WOC lessen
Redactie Wilderikje (de oudernieuwsbrief)
Organiseren Thema-avonden
Instemming bedrag ouderbijdrage
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4.2

Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage
vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.
Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 25,00
Daarvan bekostigen we:
•

natuurleer

•

uitstapjes

•

verjaardag leerkrachten

•

Kerst

•

Sinterklaas

Er zijn geen overige schoolkosten.
De ouderbijdrage is vastgesteld in overleg met de medezeggenschapsraad.

4.3

Schoolverzekering
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Er is sprake van een schoolverzekering.
SKOzoK heeft voor al haar scholen een ongevallen- en een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen,
personeel, vrijwilligers) verzekerd. Dit houdt in dat deze personen voor ongevallen verzekerd zijn
tijdens de schooltijden en vanaf het moment van thuis weggaan, tot het moment waarop zij
thuiskomen, tot maximaal een uur vóór en na schooltijd. De verzekering geeft recht op een (beperkte)
uitkering indien een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en
tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van de
betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door het eigen risico).
De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn
(bestuursleden, personeel, vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig
handelen. De school/het schoolbestuur is niet zonder meer aansprakelijk voor alles wat tijdens de
schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. De school heeft pas een schadevergoedingsplicht
wanneer er sprake is van een verwijtbare fout.
De school (of zij die voor de school optreden) moet dus aantoonbaar nalatig zijn geweest. Het is
mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid.De school is
ook niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Voor leerlingen tot 14
jaar geldt dat de ouders/verzorgers primair verantwoordelijk zijn voor het doen en laten van hun kind
(eren). Leerlingen van 14 jaar of ouder zijn zelf verantwoordelijk. Een leerling die tijdens de schooluren
of tijdens door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt,
is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat
ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten.

4.4

Ziek melden en verlof aanvragen

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan
het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op
de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is
van geoorloofd verzuim:
Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
• bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
• bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van
tevoren informeren;
• voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming
geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding
toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
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Kan uw kind helaas niet naar school, dan vernemen wij dit graag zo snel mogelijk. Dit kan via het
formulier op onze website https://www.dewilderen.nl/voor-ouders/ziek-melden/ of direct via de mail
naar: ziekdewilderen@skozok.nl. De leerkracht wordt op de hoogte gebracht van de afwezigheid.
Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
In de leerplichtwet is bepaald dat ouders of verzorgers de verplichting hebben om ervoor te zorgen dat
hun kind de school geregeld bezoekt. Deze leerplicht geldt voor kinderen van 5 tot en met 16 jaar. Het
'geregeld bezoeken' van de school houdt in dat er geen lestijd verzuimd mag worden zonder dat er
gewichtige omstandigheden in het geding zijn die buiten de wil van ouders en/of de leerling liggen.
Daarom mogen leerlingen in principe niet buiten de schoolvakantie om op vakantie gaan. Alleen in
uitzonderlijke gevallen kan er vrijstelling van de leerplicht verleend worden. Bij het nemen van een
beslissing hierover wordt het algemeen onderwijsbelang afgewogen tegen het persoonlijk belang van
de jongere en zijn gezin. Er kunnen maximaal 10 verlofdagen per schooljaar buiten de reguliere
vakanties om toegekend worden. Dit verlof moet tijdig voor aanvang van de vakantie bij de
schooldirecteur schriftelijk worden aangevraagd. Als er voor meer dan 10 schooldagen (in 1 of
meerdere keren bij elkaar) per schooljaar vrij gevraagd wordt, moet de leerplichtambtenaar
toestemming geven.
Richtlijnen voor het toekennen van extra verlof vanwege uitzonderlijke omstandigheden:
-Er wordt gedurende de eerste twee weken van het schooljaar geen verlof verleend.
-Er wordt geen verlof verleend vanwege een (extra) vakantie.
-Er wordt geen verlof toegekend voor verzuim vanwege topsport.
-In gevallen waarin de specifieke aard van de werkzaamheden van ouders/verzorgers het onmogelijk
maken om in de schoolvakanties op vakantie te gaan en/of er in de zomer periode aantoonbaar is
sprake van piekdrukte kan 1 keer per jaar een aanvraag op bijzonder verlof gedaan worden. Dit moet
ruim van tevoren (8 weken) worden aangevraagd. Voor deze vrijstelling kan nooit langer dan 10
schooldagen extra vakantie toegekend worden (ook niet door de leerplichtambtenaar);
-Gewichtige omstandigheden voor het opnemen van verlof, zijn:
•
•
•
•
•
•
•

het bezoeken van een medicus, mits dit niet buiten de lesuren om kan en er een verklaring van de
medicus overlegd wordt;
bij verhuizing;
bij een huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de derde graad van de leerling;
bij het overlijden van bloed- of aanverwanten t/m de vierde graad van de leerling;
bij ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten t/m de derde graad van de leerling;
bij een ambts- of huwelijksjubileum van ouders/verzorgers of grootouders van de leerling;
voor leerlingen uit algemeen erkende minderheidsgroepen in het geval dat de leerlingplichten
moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging;

De leerplichtambtenaar is belast met de feitelijke uitvoering van het toezicht op de naleving van de wet
en het nemen van maatregelen als de wet overschreden wordt. De directeur is verplicht om verlof dat
wordt opgenomen zonder toestemming van de directie te melden bij de leerplichtambtenaar omdat
het dan gaat om ongeoorloofd verzuim
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Als de verlofaanvraag wordt afgewezen door de directeur van school kunnen ouders bezwaar
aantekenen bij het bevoegd gezag van SKOzoK. Bij afwijzing van de verlofaanvraag door de
leerplichtambtenaar kan er bezwaar tegen de beslissing ingediend worden bij de leerplichtambtenaar
die het besluit heeft genomen.
Op de website is het aanvraagformulier voor bijzonder verlof te vinden. Neem voor meer informatie
over het aanvragen van verlofdagen contact op met de directie.
Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directie wordt gezien als ongeoorloofd
schoolverzuim en wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar.
Meer informatie?
Met vragen kunt u terecht bij:
•
•

de directeur van de school
de leerplichtambtenaar van de gemeente Waalre
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5

Ontwikkeling van leerlingen

5.1

Tussentijdse toetsen

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.
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!. Dit 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. In de groepen 1 en 2 nemen
we geen CITO toetsen af.
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 Cito- leerling- 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.

5.2

Eindtoets

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

schooljaar 2012/2013: 535,6 (boven de inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep)
schooljaar 2013/2014: 532,8 (onder de inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep)
schooljaar 2014/2015: 534,5 (boven de inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep)
schooljaar 2015/2016: 532,4 (onder de inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep)
schooljaar 2016/2017: 204,6 (boven de inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep).
Toets:Route 8.
schooljaar 2017/2018: 85,4 (boven de inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep).
Toets:IEP.

Wat waren de gemiddelde scores op de IEP
Eindtoets in de afgelopen jaren?

Wat waren de gemiddelde scores op de
ROUTE 8 in eerdere jaren?

Schoolscore
Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

5.3

Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2017-2018?
Schooladvies

Percentage leerlingen

vmbo-b

10,3%

vmbo-b / vmbo-k

1,7%

vmbo-k

10,3%

vmbo-(g)t

17,2%
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vmbo-(g)t / havo

5,2%

havo

13,8%

havo / vwo

10,3%

vwo

31,0%

5.4

Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten
Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een
goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden
zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee
bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de
ontwikkeling van burgerschap.
Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

samenwerken

respectvol

vertrouwen

Kinderen leren sociaal-emotionele vaardigheden voor een groot deel door “nadoen” en “uitproberen”.
In een moderne en open samenleving, vol keuzemogelijkheden, hebben kinderen echter te maken met
een grote diversiteit aan voorbeeldgedrag en uiteenlopende reacties op hun eigen gedrag. Al die
verschillen zijn voor veel kinderen verwarrend. De instructie “Doe eens gewoon!” is dan niet meer
voldoende. Want wat is gewoon?
Schoolbreed worden er gedurende het jaar zestien onderwerpen aangeboden. Het thema is zichtbaar
op het bord in de aula. Deze lessen worden in de groepen 1-3 begeleid door een ouderbrief. Bij de
groepen 4-8 komen deze thema’s ook aan bod, hier worden de thema’s eerder gekoppeld aan de
dynamiek binnen de groep. Belangrijke basisvaardigheden komen in elke groep aan bod, telkens
afgestemd op de leeftijd.

Werkwijze Sociale opbrengsten
Wij gebruiken de methode “Goed gedaan” om de kinderen schoolbreed en gedurende acht jaar, op een
duidelijke en positieve manier uitleg te geven over gevoelens, gedrag en omgang met elkaar. Zodat
ieder kind weet wat er verwacht wordt, waarom dat gevraagd wordt en hoe hij dat kan aanpakken. Met
“Goed gedaan” leren de kinderen zichzelf en anderen beter begrijpen en leren ze hoe ze zichzelf
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positief kunnen aansturen. “Goed gedaan” voldoet aan de kerndoelen sociaal-emotionele ontwikkeling
zoals die in 2006 zijn vast gesteld en besteedt aandacht aan inzichten en vaardigheden die nodig zijn
voor goed (wereld)burgerschap.

5.5

Kwaliteitszorg

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
In schooljaar 2018-2019 is volop gewerkt aan 5 speerpunten, namelijk:
•
•
•
•
•

Identiteitsbewijs van De Wilderen ontwikkelen;
Het verhogen van de cognitieve opbrengsten;
Het optimaliseren van Handelingsgericht Werken;
Het optimaliseren van de professionele cultuur;
Doorontwikkeling WOC.

Voor schooljaar 2019-2020 staan de volgende doelen centraal:
•
•
•
•
•
•

Kwaliteitstraject Rekenen en Begrijpend Lezen, werken met onderwijsplannen.
Doorontwikkeling WOC.
Gepersonaliseerd leren implementeren.
Traject 1/2/3, werken vanuit doelen verder implementeren.
Mediawijsheid, werken met adaptieve digitale leermiddelen.
Meer- en Hoogbegaafdheid, werken met de Plusklas.
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6

Schooltijden en opvang

6.1

Schooltijden

Op onze school geldt een continurooster (korte middagpauze, alle kinderen blijven over op school, één
of meerdere middagen per week vrij).
Ochtend

Middag

Voorschoolse opvang

Schooltijd

Schooltijd

Naschoolse opvang

Maandag

07:15 - 08:30

08:30 - 12:15

13:00 - 14:45

14:45 - 18:30

Dinsdag

07:15 - 08:30

08:30 - 12:15

13:00 - 14:45

14:45 - 18:30

Woensdag

07:15 - 08:30

08:30 - 12:30

-

12:30 - 18:30

Donderdag

07:15 - 08:30

08:30 - 12:15

13:00 - 14:45

14:45 - 18:30

Vrijdag

07:15 - 08:30

08:30 - 12:30

-

12:30 - 18:30

Opvang
Schooltijd

Maandag: groep 1-4 middagpauze van 11:45-12:30.
Dinsdag: groep 1-4 middagpauze van 11:45-12:30.
Donderdag: groep 1-4 middagpauze van 11:45-12:30.

Bewegingsonderwijs
Vak

Groep(en)

Dag(en) v/d week

Gymnastiek

1-8

verdeeld over de ochtenden

Sinds schooljaar 2018/2019 werken we met een vakleerkracht bewegingsonderwijs. Dit is Marco
Verhagen. Hij verzorgt gedurende de ochtenden de lessen voor de leerlingen van groep 1-8. Alle
groepen hebben 2 keer in de week een uur gymles. Deze lessen vinden plaats in Sporthal Hoeveland
(groep 3-8) en in de speelzaal (groep 1-2). Leerlingen uit groep 2/3 krijgen 1 keer les in de Sporthal en 1
keer in de speelzaal.

6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kinderstad en Betsie Boe, buiten het
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
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Tussenschoolse opvang
Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met leerkrachten/het team en De
Eetclub, in en buiten het schoolgebouw. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
Naschoolse opvang
Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kinderstad en Betsie Boe, buiten het
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties.

6.3

Vakantierooster

Vakanties 2019-2020
Vakantie

Van

Tot en met

Studiemiddag

19 september 2019

19 september 2019

Herfstvakantie

12 oktober 2019

20 oktober 2019

Studiemiddag

10 december 2019

10 december 2019

Kerstvakantie

21 december 2019

05 januari 2020

Voorjaarsvakantie

22 februari 2020

01 maart 2020

Studiemiddag

05 maart 2020

05 maart 2020

Meivakantie

25 april 2020

10 mei 2020

Skozok studiedag

04 mei 2020

04 mei 2020

Bevrijdingsdag

05 mei 2020

05 mei 2020

Studiemiddag

15 juni 2020

15 juni 2020

Zomervakantie

11 juli 2020

23 augustus 2020
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Samenwerking met de GGD
Samenwerking met CMD
Instemming Medezeggenschapsraad

BIJLAGE I. Schoolbestuur: SKOzoK
Onze school is onderdeel van SKOzoK: Samen Koersen op Zichtbare Onderwijskwaliteit. SKOzoK is
een enthousiaste, ambitieuze onderwijsstichting met 29 basisscholen in de gemeenten Bergeijk,
Cranendonck, Heeze-Leende, Valkenswaard en Waalre. Onze scholen zijn verdeeld in 15 clusters.
Daarnaast heeft SKOzoK één basisschool voor speciaal basisonderwijs. 28 van de SKOzoK-scholen zijn
Rooms-Katholiek en twee hebben een Protestants-christelijke grondslag. Zo’n 550 medewerkers
verzorgen samen primair onderwijs voor circa 5.250 leerlingen.
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.
Missie
Wij zijn SKOzoK en leren onze leerlingen leren in een gemeenschappelijk georganiseerde
leeromgeving, zodat zij zich optimaal ontwikkelen.
Visie
Onze visie op onderwijzen
Wij zijn SKOzoK en uiteraard begeleiden we leerlingen in hun ontwikkeling op zowel cognitief als
sociaal-emotioneel gebied. Daarnaast stimuleren we bij onze leerlingen bewust de
verantwoordelijkheid voor hun eigen ontwikkeling en vergroten we hun zelfkennis over hoe ze (het
beste) kunnen leren. Dat verstaan wij onder leren leren.
Onze visie op organiseren
Wij zijn SKOzoK en door het vergroten van de flexibiliteit en door het intensiveren van de onderlinge
samenwerking, kunnen onze steeds kleiner wordende scholen langer goed blijven functioneren. Dit
uit zich in het gemeenschappelijk organiseren, onder andere door in samenhang met onze partners
groeps- en schooloverstijgend te werken. Wij willen door ook op organisatieniveau te blijven leren
leren de draagkracht en weerbaarheid van de leergemeenschap vergroten en daarmee de kwaliteit
van het onderwijs verhogen.
Onze visie op ontwikkelen
Wij zijn SKOzoK en om onze leerlingen te leren leren en door gemeenschappelijk te organiseren,
richten wij ons op het in gezamenlijkheid en met alle partners verder ontwikkelen van onze collega’s.
Door met elkaar te professionaliseren, bewust te differentiëren naar relevante kwaliteiten en zelf
ook te leren leren, komen onze talenten maximaal tot bloei.
Koers
Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen vragen om het continu aanpassen van onze
aanpak. Onderwijs wordt meer op maat en tegelijkertijd inclusiever. Iedereen krijgt de kans om mee
te doen, op zijn of haar eigen manier. Leren duurt een leven lang en dankzij digitalisering kan leren
altijd en overal. Onder andere door de toenemende technologische mogelijkheden en de mate
waarin dit invloed krijgt op onze maatschappij, is nu nog niet bekend welke kennis en vaardigheden
onze leerlingen in de toekomst nodig hebben. Met sociale innovaties investeren wij in een
leeromgeving die een platform vormt voor samenwerking tussen leerlingen, ouders,
onderwijsprofessionals en tal van andere partners.
Door de maatschappelijke en demografische omstandigheden te combineren met onze visie,
ontstaat onze koers voor de komende planperiode, die loopt van 2019 tot 2022.
We zetten maximaal in op twee focuspunten:
- Excellent in leren leren
- Gemeenschappelijk organiseren

Neem gerust een kijkje op onze website en maak kennis met de eigentijdse en innovatieve wijze
waarop wij iedere dag werken aan het beste onderwijs voor al onze leerlingen: www.SKOzoK.nl

BIJLAGE II. Passend onderwijs
Sinds de Wet op Passend Onderwijs (2014) van kracht is, streven we bij SKOzoK naar een zo passend
mogelijke onderwijsplek voor alle leerlingen, inclusief onze leerlingen die extra ondersteuning nodig
hebben. SKOzoK heeft zorgplicht voor alle leerlingen die ingeschreven staan op onze scholen.
Wanneer een leerling extra ondersteuning nodig heeft, gaan wij samen met ouders en andere
betrokkenen op zoek naar een zo passend mogelijk onderwijsaanbod.
De school kan zelf de basisondersteuning realiseren die nodig is. Wanneer de ondersteuningsbehoefte van een leerling groter is dan binnen de basisondersteuning haalbaar is, kan de school een
beroep doen op extra ondersteuning binnen onze eigen organisatie. Deze extra ondersteuning kan
de school aanvragen bij team Passend Onderwijs van SKOzoK.
Het kan ook zijn dat de ondersteuning die de leerling nodig heeft om zich goed te kunnen
ontwikkelen niet op de betreffende basisschool geboden kan worden. Dan gaat de school, samen
met de ouders/verzorgers, op zoek naar een meer passende school.

Kwaliteitsondersteuning
Waar de meeste basisscholen in Nederland werken met intern begeleiders (leerkrachten die als extra
taak de leerlingenzorg begeleiden), werken wij met kwaliteitsondersteuners; binnen onze
organisatie ook wel KO’ers genoemd. De primaire taak van de KO’er is leerkrachten in hun kracht
zetten, middels begeleiding en coaching. Zij helpen mee de kwaliteitszorg voor onze leerlingen te
optimaliseren en coachen de leerkrachten in het vergroten van hun bekwaamheden.
Kwaliteitsondersteuner is binnen onze organisatie een volwaardige functie. Dit maakt dat de
kwaliteitsondersteuner zich volledig kan focussen op de kwaliteit van het onderwijs. Daarnaast geeft
de KO’er mede vorm aan de ontwikkeling van het ondersteuningsbeleid.
De kwaliteitsondersteuners zijn op twee of meer scholen werkzaam en werken SKOzoK-breed
intensief samen. De KO’er is medeverantwoordelijk om Passend Onderwijs vorm te geven en te laten
slagen binnen onze organisatie. De KO’ers vormen een belangrijke schakel tussen de collega-scholen
en delen specialistische kennis en ervaring met elkaar. Op deze wijze borgen en verbeteren we de
kwaliteit van het onderwijs op onze scholen.
Procedure Ondersteuning binnen onze organisatie
Schematisch ziet de ondersteuningsstructuur er als volgt uit:

BIJLAGE III. Privacy
Op De Wilderen wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van de leerlingen. De school heeft
leerlinggegevens nodig om leerlingen goed onderwijs te geven en te begeleiden. Ook worden
gegevens opgeslagen om de administratieve organisatie van de school goed te laten verlopen. De
meeste leerlinggegevens komen van ouders (zoals bij de inschrijving op school), maar ook leraren en
ondersteunend personeel leggen gegevens vast over de leerlingen (bijvoorbeeld cijfers en
vorderingen). Soms worden er bijzondere persoonsgegevens, zoals medische informatie (dyslexie of
ADHD), geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling. In het begin van het
schooljaar ontvangen ouders een brief over het verlenen van toestemming voor het gebruik van
persoonsgegevens voor bijvoorbeeld de klassenlijst en het gebruik van foto’s.
Digitale leermaterialen
Tijdens de lessen wordt gebruikgemaakt van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een
beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te identificeren. Met de
leveranciers van deze leermiddelen zijn duidelijke afspraken gemaakt over het gebruik van de
gegevens die ze van de school krijgen. Een leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als
de school daar toestemming voor geeft. We hebben met deze externe partijen
verwerkersovereenkomsten afgesloten die voldoen aan de eisen die de AVG stelt aan dergelijke
overeenkomsten.
De leerlinggegevens worden voor administratieve doeleinden op school opgeslagen in het digitale
administratiesysteem ParnasSys. Voor het leerlingvolgsysteem maken we gebruik van Cito, LOVS,
Zien, Kijk en ParnasSys. Deze programma’s zijn beveiligd en de toegang tot de persoonsgegevens is
beperkt tot medewerkers van onze school die volgens hun functie bevoegd zijn om deze gegevens in
te zien. Tijdens de lessen werken leerlingen in een speciale omgeving van Google. Omdat in deze
omgeving uitwisseling van gegevens naar derden niet mogelijk is, is de privacy gewaarborgd. De
Wilderen maakt onderdeel uit van SKOzoK. Daarom worden daar ook (een beperkt aantal)
persoonsgegevens mee gedeeld in het kader van de gemeenschappelijke administratie en het
plaatsingsbeleid.
Privacyreglement
Op deze school is een privacyreglement van toepassing. Hierin is beschreven hoe op school wordt
omgegaan met leerlinggegevens en wat de rechten van ouders en leerlingen zijn. Dit reglement is te
vinden op de website van de school en op www.skozok.nl onder het kopje ‘Protocollen en
reglementen’. Ook wordt er geen informatie verstrekt aan derden, zonder schriftelijke toestemming
van ouders/verzorgers. Uitzonderingen hierop zijn gevallen waarin de wet ons verplicht om
informatie te verschaffen.
Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien, te laten corrigeren
of te verwijderen (als die gegevens wettelijk niet langer nodig zijn). Voor vragen of het uitoefenen
van deze rechten, kan contact worden opgenomen met de leerkracht van de leerling, of met de
schooldirecteur.
Voor het gebruik van digitaal lesmateriaal werken de systemen van scholen en aanbieders van
lesmateriaal met elkaar samen in Basispoort. Via Basispoort worden gebruikers en licenties van
digitaal lesmateriaal met elkaar verbonden op basis van zo min mogelijk persoonsgegevens. Dit zorgt
ervoor dat leerlingen digitaal lesmateriaal kunnen gebruiken terwijl er zo min mogelijk
persoonsgegevens worden uitgewisseld. Met ingang van het schooljaar 2019-2020 wordt er met de
Educatieve ContentKeten (ECK iD) gewerkt om een nog betere privacy te waarborgen. Leerlingen

krijgen een uniek iD om veilig in te kunnen loggen bij het dagelijks gebruik van digitaal leermateriaal.
Het ECK iD verbindt gebruikers en licenties van digitaal leermateriaal betrouwbaar en bestendig met
elkaar op basis van zo min mogelijk persoonsgegevens. Hierdoor wordt de herleidbaarheid van
leerlingen beperkt wanneer er gegevensuitwisseling plaatsvindt tussen scholen en leveranciers van
leermiddelen.
Beeldmateriaal (foto’s en video’s)
Bij het inschrijven van uw kind(eren) op school vragen wij aan de ouders/verzorgers toestemming
voor het gebruik van foto- en videomateriaal, het delen van uw contactgegevens met andere
ouders,. U hebt te allen tijde het recht om deze toestemming te wijzigen. U kunt dit kenbaar maken
via een mail aan de directeur.
Wij vragen ouders nadrukkelijk om terughoudend te zijn met het maken van foto’s en video’s binnen
school. Het is voor ouders niet toegestaan om foto’s of video’s die gemaakt zijn op school te delen
via sociale media of te gebruiken voor commerciële doeleinden.

Bijlage IV. Bibliotheek op De Wilderen
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. We gaan ervan uit dat
de kinderen zorg dragen voor de boeken die ze lenen voor thuis. Mocht er toch per
ongeluk iets mis gaan met deze boeken, wordt in overleg met de bibliotheek coördinator,
gekeken wat de onkosten zijn om de boeken te vervangen. Aan de ouders wordt dan
gevraagd deze kosten of een deel ervan te betalen.
In samenwerking met Bibliotheek Eindhoven organiseren we ieder schooljaar in elke
groep 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. Kinderen inspireren elkaar om de besproken boeken te lezen. Natuurlijk
kan hiervoor gebruik worden gemaakt van boeken uit onze bibliotheek.

Bijlage V. BVL op De Wilderen

Basisschool De Wilderen is al sinds 2006 in het bezit
van het BVL-label voor verkeersveiligheid en
verkeerseducatie.
BVL staat voor Brabants VerkeersveiligheidsLabel.
Het BVL biedt basisscholen en gemeenten de
helpende hand om structureel en meer op de praktijk
van alle dag gerichte verkeerseducatie te geven. Het
is een parapluproject van de provincie Noord-Brabant voor verkeerseducatie.
Het Label is een bewijs dat verkeersveiligheid structureel deel uitmaakt van het
schoolbeleid. De leerlingen krijgen verkeerslessen en er zijn verkeersprojecten met
praktische oefeningen. Verder is er aandacht voor de schoolomgeving en zijn de wegen
er naartoe zo verkeersveilig mogelijk. Daarnaast zijn (verkeers)ouders of -verzorgers
betrokken bij verkeerseducatie.

Bijlage VI. Wat kan Jeugdgezondheid betekenen voor u en uw kind?
Gezond en veilig (op)groeien gaat bij de meeste kinderen vanzelf. Als ouder of verzorger
gaat u voor het beste voor uw kind, zodat het kan opgroeien in een veilige en stimulerende
omgeving. Maar kinderen op de basisschool ontwikkelen zich razendsnel. En dat roept ook
wel eens twijfels, vragen of zorgen op. Dan kan Jeugdgezondheid helpen.
Jeugdgezondheid
Onze school werkt samen met het team Jeugdgezondheid van de GGD Brabant-Zuidoost. Het
team bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige, assistent en een medewerker
gezondheidsbevordering. De jeugdverpleegkundige neemt deel aan de zorgstructuur van de school.
Wat kunnen zij voor u en uw kind betekenen?
Zit uw zoon of dochter in groep 2? Dan ontvangt u een uitnodiging voor een gezondheidsonderzoek.
Tijdens dit onderzoek kijken de medewerkers van het team naar de lichamelijke, psychische en sociale
ontwikkeling van uw kind. Denk aan groei, gewicht, leefstijl, spraak en taal, maar ook aan
schoolverzuim en gedrag. Misschien heeft u zelf vragen? Tijdens het onderzoek kunt u die stellen.
Ook in groep 7 besteedt het team Jeugdgezondheid aandacht aan de ontwikkeling van uw kind en aan
verschillende leefstijlthema’s. Daarnaast worden alle kinderen in groep 7 gemeten en gewogen.

Even praten….
Mijn dochter in groep 3 is nog niet helemaal zindelijk. Mijn zoon van 9 vindt het moeilijk om met
andere kinderen samen te spelen. Zijn die driftbuien van mijn kind normaal en hoe kan ik
daar het best mee omgaan? Een lastige eter aan tafel…..
Voor dit soort vragen kunt u altijd terecht bij het team Jeugdgezondheid. Praten met een deskundige
van Jeugdgezondheid biedt vaak nieuwe inzichten en helpt u verder. Zij bieden een luisterend oor,
geven hulp en advies en informatie die helpt. Als het nodig is verwijzen ze door.

Extra informatie
Betrouwbare en actuele informatie over opgroeien en opvoeden vindt u op de website
www.informatiediehelpt.nl De informatie is ontwikkeld door de Stichting Opvoeden.nl in samenwerking
met wetenschappers en deskundigen uit de praktijk en is getoetst door ouders.

Inentingen
In het jaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt hij of zij de inentingen tegen DTP (Difterie, Tetanus en
Polio) en BMR (Bof, Mazelen en Rode hond). Meisjes krijgen in het jaar dat ze 13 worden ook de
vaccinatie tegen HPV (baarmoederhalskanker) aangeboden. De GGD verstuurt de uitnodigingen en
vaccineert op een aantal centrale locaties in de regio. Meer info op www.bmr-dtpprik.nl,
www.hpvprik.nl of www.rijksvaccinatieprogramma.nl.
Altijd welkom
Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken voor een gezondheidsonderzoek of gesprek? U kunt altijd
contact opnemen met de sector Jeugdgezondheid.

•

Kijk op de website www.ggdbzo.nl/ouders en klik op de button “Ik heb een vraag”

•

Of bel de GGD Brabant-Zuidoost via: 088 0031 414 op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

De GGD doet meer:
•

De GGD helpt scholen bij projecten over bijvoorbeeld overgewicht, genotmiddelen, pesten en
seksualiteit.

•

Medewerkers van de GGD kijken of de school schoon en veilig is en geven hierbij advies.

•

Zij verzorgen voorlichtingsbijeenkomsten en cursussen voor ouders, scholen en kinderen.

•

Ze ondersteunen scholen om hoofdluis te voorkomen en te bestrijden.

•

Elke 4 jaar doet de GGD een groot onderzoek naar de gezondheid van alle kinderen van 0 t/m
11 jaar en van 12 t/m 17 jaar. Met de resultaten uit deze onderzoeken kunnen onder andere
gemeenten en scholen hun beleid en activiteiten ontwikkelen.

Bijlage VII. Samenwerking met CMD (Centrum voor Maatschappelijke Deelname)
Onze school werkt samen met het Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD).
Dit doen wij in geval er vragen zijn over de opvoeding, gezondheid of problemen in de
gezinssituatie. De jeugdhulp is bedoeld voor kinderen, jongeren (tot 18 jaar, in sommige
gevallen tot 23 jaar) en hun ouders. U kunt zelf ook met al uw vragen over opgroeien,
opvoeden, de zorg voor uw kind of ondersteuning bij problemen binnen uw gezin terecht
bij het CMD van de gemeente Waalre. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om vragen over
slapen, eten, ontwikkeling, gedrag, zakgeld, alcohol- en drugsgebruik, scheiden of
pesten.
U kunt hier ook terecht voor al uw vragen over: wmo, minimaregelingen, leerplicht,
mantelzorg, schuldhulp en werk & inkomen.
Een consulent neemt vervolgens contact met u op. Afspraken vinden bij u thuis of in een
voor u vertrouwde omgeving plaats. Als u het prettig vindt dat een familielid of vriend bij
deze afspraak aanwezig is, dan kan dat natuurlijk.
Het CMD is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 040-2282500. Van maandag t/m
donderdag tussen 8.30 uur en 17.00 uur, op vrijdag tussen 08.30 - 12.30 uur staan onze
medewerkers u graag te woord. U kunt ook een e-mail sturen naar
cmd@waalre.nl Voor meer informatie kijk op www.waalre.nl

