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1. ALGEMEEN 

1.1  ALGEMENE GEGEVENS 

BASISSCHOOL “DE WILDEREN” 

Meester Slootsweg 1    

  

5580 AD Waalre. 

Telefoon: 040 – 2213535   

e-mail: infodewilderen@skozok.nl   

website: www.dewilderen.nl 

SCHOOLTIJDEN 

 

groep 1 t/m 8  (24,50  uur): 

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 –12.00 uur 13.15 –15.15 uur 

vrijdag:   08.30 –12.30 uur  

Tien minuten voor aanvang van de les mogen de kinderen naar de klas. Zo kunnen ze rustig naar 
binnen en kan de les tijdig beginnen.  

De pauze is dagelijks van 10.15 tot 10.30 uur.  

DIRECTIE 

Reint Bos 

telefoon: 040-2213535 

e-mail: rbos@skozok.nl 

 

 

 

http://www.dewilderen.nl/
mailto:rbos@skozok.nl
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BESTUUR EN OUDERS 

De Wilderen valt onder het bevoegde gezag van SKOzoK (Samen Koersen Op zichtbare 
onderwijs Kwaliteit): www.skozok.nl  

 

Medezeggenschapsraad 

Secretariaat:   

mrdewilderen@skozok.nl  

Oudervereniging 

Secretariaat: 

                                     ovdewilderen@skozok.nl 

  

                                                                                                      

         Ziekmelding                                  per email                  ziekdewilderen@skozok.nl  voor 09.00 uur. 
                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.skozok.nl/
mailto:mrdewilderen@skozok.nl
mailto:ovdewilderen@skozok.nl
mailto:ziekdewilderen@skozok.nl
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1.3  WOORD VOORAF 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Deze schoolgids is bedoeld om u een goede indruk te geven van onze school. Maar ook om u 
een beetje te laten proeven van de sfeer die op onze school heerst. U kunt lezen hoe de school 
is georganiseerd, welke werkwijzen we op school hanteren, welke doelen wij onszelf stellen en 
welke resultaten we in het afgelopen schooljaar hebben behaald. Bovendien geven we aan, hoe 
wij de kwaliteit op onze school gaan verbeteren. 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. Wenst u meer informatie dan 
bent u natuurlijk altijd van harte welkom. 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 nader omschreven de inrichting 
van ons onderwijs, de geplande schoolontwikkeling voor de periode 2015-2019. 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 gemaakt door teamleden en de directie, waarbij rekening is gehouden met 
de adviezen uit de diverse geledingen. De schoolgids is goedgekeurd door de 
medezeggenschapsraad.  

Wij wensen u een aangename leestijd toe. 

 

Namens het team van De Wilderen 

 

Reint Bos 
Directeur 

 

 
 
 

http://www.dewilderen.nl/
http://www.minocw.nl/
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1.4  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.  Het 
merendeel van de bewoners is katholiek. De deelname aan het verenigingsleven 
(buurtvereniging, sport, harmonie, enz.) is vrij intensief.  

 

HISTORIE EN GEBOUW 

Basisschool De Wilderen is ontstaan uit de R.K. Bijzondere Lagere School voor Jongens en de 
R.K. Meisjesschool. De huidige naam De Wilderen is gegeven bij het betrekken van het 
toenmalig nieuwe gebouw in augustus 1975. De naam van de school verwijst naar een historisch 
gedeelte (een parkachtig bosgebied) van Waalre. 

De geschiedenis van de bijzondere school gaat terug naar het begin van de twintigste eeuw. 
Daarvoor was het een school voor openbaar onderwijs. De meisjesschool stond jarenlang onder 
leiding van de nonnen en was ondergebracht in het voormalige zusterklooster (nu: Het 
Klooster). De jongens waren gehuisvest in het oude bibliotheekgebouw. De kleuters zaten 
onder meer in een apart gebouw ter hoogte van het tennispark aan de Kerkstraat. In 1966 werd 
het één school voor jongens en meisjes.  

        

BREDE SCHOOL 

 Het huidige schoolgebouw is tot en met december 2016 in gebruik. In januari 2017 gaat de 
school samen met Kinderstad in het nieuwe gebouw - Kindcentrum de Wilderen .  

SCHOOLGROOTTE EN TEAM 

De school maakt deel uit van het schoolbestuur SKOzoK. Met ongeveer gemiddeld 480 
leerlingen zijn we de grootste school binnen de SKOzoK-organisatie. Er werken op dit moment 
ca. 35 leraren en leraressen, 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.  

De conciërge/ administratieve medewerkster  zorgt dat de school er netjes uitziet. 

SAMENWERKING BASISSCHOLEN AALST/WAALRE 

De scholen van SKOzoK binnen Aalst/Waalre streven naar steeds verdere samenwerking. Dit 
vindt plaats op diverse niveaus. 
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        2.  INRICHTING VAN HET ONDERWIJS 

      2.1   WAAR WE ALS SCHOOL VOOR STAAN 

 

Kernwaarden en identiteit (Wie zijn wij?): 
R.K. basisschool De Wilderen wil een school zijn, waar elk kind optimaal tot ontwikkeling komt. We 
streven naar maximale groei, waarbij iedereen gebruik maakt 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 sociaal 
emotionele 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 meer 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.   

Daarmee sluiten we aan bij het wezenlijke van ‘ontwikkelingsgericht leren’. De uitdaging is om deze 
visie  tot een gezamenlijk perspectief te maken en tot uitgangspunt van het onderwijskundig en 



2 

 inr icht ing  van het  onderwi js

 

SCHOOLGIDS  BASISSCHOOL ‘DE WILDEREN’  9 

pedagogisch handelen van de leerkrachten. Dit vraagt van de leerkracht zowel een leidende als 
begeleidende rol en/of taak. 

Om het bovenstaande zo optimaal mogelijk te bereiken, werken we (in toenemende mate) volgens 
de uitgangspunten ‘ontwikkelingsgericht leren’ (zie hoofdstuk 3.2). We willen dat kinderen zich 
prettig voelen op school en zoveel mogelijk op hun eigen niveau kunnen werken.  

Kinderen leren op school door te doen, te ontdekken, te kijken, te luisteren, te lezen. Ze leren 
natuurlijk van de leerkracht, maar ook van elkaar. De leerkrachten worden daarbij steeds meer de 
begeleiders. Ze kiezen voor elk leermoment de meest geschikte vorm.  

Het gaat bij het leren niet alleen om kennis, maar ook om alles wat daarmee samenhangt: het 
ontwikkelen van creativiteit, het omgaan met elkaar. Daarom vinden we niet alleen rekenen en taal 
belangrijk, maar ook creatieve vakken als drama, muziek, tekenen en handvaardigheid. Door 
wereldoriënterende vakken als geschiedenis, aardrijkskunde en natuurkennis willen wij kinderen 
leren omgaan met hun leefomgeving. 

De leerkracht, de methodeboekjes, het zijn niet meer de enige kennisbronnen waaruit 
kinderen kunnen putten. Leerlingen zijn derhalve minder afhankelijk van de traditionele 
kennisbronnen en leren al heel vroeg om buiten school aan kennis te komen. Als school willen 
we hier op inspelen. Ons computernetwerk geeft hiertoe alle mogelijkheden. Daarnaast 
hebben digitale schoolborden  en tablets op onze school hun intrede gedaan. Leerkrachten en 
kinderen gaan de mogelijkheden van ICT steeds meer inzetten om ook vraag gestuurd 
onderwijsaanbod te realiseren. 

 

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 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. 
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2.2 DAAR WERKEN WE VOOR 

De ontwikkelingen die op onze school gaande zijn op het gebied van ontwikkelingsgericht 
onderwijs 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. Aan het uitvoeren van het 
groepsplan zit voor elke groep binnen een cyclus van 13 weken een groepsbespreking gekoppeld. 
Ook vinden er groepsbezoeken plaats, als de leerkracht een hulpvraag heeft.  

 

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 katholieke 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. Een belangrijke werkvorm in dat 
verband is het structureel coöperatief leren. Een goede relatie tussen alle mensen die bij onze 
school betrokken zijn, is natuurlijk van wezenlijk belang.  

Om ons onderwijs op een goede manier vorm te geven en de rode draad door de hele school te 
handhaven, maken we gebruik van moderne methoden en leer- en hulpmiddelen. Om te weten 
of we op de goede weg zijn, worden resultaten en werkwijzen, op  individueel, groeps- en 
schoolniveau, voortdurend getoetst, geëvalueerd en bijgesteld. Onder andere met behulp van 
het Cito- leerling- en onderwijsvolgsysteem opgenomen in Parnassys. 

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. Maar niet alle kinderen bereiken 
in dezelfde tijd dezelfde leerdoelen. Niet ieder kind leert evenveel. We zijn er steeds meer op 
gericht uit te gaan van de mogelijkheden van ieder kind afzonderlijk.  
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Als u meer wilt weten over de inhoud van ons onderwijs, verwijzen wij u naar hoofdstuk 3 en 
naar ons schoolplan. Daarin staat het een en ander uitvoeriger beschreven. Dit schoolplan ligt 
op school ter inzage. 

2.3 DE KWALITEIT VAN ONZE SCHOOL 

Kwaliteit is meer dan een verzameling cijfers. Kwaliteit op onze school heeft te maken met 
mensen, methoden, het volgen van de ontwikkeling van kinderen en het verder ontwikkelen 
van het onderwijs.  

HET SCHOOLTEAM 

Het zijn de mensen voor de klas die de meeste invloed hebben op de activiteiten van de 
kinderen. Zij bouwen een band op met de kinderen en dragen zorg voor een goede productieve 
leeromgeving. Dit doe je niet alleen, maar als team. Samenwerking en overleg vragen veel tijd 
en energie.  

Aan onze school is een team van bekwame leerkrachten verbonden. Samen zijn wij 
verantwoordelijk voor het totale onderwijs aan onze school en voor alles wat daarbij komt 
kijken.  

Naast lesgebonden taken hebben alle teamleden niet–lesgebonden taken zoals het organiseren 
en vormgeven van diverse buitenschoolse activiteiten, het bestuderen van nieuwe methoden 
en het begeleiden van nieuwe leerkrachten en stagiaires.  

Met behulp van het taakbeleid wordt ieder jaar opnieuw bezien hoe de taken het best verdeeld 
kunnen worden. Daarbij wordt rekening gehouden met de persoonlijke voorkeur, 
deskundigheid en vaardigheden van de teamleden.  

Daarnaast volgen teamleden nascholingscursussen om zich nog meer te professionaliseren en 
beter te kunnen inspelen op vele onderwijskundige zaken. Ook op teamniveau bezinnen we ons 
op het veranderende onderwijs. Jaarlijks stellen we ons als doel een bepaald aspect van het 
onderwijs te verbeteren. Aan het einde van het schooljaar bekijken we of de gestelde doelen 
zijn behaald of dat die moeten worden bijgesteld. Zo nodig krijgt de school expert-
ondersteuning vanuit SKOzoK of wordt een adviesbureau ingeschakeld. 

METEN 

Om de kwaliteit van ons onderwijs 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 volgen we de 
ontwikkeling van ieder kind afzonderlijk. Hiermee zijn we in staat  tijdig bij te sturen als dat nodig 
is. Periodiek bespreken leraren in  de leerlingbespreking de voortgang en geven ze elkaar advies 
bij de aanpak van kinderen met leerproblemen. Daarnaast houden we minimaal twee keer per 
jaar groepsbesprekingen met de Kwaliteitsondersteuner, waarin de groep in haar totaliteit en 
elk kind van die groep afzonderlijk besproken worden. We kijken daarbij naar de sociaal-
emotionele ontwikkeling en naar de ontwikkeling op leergebied. 

Om een totaalbeeld van de school te krijgen, doen alle kinderen van groep 8 mee aan de 
Verplichte Eindtoets voor het basisonderwijs. De toetsuitslagen zijn steeds onderwerp van 
bespreking tijdens de teamvergadering en leerlingenbespreking. We houden er wel rekening 
mee dat de toetsresultaten afhankelijk zijn van de mogelijkheden van kinderen, die op dat 
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moment in die bepaalde groep zitten. De uitslagen worden met de ouders besproken tijdens de 
rapportbesprekingen. 

Onze school heeft een CITO-eindscore, die meestal rond de ondergrens van onze scholengroep 
ligt. We moeten we de resultaten kritisch bekijken en onze plannen aanpassen zodat we op een 
hoger niveau gaan komen. 

Cito-eind  2013 2014 2015 2016 

Score De 
Wilderen 

 535.6 532,8 534,5 532,4 

Ondergrens  
van onze 
scholengroep 

 534,3 534,3 534,3 534.3 

 

INSPECTIE 

 
Onze school wordt regelmatig bezocht door de onderwijsinspectie. Voor het laatst in mei 2014 
De inspectie is tevreden over de ontwikkelingen en de resultaten op de  Wilderen. U kunt de 
schoolrapporten nalezen op de website van de inspectie of inzien op school:  

https://zoekscholen.onderwijsinspectie.nl/zoek-en-
vergelijk/sector/po/id/3271/?pagina=1&zoekterm=De%20Wilderen 
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3. ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 

3.1  DE ORGANISATIE VAN DE GROEPEN 

In de kleutergroepen zitten de jongste en oudste kleuters bij elkaar (groep 1-2). Onze ervaring is 
dat deze samenstelling de sociaal-emotionele ontwikkeling positief beïnvloedt. De cognitieve 
(leer- en denk)ontwikkeling van het kind wordt beïnvloed door contacten met anderen. De 
kinderen leren van elkaar. De ontwikkelingsverschillen lokken stimulering en ondersteuning uit 
bij de kinderen onderling. Er ontstaat zo een goed klimaat om te leren en het biedt 
organisatorische voordelen. Er is sneller iets binnen de groep te regelen, omdat de oudere 
kinderen al veel vaardigheden bezitten. Bovendien is de instroom van nieuwe kleuters beter op 
te vangen.  

In groepen 3 t/m 8 wordt in een jaargroepensysteem met homogene groepen gewerkt.  Alleen 
als het qua formatie niet anders kan, worden er combigroepen geformeerd. In elke homogene 
groep streven we naar heterogeen werken, omdat dit past binnen de visie van de school. 
Binnen deze groepen werken leerkrachten met verschillende niveaus en houden we zoveel 
mogelijk rekening met de verschillen tussen kinderen. We zorgen  in alle groepen voor 
voldoende differentiatie. We bieden betere leerlingen verdieping, verbreding of versnelling, 
leerlingen die meer moeite hebben krijgen zoveel mogelijk leerstof op hun niveau. 

Groepen zijn bij voorkeur niet groter dan 30 leerlingen.   

Elke groep heeft ten hoogste twee leerkrachten. In iedere groep is elke leerkracht met minimaal 
2 dagen, de groepseindverantwoordelijke. Leerkrachten die samen een groep hebben, dragen 
samen zorg voor goed overleg. In situaties dat een leerkracht vervangen moet worden, kan het 
voorkomen dat er meer dan twee leerkrachten voor een groep staan. 

3.2  INHOUD VAN ONS ONDERWIJS 

Het onderwijsaanbod op de Wilderen kenmerkt zich door de mix tussen kennis en ontwikkeling. 
We vinden het belangrijk dat kinderen zo goed mogelijk leren lezen, spellen en rekenen. 
Daarnaast is het ook van belang dat ze zich persoonlijk zo goed mogelijk kunnen ontplooien. In 
deze paragraaf leest u hoe we hieraan vormgeven. 

In de onderbouw (groepen 1 t/m 4) werken we aan de invoering van basisontwikkeling. Dit vindt 
zijn voortzetting  in de bovenbouw (groepen 5 t/m 8) in ontwikkelingsgericht onderwijs. Dit 
houdt voor ons het volgende in: 

BASISONTWIKKELING (GROEPEN 1 T/M 4)  

De uitgangspunten bij de basisontwikkeling zijn: 

 betrokkenheid: de effectieve leertijd wordt vergroot als de leerling 
betrokken is. 

 betekenis: we zoeken, samen met de kinderen, naar onderwerpen 
waarvoor zij de meeste belangstelling hebben. 

 bedoelingen: de leerkrachten hebben hun doelstellingen die ze,  met de 
kinderen, op hun ontwikkelingsniveau willen behalen. 

 begeleiding: de leerkracht begeleidt de leerlingen in hun 
ontwikkelingsproces. 



3 

 ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS

 

SCHOOLGIDS  BASISSCHOOL ‘DE WILDEREN’  14 

Vanuit betekenisvolle activiteiten zijn we vooral gericht op brede doelen (zelfstandigheid, 
samenspel, wereldverkenning). De kinderen leren niet alleen om later te kunnen deelnemen aan 
activiteiten in hogere groepen. Ze moeten er nu ook iets aan hebben.  

We verdelen het onderwijs in 5 activiteitengebieden: 

 construerende en beeldende activiteiten: tekenen, knutselen, timmeren, 
werken in de bouwhoek en met de zandtafel. 

 spelactiviteiten: taalontwikkeling, door spel in de huishoek of in 
themahoeken zoals 'het ziekenhuis', drama-activiteiten en 
gezelschapsspelletjes. 

 rekenactiviteiten: meten, tellen, wegen. 

 lees- en schrijfactiviteiten: brieven schrijven, naar verhaaltjes luisteren, 
boekjes maken. 

 kring- en gespreksactiviteiten: liedjes zingen, praten over een 
onderwerp, spelletjes in de kring, nabespreken van het werk. 

Leerkrachten spelen bij al die activiteiten een belangrijke rol. Zowel de leeromgeving als de 
beleving van kinderen zijn veranderd. ICT speelt hierin een steeds belangrijkere rol en komt dan 
ook tijdens de voorbereiding van elk thema nadrukkelijk aan de orde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASISONTWIKKELING IN GROEP 1-2 
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Hoewel de groepen 1 t/m 4 in toenemende mate samenwerken, blijft het onderwijs in 1-2 een 
eigen karakter houden. Dit is zichtbaar zowel aan de inrichting van de lokalen als aan de manier 
van werken. 

We hanteren verschillende werkvormen:  

 de kring, waarin we vaak starten met een activiteit. Ook 'de kleine kring' 
gebruiken we soms om conform interesse of niveau iets aan te bieden. 

 het speelwerkuur, waarbij kinderen in hoeken en aan tafeltjes kunnen 
werken. Kinderen kiezen zoveel mogelijk hun eigen activiteiten. 

 bewegingslessen in de speelzaal. Ook spelen de kinderen veel buiten. 
Daar kunnen ze  gebruik maken van de zandbak, karren, steppen en 
andere spelmaterialen. 

Pas wanneer kinderen zich prettig voelen op school kunnen ze goed leren. Dus krijgen de 
kinderen de tijd om te wennen. Een duidelijke organisatie is daarom belangrijk. 

BASISONTWIKKELING IN GROEP 3 EN 4 

De komende jaren worden ook in de groep 3 en 4 verdere stappen gezet tot 
basisontwikkeling/ontwikkelingsgericht onderwijs. Er worden door de leerkrachten van groep 
drie en vier (samen met die van 1-2) gezamenlijk projecten voorbereid en (afgestemd op de 
leeftijdsgroep) in de eigen groep met de kinderen uitgevoerd. Binnen deze thema's is er dan 
ruimte voor zowel lezen, schrijven en rekenen als voor wereldoriënterende en expressievakken. 
Deze thema’s worden aangeboden in heterogene groepen. 

De inrichting van de lokalen heeft de voorbije jaren andere accenten gekregen. Er zijn plekken 
(hoeken) om zelfstandig te werken. Diverse  computers, zowel in de klas als in de hal, zijn 
permanent bereikbaar voor de kinderen. Het eigen werk van kinderen krijgt zo steeds meer een 
centrale plaats.  

Binnen en buiten het werkuur wordt veel aandacht besteed aan het leren lezen, leren rekenen 
en leren schrijven. Taal, lezen en schrijven zijn nauw met elkaar verbonden. Rekenen is een 
afzonderlijk vak.  

ONTWIKKELINGSGERICHT ONDERWIJS (GROEP 5 T/M 8) 

Onder ‘ontwikkelingsgericht onderwijs’ verstaan we het optimaal afstemmen van het onderwijs 
op de leer- en ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen door: 

 gebruik te maken van uiteenlopende materialen en manieren om iets uit 
te leggen. 

 de leerlingen uitzicht te bieden op groei van de eigen mogelijkheden. 

 de kinderen  medeverantwoordelijk te maken voor het eigen leerproces. 

 aandacht te hebben voor zelfvertrouwen en competentie-ervaringen ('ik 
kan iets') bij kinderen. 

De uitgangspunten van basisontwikkeling spelen hierbij een belangrijke rol. 

Voor leerkrachten houdt dit in dat: 

 ze (door de school vastgestelde) minimumdoelen en (afhankelijk van de 
mogelijkheden van de leerlingen) aanvullende doelen nastreven. 

 ze effectieve leertijd, al naar gelang de behoeften van de leerlingen, 
variëren. 
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 ze het onderwijsleerproces in de groep doelmatig en efficiënt 
organiseren. 

 ze bij leerlingen een betrokken, actieve en zelfstandige leerhouding 
bevorderen. 

Middelen hierbij zijn: 

 Interactie (de manier waarop je met kinderen omgaat en contacten 
onderhoudt). 

 Instructie (de manier waarop je uitleg geeft, varieert in uitleg, doelen 
probeert te bereiken). 

 Groepsmanagement (de manier waarop je het verloop van de les 
organiseert, zoals samenwerking en materiaalgebruik). 

Iedere week krijgen de kinderen weektaakformulieren. Deze bevatten: moet-, mag- en 'alleen-
voor-mij-taken'. De  inhoud van de moet- en mag-taken zijn voor de meeste kinderen hetzelfde. 
De hoeveelheid en de moeilijkheid van de taken kunnen per leerling verschillen. De ‘alleen-voor-
mij-taken’ zijn op ieder kind individueel gericht. Het kan dus zijn dat een leerling 
herhalingsoefeningen van een bepaald vak krijgt, maar het kan ook zijn dat de stof verbreding 
of verdieping biedt op diverse vakgebieden. 

Bij alle taken is de onderverdeling gemaakt in taal, spelling, rekenen en ‘ander werk’. 

Op de formulieren is terug te vinden of ze het werk alleen, met zijn tweeën of met een groepje 
maken. Verder kunnen de kinderen zien wie het werk nakijkt: doen ze dat zelf, samen of doet de 
leerkracht dat. Verder is terug te vinden of en wanneer er voor een opdracht uitleg is. Kinderen 
bepalen zelf op welke dag ze het werk maken. De tijd waarin er aan de taken gewerkt wordt, 
kan variëren van 15 minuten tot meerdere uren per dag.  

Het contractwerk wordt door de leerkracht met de kinderen tussendoor besproken en achteraf 
geëvalueerd. Zo kan bekeken worden of het werk te veel, te weinig, te moeilijk of te 
gemakkelijk was. 

 

Vele dagelijks terugkerende zaken worden door het gebruik van routines gestructureerd. 
Ontwikkelingsgericht leren zorgt ervoor dat kinderen actiever leren, meer betrokken zijn, leren 
samenwerken, plannen en communiceren. Dit zijn sleutelvaardigheden die ze in hun verdere 
leven dagelijks zullen nodig hebben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GROEP 1 T/M 8 (ALGEMEEN) 
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De vakken taal, rekenen en lezen vormen de kern van ons onderwijs. Ze zijn de basis voor elke 
andere ontwikkeling. Daarom besteden wij daar ongeveer de helft van onze lestijd aan. Naast 
alle vakgebieden wordt er veel aandacht besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling.  

Binnen het sociale aspect schenken we aandacht aan: 

 relatie met andere kinderen binnen de groep 

 relatie met de leerkracht 

 delen van materialen 

 hulpvaardig gedrag 

 naleven van sociale gedragsregels 

 sociale redzaamheid 

Binnen het emotionele aspect zijn essentieel: 

 leren hanteren en uiten van gevoelens 

 ontwikkelen van vertrouwen en zelfvertrouwen 

 nieuwsgierigheid en leergierigheid uitlokken 

 leren initiatief te nemen 

 ontwikkelen van taakbewustzijn 

TAAL 

Vanaf groep 1-2 wordt aandacht besteed aan spreken, luisteren en expressie. Dit doen we door 
middel van kringgesprekken, vertellen, voorlezen, waarnemingslesjes, leergesprekken, versjes, 
rijm- en klankspelletjes, poppenkast, luisterspelletjes, creatief spel, taal- en denkspelletjes, 
school-t.v , inzet van de computer en het zelf maken van raadsels, verhaaltjes en rijmpjes.  Het 
taalonderwijs in groep 3 zit  verweven in de methode voor aanvankelijk lezen.  

Vanaf groep 4 wordt er  gewerkt met de nieuwe methode 'Taal Actief', die uit twee delen 
bestaat. Een deel bevat aspecten op het gebied van mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid 
(spreken, luisteren en schrijven). Het andere gedeelte bevat de spelling van de onveranderlijke 
woorden en de werkwoordspelling. 
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LEZEN 

Voor kleuters die belangstelling tonen voor geschreven taal of lezen hebben we een 
leesschrijfhoek. Daarin gebruiken de kinderen spelenderwijs letters en geschreven taal.  'Doen-
alsof' lezen en schrijven, is een belangrijke stap richting het 'echte' lezen en schrijven dat vooral 
plaatsvindt vanaf groep 3.  In  groep 3 wordt gewerkt met de nieuwe “Kim-versie” van de 
methode “Veilig Leren Lezen”. De methode dient meer als een bronnenboek, als rode draad 
door het leesproces.  Tot en met groep 6 wordt het technisch lezen geoefend middels de 
methode ‘Goed Gelezen’. Het begrijpend en studerend lezen krijgt aandacht via dezelfde 
methode waarbij aanvullend gebruik wordt gemaakt van actuele online nieuwsberichten (via 
www.nieuwsbegripxl.nl  ).  

SCHRIJVEN 

Bij de kleuters proberen we een goede teken- en schrijfhouding aan te leren. Ook is belangrijk 
dat de kleuters begrippen zoals vooraan, tussen, boven en naast kunnen hanteren. Veel 
aandacht gaat uit naar de ontwikkeling van de fijne motoriek. Van belang daarbij zijn de 
bewegingen die met potlood en pen worden gemaakt. Kleuters gebruiken hiervoor Schrijfdans 

Voor de groepen 3 t/m 6 maken we gebruik van de methode “Pennenstreken”.  De kinderen 
leren schrijfpatronen waaruit de letters en cijfers zijn opgebouwd. Verder leren ze letters en 
cijfers methodisch naschrijven en het aan elkaar schrijven van letterverbindingen. Elke leerling 
krijgt in groep 4 één keer in zijn schoolloopbaan een gratis schoolpen. 

Vanaf groep 7 laten we langzaam het methodisch schrijven los. De leerlingen krijgen dan ruimte 
om een eigen, duidelijk, goed lopend en verzorgd handschrift te ontwikkelen. We blijven wel 
eisen stellen aan de verzorging van al het schriftelijk werk. Vanaf groep7 mogen kinderen zelf 
hun schrijfpen kiezen. 

REKENEN  

In de eerste twee jaren van de basisschool zijn de kinderen handelend bezig met ruimte, 
hoeveelheid, tijd, oorzaak en gevolg om zodoende belangstelling  voor het leren rekenen te 
bevorderen. Hierbij maken de leerkrachten gebruik van het ideeënboek voor kleuters, dat bij de 
rekenmethode hoort. In de groepen 3 t/m 8 werken we met de methode 'Rekenrijk’. Het is een 
realistische reken-wiskundemethode die bij uitstek geschikt is voor adaptief onderwijs. De 
krachtige elementen van ‘Rekenrijk’ zitten in het organisatiemodel, het gebruiksgemak, de 
adaptieve mogelijkheden, inhoud op niveau en de geïntegreerde computerprogramma’s. In de 
groepen 7 en 8 wordt meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid verwacht van de kinderen. 
Zij maken aan het begin van elk nieuw blok een zogeheten starttoets. Deze toets bevat de 
doelen van het komende blok. Aan de hand van deze starttoets wordt (in overleg met de 
leerkracht) gekeken welke instructies de leerling gaat volgen en welke taken hij bij dat blok 
moet maken. De twee volgende weken werkt de leerling aan zijn planning. Na twee weken 
volgt de officiële toets. De week hierna is ruimte voor reflectie en remediëring/verdieping.  

ENGELS 

Door middel van Engelse les proberen wij de kinderen een positieve houding ten aanzien van 
het leren van een vreemde taal bij te brengen. Daarbij worden ze ook bewust gemaakt van de 
rol die de Engelse taal in de Nederlandse samenleving speelt op sociaal en cultureel gebied. 
Verder proberen we de kinderen een zekere mate van luister-, spreek-, lees- en 
schrijfvaardigheid bij te brengen. De kinderen kunnen zich zo in veelvoorkomende situaties in 
het Engels redden. We gebruiken hiervoor de methoden ‘Groove me’ en ‘Take it easy’.  

http://www.nieuwsbegripxl.nl/
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WERELDORIËNTATIE EN CREATIEVE VORMING 

Op heel veel momenten wordt gesproken over de wereld om ons heen. We brengen de kinderen 
kennis bij over het heden en verleden, over de aarde en over de natuur. Daarbij proberen we zoveel 
mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld van de kinderen. 

Omdat we expliciet bezit zijn met het nieuw vormgeven van de wereld oriënterende en creatieve 
vakken, behoeft dit een extra aandacht in het schoolplan. Hieronder een kenschets van het nieuwe 
onderwijsconcept. Het concept is nog in 
ontwikkeling, maar de kaders van het concept 
zijn beschreven. 
 
Het Nieuwe Onderwijs Concept 

Vooraf 

De Wilderen heeft vanuit de politiek en de 

boven schoolse organisatie een duidelijke 

opdracht gekregen: in Waalre moeten kinderen 

een keuze in onderwijsaanbod krijgen. Er zijn 

vanaf 2008 verschillende ideeën geweest voor een 2de onderwijsstroom naast het aanbod van De 

Wilderen. Deze ideeën waren vaak complex en werden niet in de praktijk gebracht.  

In 2014 is opnieuw naar de opdracht gekeken, met als conclusie dat keuze in onderwijsaanbod 

natuurlijk gerealiseerd kan worden door een 2de onderwijsstroom, maar net zo goed door het bieden 

van een keuze voor ouders binnen het bestaande onderwijsconcept.  

Vanaf dat moment heeft de school gekeken naar het aanbod wat voor alle kinderen moet gelden en 

het aanbod waarin een keuzevrijheid te organiseren is. Het uitgangspunt was vanaf dat moment dus 

duidelijk 1 school met meer keuze! 

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. Dit moet voor alle kinderen  voldoende zijn op fundamenteel 

niveau. Ook vinden wij het van belang dat een kind ook een basiskennis en vaardigheid krijgt in de 

Engelse taal. Daarnaast vinden we de sociale- emotionele- en motorische ontwikkeling bij het 

basisaanbod voor alle kinderen, ongeacht de interesse en talenten, horen. 

Keuzevrijheid 

Naast de basisvakken willen we voor kinderen een vrijheid in keuze organiseren. De keuze moet 

vooral de interesse en de talenten van kinderen ontluiken. Als school bieden we een brede 

ontwikkeling, maar binnen ontwikkelingsdomeinen bieden we keuze in onderwerpen waarover 

geleerd wordt en manieren waarop geleerd wordt. Het keuzeaanbod zal altijd een combinatie 

vormen van aanbod van kennis(overdracht) en het leveren van een prestatie (kennistoepassing). We 

zullen hierbij veel gebruik maken van de principes van leren leren. 

Ontwikkelingsdomeinen 

Voor onze school staan 5 domeinen centraal in de ontwikkeling van de kinderen:  

- Domein Mens en Samenleving 

- Domein Mens en Natuur 

- Domein Mens en Techniek 

- Domein Mens en Expressie 

- Domein Mens en Ruimte/Tijd 

Daarnaast is er nog een Domein Basisaanbod om kinderen de kans te geven meer te excelleren in 

het basisaanbod. 

Een leerling heeft 
bijvoorbeeld in periode 1: 
Op maandag ‘Mens en 
Techniek’ 
Op dinsdag  ‘Mens en 
Natuur’ 
Op donderdag ‘Mens en 
Expressie 
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De domeinen worden allen door het jaar heen aangeboden. Het jaar is opgedeeld in 4 perioden. 

Tijdens elke periode krijgt een kind uit 3 domeinen lessen aangeboden. Ieder kind moet ten minste  

per jaar een aanbod binnen elk domein hebben gevolgd, zodat we de brede ontwikkeling van 

kinderen stimuleren en garanderen. 

 

Aanbod binnen een ontwikkelingsdomein 

Binnen een domein bieden we verschillende onderwerpen aan. Deze 

onderwerpen vormen een lessenserie van 6 weken, 2 uur per week. De 

kinderen krijgen een stuk theorie over het onderwerp en daarnaast 

passen de kinderen de theorie toe bij opdrachten (prestaties).  

Keuze 

De kinderen kunnen zelf aangeven over welke onderwerpen ze meer willen leren (keuze van 

onderwerp). De leerkrachten delen de kinderen in en houden zoveel mogelijk rekening met de 

voorkeuren van de leerlingen. Wel stellen we de brede ontwikkeling verplicht en zullen hier samen 

met de leerlingen steeds rekening mee houden. 

Kerndoelen basisonderwijs 

De inhoud van de lessenseries zijn gebaseerd op de kerndoelen van het basisonderwijs. De 

kerndoelen zijn de doelen die elke basisschool in elk geval moet aanbieden gedurende de 

schoolperiode. Hiermee is de kwaliteit van het onderwijsaanbod gewaarborgd. Voor elke leerling 

houden we bij welke kerndoelen in welke periode aan bod zijn gekomen, zodat we ook per leerling 

zien of alle doelen zijn aangeboden. 

  

 

Daarnaast is er ook nog een aanbod in de klas waarin we bijvoorbeeld topografie behandelen 

(oriëntatie in groep 5, Nederland in groep 6, Europa in groep 7 en de Wereld in groep 8) en ruimte 

bieden voor extra presentaties.   

BEWEGINGSONDERWIJS 

In groep 1-2 kunnen de kinderen terecht in de inpandige speelzaal. Ook hier maken we 
onderscheid tussen spel- en toestellessen. De jongste kinderen spelen ook regelmatig buiten. 

Vanaf groep 3 gymmen de kinderen twee keer in de week. De ene keer is er een spelles. De 
andere keer volgt een les met toestellen.  

We gebruiken sinds januari 2009 de methode “Planmatig bewegen”. De methode gaat uit van 
hoeken waardoor kinderen veelal tegelijkertijd actief zijn. Door mediakaarten  (een kaart waarop 
de oefening beschreven staat)  in te zetten  in de bovenbouwgroepen, worden leerlingen mede-
eigenaar van de les. 

In periode 2 heeft het kind: Mens en Cultuur,  
Mens en Samenleving en Mens en Techniek.  
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BEVORDERING VAN GEZOND GEDRAG  

Binnen dit vormingsgebied willen we de kinderen duidelijk maken, dat ze steeds meer zelf 
verantwoordelijkheid dragen voor hun lichamelijke en geestelijke gezondheid. Door een bewust 
gezond gedrag kunnen tal van lichamelijke en geestelijke ziekten voorkomen worden. Dat gaat 
niet vanzelf en ook niet van de ene op de andere dag. Wij vinden het dan ook van belang dat het 
kind van jongs af aan leert: 

 wat gezond is voor je lijf. 

 hoe je veilig bent in het verkeer. 

 hoe belangrijk een gezond milieu is. 

 hoe je veilig bent in huis of op school. 

 hoe je prettig kunt leven in je eigen omgeving. 

Voor een groot deel zitten deze aspecten ingebed in de reguliere methodes. We maken hierbij 
ook gebruik van de methode “Relaties en seksualiteit” De auteur van het lespakket is 
psychologe en seksuoloog Sanderijn van der Doef. De methode bestaat uit een lesmap met vier 
katernen. Behalve het algemene schoolkatern is er een katern voor de onderbouw, 
middenbouw en bovenbouw. Elk katern bevat lessuggesties over verschillende onderwerpen 
die te maken hebben met relaties en seksualiteit. Het is aan de leerkracht hoe deze methode 
ingezet wordt. Daarnaast kunnen ook voorvallen thuis of op school aanleiding zijn om met de 
kinderen hierover te praten.  

GODSDIENST/KATECHESE/ LEVENSBESCHOUWING 

We zijn een katholieke school. Dat betekent dat onze maatschappelijke opgaven weliswaar 
gelijk zijn aan die van vele andere scholen, maar dat we daarbinnen een eigen inspiratie en een 
eigen karakter hebben. 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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Een extra accent wordt gelegd bij de catecheseprojecten. Daarin wordt aandacht geschonken 
aan:  

- vragen bij situaties en ervaringen die raken aan de grenzen van het bestaan. 

- de bijbel en de manier waarop deze door de katholieke gemeenschap wordt overgeleverd. 

- de dialoog met andere godsdienstige en levensbeschouwelijke oriëntaties.  

Uitgangspunten daarbij zijn steeds de ervaringen van de kinderen.  

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 methode gebonden 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 een 
digitale foto- en videocamera 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, ict wordt steeds meer verweven in het onderwijs.  
 
In augustus 2012 zijn in alle groepen digitale Prowise Touch screen borden geplaatst. Leerkrachten 
volgen scholing in het gebruik van het nieuwe digitale schoolbord en de nieuwe mogelijkheden die 
dit biedt. Onze werkgroep  ICT ontwikkelt beleid en begeleidt de implementatie en de inzet van 

multimedia.    
 

CULTURELE VORMING/VIERINGEN 

Gedurende het schooljaar wordt op bepaalde momenten – o.a tijdens NOC modules-  in 
verschillende leerjaren speciale aandacht besteed aan culturele en maatschappelijke projecten 
(milieuproject, haltproject, aandacht voor monumenten, wereldwinkel).  

http://www.dewilderen.nl/
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Elk jaar nemen we met alle groepen deel aan diverse projecten kunstzinnige vorming. Deze 
projecten worden uitgevoerd in samenwerking met BISK (Brabants Instituut voor School en 
Kunst).  De thema’s lopen zeer uiteen (dans, muziek, toneel, beeldende kunst, foto, film, video). 
Aan zo’n project is in sommige gevallen een  voorstelling of een bezoek aan een tentoonstelling 
gekoppeld.  

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. 

We houden regelmatig een “Derdewereldactie” met een afsluitende viering.  Kinderen maken 
ook kennis met tal van muziekinstrumenten en er zijn excursies naar aanleiding van lessen op 
school (techniek e.a.) 

 

HUISWERK 

Ons uitgangspunt is dat huiswerk op de basisschool een bescheiden plaats heeft. Soms krijgt 
een kind in een bepaalde groep wel huiswerk mee en een ander niet. Of het ene kind krijgt iets 
meer dan het andere. Daarvoor zijn dan duidelijke redenen aanwezig, die met de ouders en het 
kind besproken zijn. Of een kind huiswerk meekrijgt, is ter beoordeling van de school. Soms gaat 
het om extra oefening of een hulpprogramma.  

Incidenteel krijgen de jonge kinderen kleine opdrachtjes mee naar huis: plaatjes zoeken, een 
boekje lezen voor een boekbespreking of een klein spreekbeurtje. 

Vanaf groep 5 wordt beperkt huiswerk meegegeven. Het betreft dan voornamelijk voor een 
proefwerk van een van de zaakvakken. 

In groep 7 en 8 is huiswerk een structureel onderdeel van het lesprogramma. De kinderen 
krijgen elke week een taak bestaande uit minimaal twee bladzijdes opgegeven. Zodra het 
schooladvies bekend is, zal de moeilijkheid van huiswerk enigszins worden aangepast aan het 
niveau. Verder wordt incidenteel het leren voor  proefwerk, voorbereiden op zaakvakken en 
een boekbespreking opgegeven. 

De huiswerkopdrachten in 7 en 8 zijn niet bedoeld om zich nieuwe stof eigen te maken. Het gaat 
er meer om dat kinderen leren: 

 plannen van leertaken na school 

 leren omgaan met leertaken 

Ouders krijgen door middel van huiswerk zicht op de studiehouding van hun kind. Dit is 
belangrijk bij de keuze van een school voor voortgezet onderwijs. 

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, Derdewereldacties, Eerste Communie en Vormsel. De voorbereidingen vinden vaak 
plaats in de klas (die van de Eerste Communie en het Vormsel vallen veelal buiten de school). De 
vieringen als afsluiting kunnen in de groep plaatsvinden, maar ook op schoolniveau als een 
gezamenlijke afsluiting op school.  

De Sint bezoekt de groepen 1 t/m 4. De kinderen van de groepen5 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.  
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Voor de kinderen van groep 8 zijn er schoolverlatersdagen (van dinsdag t/m vrijdag in een van 
de laatste weken van het schooljaar) in Eersel. Deze zijn ingevuld met een educatief maar 
voornamelijk recreatief programma. Het schooljaar 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.  
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4. ZORG VOOR KINDEREN 

4.1 OPVANG VAN NIEUWE KLEUTERS 

Vanaf hun 4e verjaardag zijn kinderen welkom op basisschool De Wilderen. Voordat het zover is 
geldt het volgende: 

Ouders kunnen gedurende het hele schooljaar 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.  

Ongeveer 4 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 de 5 (halve) gewenningsdagen af te 
spreken. (Dit zijn 5 dagdelen voorafgaand aan de 4e verjaardag).  

De leerkracht stelt na aanmelding ouders van OND-kinderen op de hoogte van de procedure, 
die geldt voor OND-kinderen. ( kinderen die in oktober, november, december geboren zijn; zie 
blz. 31)  

De administratie stuurt na de eerste lesdag de gemeente een kennisgeving van inschrijving. 

De kinderen van de groepen 1-2 zitten in heterogene groepen. Als er in de loop van een 
schooljaar formatie-uitbreiding voor de groepen 1-2 mogelijk is, dan formeren wij 
noodzakelijkerwijs een homogene opvanggroep.  

Ons streven is om deze groepen heterogeen van samenstelling te laten zijn. Formatietechnisch 
kan het soms niet volledig gerealiseerd worden.  

Het onderwijs in de groepen 1-2 is afgestemd op de belevingswereld van het kind. Kleuters 
mogen kleuter blijven en dus wordt er alle aandacht gegeven aan spelend ontdekken en leren.  

Heel belangrijk is het creëren van een veilige sfeer in de groep, waardoor het kind zich geborgen 
voelt en tot activiteiten komt. Deze activiteiten zijn in vijf groepen onder te verdelen die voor de 
groepen 1-2 van belang zijn: 

 constructieve en beeldende activiteiten 

 spelactiviteiten 

 rekenactiviteiten 

 lees- en schrijfactiviteiten 

 kring- en gespreksactiviteiten 

In de praktijk lopen de genoemde activiteiten door elkaar heen. Als kinderen “markt” spelen 
komen naast spelactiviteiten, ook het gesprek, lezen/schrijven en rekenen aan bod. Er wordt 
altijd aan de hand van een thema gewerkt. 
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Voor het vrije en geleide spelen hebben wij de beschikking over een ruime speelzaal en een 
grote speelplaats. Vanzelfsprekend zijn in de groepslokalen allerlei ontwikkelingsmaterialen 
aanwezig. 

In groep 3 komen zeker in de beginfase nog bekende speelse activiteiten voor de kinderen 
herkenbaar terug. Het vrije spelen wordt zeer geleidelijk afgebouwd en eindigt pas rond 
kerstmis in groep 4.  

De principes van basisontwikkeling worden geleidelijk aan doorgevoerd in de onderbouw. 
Hierbij worden leerkrachten ondersteund middels scholing. Regelmatig vindt ook gepland 
onderling overleg plaats over basisontwikkeling. 

PEUTERESTAFETTE 

De peuterspeelzalen van Aalst/Waalre kennen de peuterestafette. De peuterestafette is een 
overdrachtsdocument van de peuterspeelzaal naar de basisschool. Om zo de overgang van de 
peuterspeelzaal naar de basisschool soepel te laten verlopen. Er is twee maal per jaar overleg 
tussen de bouwcoördinator 1-2 van basisschool De Wilderen en een leidster van Peuterspeelzaal 
Pukkemuk en een leidster van Kinderstad.  

ZINDELIJKHEID 

Basisschool De Wilderen laat alleen kinderen toe, die zindelijk zijn. Incidenteel komt in de broek 
poepen/ plassen voor. Als een kind op de basisschool in de broek poept dan neemt de juf 
contact op met ouders (telefoon / brief). Ouders kunnen dan zelf de broek / luier verschonen. 
Een juf kan een kind niet verschonen, omdat ze dan geen toezicht meer op de andere kinderen 
kan uitoefenen. In geval van problemen bij de zindelijkheid kan de GGD hulp bieden.  

 

 

4.2 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 zorg coördinator / bouwcoördinator / leiding van de school van 
herkomst 
- Directeur bepaalt wanneer het kind geplaatst wordt.   
 
Criteria waar naar 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 

4.3 LEERRESULTATEN EN RAPPORTAGE 
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Door leerresultaten te meten en te vergelijken met landelijke normen ( toetskalender SKOzoK), 
kunnen we kijken hoe het leer- en ontwikkelingsproces in een groep en bij een kind verloopt. 
Het geeft de leerkracht een extra houvast bij vragen als: “Is de leerstof goed verwerkt?” en 
“Moeten er aanpassingen komen in de aanbieding van de leerstof, in het tempo?”  

Het geeft de leerkracht inzicht in welke kinderen extra aandacht of een andere begeleiding 
nodig hebben.  

De leerkrachten in groep 1-2 maken twee keer per jaar een verslag m.b.v. Kijk! over elk kind. 
Naast de sociaal-emotionele ontwikkeling beschrijven ze ook de ontwikkeling van het kind 
binnen de activiteitengebieden (zie 3.2) en bijvoorbeeld de motorische ontwikkeling. Voor het 
systematisch observeren wordt het observatiesysteem ‘Kijk!’ gebruikt. 

Vanaf groep 3 brengen wij u twee maal per jaar schriftelijk op de hoogte van de vorderingen 
door middel van een rapport. Naast een beoordeling per vakgebied geven we ook het 
ontwikkelingsproces aan. Voor de duidelijkheid voegen we de Cito-uitslagen van ons 
leerlingvolgsysteem toe. 

Alle ouders en verzorgers worden  uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek aan het begin 
van het jaar. Bij het eerste rapport zijn er uitsluitend gesprekken op verzoek van 
ouders/verzorgers of op uitnodiging van de leerkracht. 

De leerkrachten zijn altijd bereid om buiten de ouderavonden met u te praten over de 
ontwikkeling van uw kind. U kunt daarvoor een afspraak maken. 

ONDERWIJSKUNDIGE RAPPORTEN 

Voor iedere leerling die de school verlaat en naar het voortgezet onderwijs gaat, wordt door de 
leerkracht in samenwerking met de Kwaliteitsondersteuner  een onderwijskundig rapport 
opgesteld. Dit digitale overdrachtsdossier (DOD)  geeft aan wat het onderwijsaanbod van onze 
school geweest is en welke resultaten de leerling daarbij behaald heeft. Ook worden hierin 
leerling kenmerken beschreven en komt het definitieve advies erin te staan. Deze DOD wordt 
met de ouders en leerling tijdens het definitieve-advies-gesprek besproken. Wanneer ouders 
akkoord gaan wordt het document op “definitief” gezet en ontvangen ouders een afschrift van 
het DOD. Het middelbaar onderwijs kan dan via een speciale website het betreffende rapport 
bekijken.  

4.4   SPECIALE ZORG EN HET LEERLINGVOLGSYSTEEM 

Wij proberen de ontwikkeling van uw kind gedurende de gehele basisschooltijd zo goed 
mogelijk te volgen, te begeleiden en te stimuleren.  

In de groepen 1 en 2 registreert de leerkracht de ontwikkelingen in Kijk!. Observaties, die o.a. 
worden gekregen door naar de kinderen te kijken en met ze te werken, staan daarin centraal. 
We maken daarbij gebruik van hulpmiddelen, die vanuit basisontwikkeling zijn aangereikt. 
Minimaal 2 keer per schooljaar houdt de KO-er een groepsbespreking met elke leerkracht van 
de groepen 1 t/m 8. Hier wordt gesproken over de groep als geheel,  de inhoud van het 
onderwijs en  individuele leerlingen. 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. 

In de groepen 3 t/m 8 maken de kinderen twee maal per jaar een methodeonafhankelijke toets 
voor de vakgebieden lezen, rekenen en taal (spelling). Eenmaal per jaar is er een toets voor 
begrijpend lezen. Al deze toetsen, inclusief de toetsen bij de kleuters, noemen we het Cito-
leerling- en onderwijsvolgsysteem (LOVS). Door middel van deze toetsen, de 
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methodegebonden toetsen en niet te vergeten door de dagelijkse praktijk in de klas, krijgen we 
duidelijk de onderwijsbehoeften van alle leerlingen in beeld.  

EXTRA HULP 

                                     We proberen in ons onderwijs zoveel mogelijk rekening te houden met de onderwijsbehoeften  
                                    van elke leerling. We werken handelingsgericht.  En geven leerlingen  die dat nodig hebben in  de  
                                    groep zoveel mogelijk zorg op maat. 

MEER- EN HOOGBEGAAFDE LEERLINGEN 

We realiseren ons dat kinderen die het bijzonder goed doen ook extra aandacht nodig hebben. 
Deze kinderen begeleiden we bij het leren in de vorm van verdiepende stof, moeilijkere 
opdrachten, beter leren plannen of het ontwikkelen van een meer kritische werkhouding. Bij de 
keuze van methoden houden we rekening met goede uitdagende en verdiepende extra stof. Zo 
nodig wordt er naar extra materiaal gezocht.  

LEERLINGBEGELEIDING 

                                      Als 
                                     * een leerling onvoldoende profiteert van het groepsaanbod 
                                     *we niet begrijpen waarom een leerling zich anders ontwikkelt dan verwacht, 
                                     *een leerkracht behoefte heeft aan feedback op haar aanpak van een specifieke leerling 
                                    * we ernstige of complexe problematiek vermoeden 
                                      Dan wordt deze leerling besproken  tijdens een leerlingbespreking. Dit is een gepland overleg  
                                      tussen leerkracht, Kwaliteitsondersteuner, en eventueel andere deskundigen. 
 
                                     We volgen tijdens dit overleg de volgende stappen: 

                   1. Overzicht: wat gaat goed en wat blijkt moeilijk? 
                   2. Inzicht: hoe zou het kunnen komen dat de situatie nu zo is? 
                   3. Weten we al genoeg om de vragen te beantwoorden? 
                   4. Uitzicht: wat betekent de analyse voor de aanpak? 
                    5. Wat zijn de afspraken voor de leerkracht? 
                    6. Afspraken en planning: Wie doet wat, waarom, hoe en wanneer? 

 
                                      Partners in de Samenwerking kunnen zijn: Centrum Jeugd en Gezin, School Maatschappelijk  
                                     Werk, GGD. Samen proberen we de goede stappen te zetten om voor de leerling het best  
                                      mogelijke onderwijs te verzorgen. 
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HANDELINGSPLAN (ZIE GROEPSPLAN) 

Indien nodig wordt er een handelingsplan (zie groepsplan) opgesteld. Dit kan zijn op didactisch 
gebied (leervakken) of sociaal-emotioneel gebied  (gedrag). De leerkracht voert het 
handelingsplan zelf uit. Na 8-10  weken wordt gekeken of de beoogde vooruitgang is geboekt of 
het plan moet worden bijgesteld of afgesloten. Zie zorgplan.  

LEERLINGGEBONDEN FINANCIERING 

Passend onderwijs  
Met ingang van 1 augustus 2014 is Passend Onderwijs van start gegaan. 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.   
  
Extra ondersteuning 
 Het bestuur is verantwoordelijk voor het arrangeren van extra ondersteuning die sommige 
leerlingen nodig hebben. Daarbij onderscheiden we lichte ondersteuning en zware 
ondersteuning. In onze regio is ervoor gekozen de lichte ondersteuning door de 
schoolbesturen zelf uit te laten voeren. Dat geeft ons de ruimte om lichte en preventieve 
arrangementen voor kinderen en of groepen zelf vorm te geven passend bij onze visie en 
werkwijze.   
 
Lichte Ondersteuning 

  Op onze school is een goede zorgstructuur aanwezig. De leerkracht probeert zoveel 
mogelijk maatwerk te bieden in de groep. De KO-er (KwaliteitsOndersteuner) ondersteunt de 
leerkracht hierbij. 

  De onderwijsbehoeften van een kind kunnen zeer complex zijn, waardoor ons onderwijs 
onvoldoende aansluit bij wat uw kind nodig heeft. In die situaties neemt de KO-er in 
samenspraak met de ouders en leerkracht contact op met de Coördinator Passend Onderwijs 
van SKOzoK.   

 De Coördinator Passend Onderwijs is verantwoordelijk voor het bepalen van arrangementen 
voor leerlingen die (lichte) ondersteuning nodig hebben. Een arrangement kan zeer divers zijn. 
Er kan een expert ingezet worden die de leerkracht helpt bij het realiseren van een passend 
onderwijsaanbod voor het kind. Ook kan er worden gekozen om een leerling te plaatsen op 
een school voor speciaal basisonderwijs. 

  U als ouder wordt  nauw betrokken bij het opstellen van het arrangement voor uw kind.    
 
Zware ondersteuning 
 In niet alle gevallen is lichte ondersteuning voldoende. Dan kan een arrangement zware 
ondersteuning aangevraagd worden. 

EXTERNE EXPERTS 

Om leerlingen met zorg beter te kunnen begeleiden, kunnen we de hulp van andere experts  
inroepen. 
Als er sprake is van handelingsverlegenheid kan de school adviseren tot onderzoek.  
Als onderzoek gewenst/noodzakelijk is, moeten ouders/verzorgers daarvoor toestemming 
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geven. In een gesprek met de ouders en de school worden de resultaten besproken en worden 
afspraken gemaakt hoe het beste kan worden verder gegaan. 
 

TAKEN KO-ER 

Op bestuursniveau heeft SKOzoK  taken geformuleerd voor de KO (kwaliteitsondersteuner), die 
de meeste scholen in onze regio hanteren. In het kort komt het er op neer dat de KO-er de 
leerkrachten ondersteunt bij het vormgeven van goed onderwijs voor alle bij leerlingen, onder 
andere door groepsbezoeken, groepsbesprekingen en kindbesprekingen (zie zorgplan) en door 
te helpen ondersteunen bij  het opstellen van groepsplannen en individuele handelingsplannen.  

Daarnaast wordt er door de KO contact onderhouden met  externe deskundigen. KO 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. 

Vanaf het schooljaar 2011-2012 werkt SKOzoK met bovenschools aangestelde 
Kwaliteitsondersteuners . Onze KO-er is en mevr. Jeannette Hendriks 

Doublure en kleutergroepverlenging 

Soms neemt de directie het besluit dat een kind een groep nog eens over doet. In praktijk 
besluiten leerkrachten dit in overleg met KO, directie en ouders. Dit doen we alleen als we 
denken dat dit het beste is voor de ontwikkeling van het kind. Het komt ook voor dat we de 
afspraak maken dat een kind ( bij voorkeur niet eerder dan groep 6) voor een bepaald vak met 
een aangepast programma en/of een eigen leerlijn gaat werken.  

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

 

Schooljaren Doublures ( < 3 %) Kleutergroepverlenging ( <12%) 

2011-2012 10 (2,4%) 3% 

2012-2013 14 (3,8%) 10% 

2013-2014  1 (0,2%) 7% 

2014-2015 2 (0,4%) 9% 

2015-2016 2 (0,4) 0% (zonder ond) 

Vanaf het schooljaar 2013-2014 is bewust ingezet op zo min mogelijk doubleren.  
 

Beleid (wettelijk bepaald) OND-kinderen ( groep 2 kinderen  die in oktober, november, december 
geboren zijn):  
-percentage OND-kinderen met kleuterverlenging <12% ( berekening door groep late leerlingen in 
groep 3 te delen door het aantal leerlingen in groep 3, exclusief zittenblijvers van groep 3) 
-alle OND-kinderen in groep 2 worden in februari, na de Cito M2, expliciet door de leerkracht samen 
met de KO-er, bekeken op hun totale ontwikkeling. Wanneer een kind bij de M2-toetsen een C-, D- of 
E-score behaalt, dan aanbod en begeleiding aanpassen. Ook ouders informeren. Blijkt bij E2-toetsen 
dat extra inzet onvoldoende resultaat oplevert, dan wordt in overleg met KO-er en ouders een 
beslissing genomen, over het al dan niet verlengen van de kleutertijd.  
-Criteria doorstroming OND-kinderen a. elementaire lees- en rekenvoorwaarden b. voldoende 
zelfstandig kunnen werken en omgaan met uitgestelde aandacht c. voldoende sociaal-emotionele 
ontwikkeling d. voldoende motorische vaardigheden 
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- Resultaten op CITO en KIJK vormen kleutervolgsysteem 
-Advies van de school is bindend. We streven naar een goede verstandhouding met ouders. 

SPECIAAL ONDERWIJS 

In uitzonderlijke gevallen komt het voor dat alle inspanningen van het team en alle extra hulp 
van buiten ontoereikend zijn voor de ontwikkeling van een kind. In dergelijke gevallen kan, in 
samenspraak met de ouders, overwogen worden het kind aan te melden bij het 
samenwerkingsverband. Daar kijken specialisten samen met de school of de basisschool er echt 
alles aan heeft gedaan om het kind op te vangen. Ook onderzoeken we samen of een leerling 
wel of niet in aanmerking komt voor plaatsing op een speciale school voor basisonderwijs of 
ambulante begeleiding vanuit externe experts. De Commisie van Toelaatbaarheid neemt de 
definitieve beslissing. 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONDERWIJS AAN LANGDURIG ZIEKE KINDEREN 

In het belang van zieke leerlingen hanteren we de volgende doelstellingen: 

 Voorkomen van isolement. 

 Structuur aanbieden in de dagindeling. 

 Het kind het gevoel van eigenwaarde geven. 

 Continueren van het onderwijsleerproces. 

We zullen ons daarom inspannen om de contacten met de zieke leerling te onderhouden en de 
lesstof zo adequaat mogelijk aan te bieden. 

Zieke leerlingen zijn zorgleerlingen: voor hen wordt een begeleidingsplan op maat gemaakt, 
rekening houdend met de gezondheidstoestand van de leerling. 

Wanneer een kind door ziekte de school lange tijd niet kan bezoeken, zullen we contact 
opnemen met de ouders en de leerling, om te overleggen hoe het onderwijsleerproces zoveel 
mogelijk doorgang kan vinden.  
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HOE VOLGEN WIJ ONZE KINDEREN? 

 Doorstroom aan einde / begin van een schooljaar: 

 De oude en de nieuwe leerkracht van de kinderen wisselen vóór het 
schooljaar begint informatie uit, zodat de nieuwe leerkracht meteen op 
de hoogte is van de onderwijsbehoeften van de kinderen. Er vindt zowel 
een mondelinge (warme) als schriftelijke overdracht plaats. Hierbij wordt 
van de  volgende gegevens/bescheiden gebruik gemaakt: observaties, 
rapportgegevens, methodegebonden en niet-methodegebonden 
toetsuitslagen, groepsoverzicht, groepsplan en evt. handelingsplannen, 
notities Parnassys en praatpapier (gr 1-2) 

 

 Voortgang tijdens een schooljaar: 

 Groepsbespreking. Drie keer  per schooljaar  wordt de groep met de KO-
er besproken. 

 Kindbespreking 1. Deze bespreking vindt plaats tussen leerkracht en KO 
en komt  voort uit een groepsbespreking of uit een tussentijdse 
aanmelding. 

 Bouw-/ leerjaarbijeenkomst. Elke maand bespreken collega’s in de bouw 
onderwerpen die betrekking hebben op leerlingenzorg. Dat kan gaan 
over toetsresultaten, maar ook individuele leerlingen worden besproken. 
Leerkrachten helpen en adviseren elkaar hierin. We maken gebruik van 
intervisie. 

 Middels rapportagegesprekken worden de ouders op de hoogte 
gehouden over de doorstroom van hun kind(eren). 

 Afspraken i.v.m. “doorgaande lijnen” op onderwijsinhoudelijk gebied of 
anderzijds  worden door alle groepsleerkrachten overgenomen en in de 
praktijk uitgevoerd. 

EIGEN LEERLIJN 

                            Criteria: 

• Uit genormeerde toetsen blijkt, dat de leerling voor begrijpend lezen, rekenen & wiskunde of 
spelling een leerachterstand heeft van minimaal een jaar of E-scores heeft op de LVS-toetsen voor 
het betreffende vak. 
• Wanneer er sprake is van een bijkomende sociaal-emotionele problematiek mag de achterstand 
een aantal maanden minder zijn. Deze problematiek moet dan wel worden omschreven bij de 
probleembeschrijving en besproken zijn met een extern deskundige, zoals een ambulant begeleider, 
psycholoog of orthopedagoog. 
• De belemmeringen hangen samen met ‘stabiele’ kindkenmerken. 
• Er zijn handelingsplannen uitgevoerd over een langere periode, maar de achterstanden blijven. 
• De leerling zal maximaal einddoel groep 7 kunnen halen voor ‘rekenen & wiskunde’, taal of 
begrijpend lezen. 
• De verwachting bestaat dat de leerling in aanmerking komt voor LWOO, PrO, VSO of 
• de leerling heeft een indicatie voor het SBO of 
• de leerling heeft een indicatie voor een REC en zal niet het niveau van groep 8 kunnen halen. 

 
Uitstroomniveau Intelligentieniveau Ontwikkelingsperspectief: 
*PrO IQ 55-80 Eindniveau groep 5 
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*LWOO IQ 75-90 / Leerachterstand van minstens 1½ jaar bij minimaal 2 basisvakken (RW, BL) / 
Eindniveau groep 6 
*LWOO IQ 80-90 en een specifieke stoornis zoals bijvoorbeeld dyslexie of, dyscalculie/  
Eindniveau groep 6 voor het betreffende vakgebied 
*LWOO IQ 90-120 en sociaal emotionele problemen /Eindniveau groep 7 

                         Bron: analyse en waardering van opbrengsten, inspectie van het onderwijs (2009) 
 

De ´eigen leerlijn’ wordt in een Ontwikkelingsperspectief beschreven en wordt ondertekend door de 
ouders, de directeur en de KO-er. 
 
 

REMEDIAL TEACHING EN DERGELIJK ONDER SCHOOLTIJD 

In uitzonderlijke gevallen kan een leerling onder  schooltijd met 
toestemming van de directeur RT, logopedie, speltherapie volgen. De 
behandeling wordt uitgevoerd door een registreerde, erkende 
behandelaar. Voorbeelden van geoorloofd verzuim in dergelijke gevallen 
zijn: 

-Logopedie of speltherapie in verband met de sociaal emotionele 
ontwikkeling van de leerling. 

-Ondersteuning bij motorische ontwikkeling voor leerlingen die 
specifieke hulp nodig hebben, die alleen kan worden geboden door 
specialisten (bijvoorbeeld fysiotherapie of gespecialiseerde gymleraar). 

Het betreft dus maatwerk. Wettelijk ligt het volgende vast: 

* Iedere leerling dient deel te nemen aan de voor hem bestemde 
onderwijsactiviteiten (WPO artikel 41, lid 1). Eenvoudig gezegd: in principe 
is iedere leerling onder schooltijd op school. 

*Hiervan mag worden afgeweken indien sprake is van gewichtige 
omstandigheden (Leerplichtwet, artikel 11g). Maar hiervoor is de 
directeur verantwoordelijk; als deze geen toestemming geeft, dan mag 
het niet (Leerplichtwet, artikel 14 lid 1). 

4.5 HET VOORTGEZET ONDERWIJS 

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: 

 Leerling gegevens, die de ontwikkeling aangeven vanuit het 
leerlingvolgsysteem. 

 Het schooladvies, gevormd door de leerkrachten van groep 6 t/m 8. 

 De wensen van de leerling en de ouders. 

 In de praktijk kennen we de volgende stappen:  

 Informatieavond in de groep voor de ouders door de 
groepsleerkracht(en) aan het begin van het schooljaar. 
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 Voorlichting aan de kinderen over het voortgezet onderwijs. 

 Kijkdagen voor groep 8 bij diverse vormen van voortgezet onderwijs. 

 Open dagen voor ouders en leerlingen bij het voortgezet onderwijs. 

 Bespreking van het rapport en schooladvies met de leerling en zijn/ haar 
ouders/ verzorgers. 

 Advies- en rapportageformulieren van de leerlingen van groep 8 gaan 
naar het voortgezet onderwijs. 

 Aanmelden zorgleerlingen op de scholen voor het voortgezet onderwijs 
in de maand februari.   

 Aanmelden reguliere leerlingen op de scholen voor het voortgezet 
onderwijs in de maand maart. 

 Aanvullende contacten en gesprekken tussen groepsleerkracht en 
coördinatoren van het voortgezet onderwijs. 

 In april volgt nog de Cito-eindtoets. Deze toets heeft geen invloed op het 
schooladvies tenzij de Cito hoger uitvalt dan het schooladvies en de 
school vindt dat het advies ten onrechte te laag is geweest. 

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

 

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

 Aantal lln advies 
  

advies 
 

advies advies 
 

advies advies 
 groep 8 Vmbo b/k vmbo-t Vmbo-t/havo Havo havo/vwo vwo 

2011 69 7 18 9 8 18 9 

2012 76 19 16  16 6 19 

2013 70 11 17 7 9 12 14 

2014 54 9 13 3 8 10 11 

2015 71 10 12 11 9 14 15 

2016 56 10 10 6 19 7 6 
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5. SCHOOL IN ONTWIKKELING 

5.1 TERUGBLIK RESULTATEN VOORGAANDE SCHOOLJAAR 
 

Het schooljaar 2015-2016 
                        

5.2 HET SCHOOLJAAR 2016-2017_______________________________________ 

                            
          

Voor informatie betreffende terugblik en de plannen voor het huidige schooljaar verwijzen 
we u naar het schoolplan dat u kunt vinden op onze website. 
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6. DE GELEDINGEN 

6.1 HET BESTUUR 

Onze school valt onder het bevoegde gezag van SKOzoK (Samen Koersen Op zichtbare 
onderwijs Kwaliteit). Deze organisatie omvat 30 basisscholen en één school voor speciaal 
basisonderwijs in de gemeenten Bergeijk, Cranendonck, Heeze/Leende, Valkenswaard en 
Waalre. Alle scholen hebben een Christelijke (Katholieke of Protestante) grondslag. 

SKOzoK ontwikkelt gezamenlijk beleid ten aanzien van onderwijs, financiën, personele zaken en 
beheer/onderhoud van gebouwen om zo de kwaliteit van het onderwijs binnen de regio 
Zuidoost Kempen in de toekomst te kunnen blijven waarborgen. Alle leerkrachten zijn 
werkzaam onder dit bestuur.  

Naast uitwisseling van kennis en kwaliteit biedt dit samenwerkingsverband voordelen op het 
gebied van rechtspositionele belangen van de leerkrachten en op gebied van het gebruikmaken 
van de financiële middelen. Voor meer informatie kunt u terecht op www.skozok.nl.  

6.2 DE MEDEZEGGENSCHAPSRADEN 

Voor alle SKOzoK-scholen is één GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) opgericht. 
Deze bestaat uit vertegenwoordigers van ouders en leerkrachten. De scholen binnen SKOzoK 
zijn opgedeeld in vijf regio’s. Iedere regio levert een lid voor iedere geleding. De GMR waarborgt 
de inspraak van werknemers/leerkrachten én ouders binnen SKOzoK en houdt zich bezig met 
schooloverstijgende onderwerpen.  

De medezeggenschapsraad (MR) van de school bestaat uit een gelijk aantal ouders en 
leerkrachten (van elk maximaal 5). Ze worden voor een periode van twee jaar gekozen uit hun 
achterban en behartigen hun belangen. De MR kan invloed uitoefenen op het beleid van de 
school c.q. de uitvoering van het schoolbeleid.  

De MR kan zijn stem laten gelden door middel van instemmingsrecht (zonder instemming van 
de MR kan/mag de directie bepaalde besluiten niet nemen zoals het vaststellen van het 
schoolplan en de begroting) en adviesrecht (het bevoegde gezag, vertegenwoordigd door de 
directeur, moet serieus reageren binnen een vastgestelde termijn op elk advies dat de MR 
geeft). De MR moet in feite steeds gehoord worden als er besluiten genomen moeten worden 
die gevolgen hebben voor leerlingen, ouders of 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  én 
de notulen van de vergaderingen, liggen op school ter inzage. De verslagen worden ook op de 
website van De Wilderen gepubliceerd. 

6.3 DE OUDERVERENIGING 

ALGEMEEN 

Alle ouders/verzorgers van onze leerlingen worden automatisch lid van de oudervereniging bij 
de aanmelding van hun eerste kind en gaan daarmee akkoord met de betaling van de jaarlijkse 
contributie. 

http://www.skozok.nl/
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Sinterklaas, kerstviering, uitstapjes, natuurleer en overblijven zijn enkele schoolactiviteiten 
waaraan ouders een actieve bijdrage leveren. De oudervereniging (OV) maakt dit mogelijk 
middels de contributiegelden van de leden/ouders. Het bestuur van de OV coördineert deze 
ondersteuning aan de schoolactiviteiten. Alle activiteiten op school vallen onder 
verantwoordelijkheid van school. De OV levert een actieve ondersteuning bij de uitvoering. 

Het bestuur van de OV wordt gevormd door een voorzitter, secretaris, penningmeester en 
vertegenwoordigers van de werkgroepen van actieve ouders. Zo zijn er werkgroepen voor: 

 activiteiten     

 klassenouders    

 redactie van ‘het Wilderikje’ 

 website 

 natuurleer 

 thema-avonden  

 overblijven 

 schoolbibliotheek 

 

De OV stelt zich het volgende tot doel: 

 de ouders informeren over activiteiten op school 

 stimuleren en coördineren van activiteiten op school 

 financieel ondersteunen van activiteiten op school 

 coördineren van de werkgroepen van actieve ouders op school 

 onderhouden van contacten. 

Ondersteunende activiteiten vallen altijd onder eindverantwoordelijkheid van de school, van de 
leerkrachten. Op school is een regeling voor ondersteunende activiteiten aanwezig. 

Jaarlijks wordt de contributie vastgesteld op de algemene ledenvergadering in 
oktober/november. Daar wordt een financiële verantwoording afgelegd over de besteding van 
de gelden. Ouders zien dan aan welke activiteiten de contributie besteed is. Alle contributies 
lopen via de oudervereniging. 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. 

In het hierna volgende wordt korte informatie gegeven over de verschillende werkgroepen en 
commissies. Voor meer informatie kunt u terecht bij het bestuur van de oudervereniging. 

THEMA-AVONDEN 

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. Plaats, tijdstip en onderwerp worden vermeld op de schoolkalender of in 
’t Wilderikje. 
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Mochten ouders zelf een thema in gedachten hebben of de behoefte voelen met andere ouders 
over een bepaald onderwerp van gedachten te wisselen, kunnen ze contact opnemen met 
vertegenwoordigers van de oudervereniging. 

ACTIVITEITENCOMMISSIE 

De activiteitencommissie (AC) houdt zich voornamelijk bezig met activiteiten op school. De 
groep ondersteunt het schoolteam bij de organisatie van tal van evenementen. Soms betreft 
het enkel de huishoudelijke dienst (Carnaval, Wilderendag).  

Tot de belangrijkste activiteiten van de AC behoren de groepsuitstapjes aan het einde van het 
schooljaar. De organisatie ligt geheel bij deze commissie. Elk leerjaar heeft een eigen 
dagprogramma.  

Bij deze uitstapjes moet u denken aan speurtochten, spelcircuits, busreis e.d.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASSENOUDERS 

Het doel van de klassenouders is om samen met de leerkracht activiteiten binnen de groep te 
organiseren. Hierbij kan gedacht worden aan allerlei klassenactiviteiten zoals b.v. 
verkeersexamen, excursies, fietstochtjes, schoolkamp, schooluitstapjes enz. Tevens verzorgt de 
klassenouder samen met de kinderen een cadeautje voor de verjaardag van de leerkracht. 

De klassenouder kan in geval van vragen altijd terecht bij leden van het bestuur van de 
oudervereniging.  

De leerkracht zorgt er elk jaar voor dat de klassenouders voor zijn of haar klas worden 
geselecteerd. Bij het helpen door de klassenouders van schoolbrede activiteiten (zoals b.v. 
Sinterklaas of Kerst) zal de coördinatie van de verschillende zaken door de 
activiteitencommissie worden gedaan. 

Het protocol Klassenouder vindt u op onze website.  



6  

de geled ingen

 

SCHOOLGIDS  BASISSCHOOL ‘DE WILDEREN’  39 

 ‘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 
het Wilderikje ook opvraagbaar via www.dewilderen.nl. Voor gezinnen die niet beschikken over 
Internet is een papieren versie op school verkrijgbaar. 

‘t Wilderikje bevat actuele informatie voor ouders en leerlingen van o.a. het schoolteam, de 
oudervereniging, de medezeggenschapraad en natuurlijk ook van de leerlingen van De Wilderen 
zelf. 

                         NATUURLEER 

Voorheen schooltuin en IVN, nu gefuseerd tot één activiteit. Het doel is hetzelfde gebleven: de 
kinderen dichter bij natuur en milieu brengen.  Veel lesdoelen en -activiteiten worden 
ondergebracht in onze NOC modules. 
Er worden uitstapjes gemaakt door de groepen 3/4 en 7 / 8 naar het IVN in Valkenswaard. De 
groepen 5 / 6 werken AAN een aantal projecten op basis van een postentocht, bijvoorbeeld het 
project over water of vlinders. 
Deze activiteiten worden georganiseerd door enthousiaste leerkrachten en ouders. 
Voor de uitvoering doen zij een beroep op, even enthousiaste, ouders. 

SCHOOLBIBLIOTHEEK 

Op onze school is een verzameling informatieve boeken en een verzameling leesboeken 
aanwezig. Samen vormen zij de “schoolbieb”. De uitleen hiervan geschiedt digitaal. 

De informatieve boeken worden voornamelijk gebruikt bij het maken van werkstukken, 
spreekbeurten en als leesboek tijdens belangstellend lezen. Voor het belangstellend lezen zijn er 
ook de ‘fictieleesboeken. Het uitlenen van leesboeken voor ‘belangstellend lezen’ heeft tot doel 
het leesplezier te bevorderen. De uitleen van deze boeken door ouders verzorgd voor de 
groepen 4 t/m 8. De kinderen kiezen afhankelijk van belangstelling en interesse boeken op hun 
eigen niveau. De kinderen kunnen hiervoor dagelijks terecht in de schoolbibliotheek die 
geopend is.  

Begin oktober nemen we op school deel aan de kinderboekenweek. Aan de hand van het 
thema vinden allerlei activiteiten plaats. Alle bekroonde boeken en een aantal boeken 
gerelateerd aan het thema zijn dan bij de verschillende groepen ter inzage en kunnen na afloop 
via de schoolbibliotheek geleend worden.  

 

 

http://www.dewilderen.nl/
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7. SPECIALE DIENSTEN   

Een 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 CONTACT MET OUDERS 

Eenmaal per maand verschijnt digitaal het informatieblad ‘’t Wilderikje’. Voor ouders die geen 
Internet hebben, ligt een papieren versie op school. Middels dit blad houden wij u op de hoogte 
van het reilen en zeilen gedurende het schooljaar. 

 Voor de ouders hebben we allerlei informatie over onderwijs en opvoeding. Deze 
informatiebladen, tenzij anders vermeld, dienen wel op school te blijven. Regelmatig vullen wij 
ons aanbod aan met actuele informatie. We melden die “nieuwtjes” dan in ‘het Wilderikje’ en op 
onze website www.dewilderen.nl.  

De website van De Wilderen is een interactieve site met bijdragen van ouders, de kinderen en 
het team. De site is voortdurend in ontwikkeling. Wekelijks wordt de informatie bijgewerkt. Met 
behulp van de website wil de school de verschillende doelgroepen voorzien van relevante en 
actuele informatie: een activiteitenkalender, het schoolblad, het overblijven. Er wordt aandacht 
besteed aan tal van activiteiten d.m.v. verslagen en fotoreportages. Al deze informatie is een 
hulpmiddel om zicht te krijgen op onder meer de schoolorganisatie, groepsactiviteiten en 
actuele gebeurtenissen.  

Via de Wilderen-site zijn er nog diverse interessante links naar andere sites met informatie over 
specifieke onderwerpen. 

7.2  OUDERAVONDEN EN VOORLICHTINGSBIJEENKOMSTEN 

Een goed contact tussen school en thuis is wezenlijk. We 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 (zie 4.3). 

 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. 

 De directie heeft geen officieel spreekuur. U kunt altijd een afspraak 
maken. 

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. 

http://www.dewilderen.nl/
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 Het meedenken door ouders bij de beleidsontwikkeling op onze school, 
via medezeggenschapsraad en oudervereniging, wordt door ons op prijs 
gesteld. 

 De website  www.dewilderen.nl en de ouderApp SkoZapp 

Via ’t Wilderikje wordt af en toe, in samenspraak met de activiteitencommissie, een beroep 
gedaan op inzet van ouders in en buiten de klas. Deze manier van samenwerking wijst op een 
grote betrokkenheid van de ouders bij de school. Zonder hulp zouden we niet in staat zijn om 
bepaalde activiteiten goed te organiseren. 

Het team, de medezeggenschapsraad en de oudervereniging hechten allemaal grote waarde 
aan een goede relatie met de ouders en de schoolomgeving. Wij willen graag weten hoe onze 
ouders de school waarderen en welke wensen zij hebben voor een goede ontwikkeling van 
onze school. Wanneer er ontwikkelingen zijn die daar aanleiding toe geven, houden we een 
ouderenquête. De uitkomst van zo’n enquête kan ertoe leiden, dat het schoolbeleid aangepast 
moet worden. 

Zoals gezegd vinden wij een goed contact met ouders belangrijk. Wij staan open voor kritiek. Wij 
zien kritiek als een ongevraagd advies. Als school kunnen we daar lering uit trekken en sterker 
van worden. Daarom stellen wij het zeer op prijs als u uw kritiek neerlegt bij de leerkrachten of 
directie. Met wat “aan de poort” verteld wordt, kunnen wij niets. Wij willen u ook wijzen op de 
klachtenregeling die in hoofdstuk 7.5 vermeld staat. 

 

7.3 OVERBLIJVEN 

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! Daar kunnen de kinderen 

hun boterham opeten en daarna lekker spelen. Zodat ze het middagprogramma weer fris 

kunnen beginnen. De overblijfkinderen van de groepen 1-2 blijven niet op school, maar gaan naar 

TSO Donderstralen. 

 

De opvang regelen we met vrijwilligers en beroepskrachten. In overzichtelijke groepen zorgen 

we ervoor dat de kinderen de rust krijgen om te eten en te drinken. Het is de bedoeling dat 

kinderen zelf hun boterham, fruit en drinken meenemen.  
 

Na het eten kunnen de kinderen gaan spelen: vaak buiten op het speelplein en bij slecht 
weer blijven we binnen. We zorgen voor toezicht en bieden de kinderen soms activiteiten 
aan, zodat ze zich niet hoeven te vervelen. We vinden het belangrijk dat alle kinderen zich 
prettig en thuis voelen in de eeTClub! Het is immers de pauze van de kinderen en dus tijd 
om even te ontspannen. Om alles goed te laten verlopen, hanteren we als richtlijn dat er 
één overblijfkracht aanwezig is op 15 tot 18 kinderen. 

 

Kosten 
Wilt u op één of meerdere vaste dagen gebruik maken van de eeTClub! Dan kunt u een 
aanmeldformulier + machtiging automatische incasso invullen en opsturen naar Kinderstad 
postbus 769, 5000 T Tilburg o.v.v. aanmelding eeTClub! De kosten bedragen      
€ 3,00 per keer dat uw kind overblijft.  Als u dit een maand van te voren regelt kunt u er 
zeker van zijn dat uw kind een plek heeft voor alle schoolweken van dat schooljaar. Wilt u 
gedurende het jaar de opvang wijzigen of opzeggen, geef ook dit dan een maand van 
tevoren door. 

http://www.dewilderen.nl/
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Als u zo nu en dan gebruik wilt maken van de eeTClub! of op andere dagen dan dat u op 
het aanmeldformulier hebt aangegeven, dan kunt u dit telefonisch doorgeven bij de 
coördinator Marion Brands op telefoonnummer 06 573 181 67. We verzoeken u, indien 
mogelijk, dit 24 uur vooraf te doen. 

 
Betalingen 
Er is geen contant betalingsverkeer mogelijk op de eeTClub! U ontvangt maandelijks een  
Factuur. Wilt u geen gebruik maken van een automatische incasso, dan dient u zelf zorg te  
dragen voor een tijdige betaling.   

 
Aanmelden 
U kunt uw kind/kinderen aanmelden voor de eeTClub! via een aanmeldformulier dat bij de 
conciërge van de school verkrijgbaar is. We zien uw aanmelding graag zo vroeg mogelijk 
tegemoet, minimaal 1 maand voordat uw kind/kinderen hiervan gebruik gaan maken. Dan 
kunnen we uw kind/kinderen tijdig inplannen. In de eeTClub registreren we ook altijd 
welke kinderen aanwezig zijn, zodat hierover geen misverstanden kunnen ontstaan.  

 
Vrijwilligers 
De eeTClub! draait (voor een deel) op vrijwilligers. Daarmee kunnen we de kosten 
beperken. We zijn eigenlijk altijd wel op zoek naar ouders, opa’s, oma’s, familie, vrienden, 
die hieraan willen meewerken.  
Vrijwilligers krijgen een vergoeding van € 8,-- netto per keer. Bovendien kunnen vrijwilligers 
die zelf kinderen op onze school hebben gratis gebruik maken van de eeTClub!. 
Veel mensen doen dit vrijwilligerswerk om betrokken te raken bij de school, andere ouders 
te leren kennen of omdat ze het leuk vinden om met kinderen om te gaan.  
We vinden het belangrijk dat vrijwilligers een overeenkomst tekenen en (in de loop van de 
tijd) vrijwillig een korte basisopleiding volgen. Het is namelijk belangrijk dat de 
overblijfkrachten werken volgens de uitgangspunten van Kinderstad en iets meer weten 
over het werken met (groepen) kinderen, de verschillende leeftijden en het omgaan met 
problemen of conflicten. Vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend. Als u zich aanmeldt en wordt 
ingezet, is het uiteraard van belang dat u komt. De school en de kinderen rekenen dan op 
u. Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met de coördinator. 

 
Vragen? 
Mocht u vragen hebben of behoefte hebben aan extra informatie? Neemt u dan gerust 
contact op met Ellen van de Bunt van Kinderstad: 013-5840514 of email 
e.vandebunt@kinder-stad.nl 

 

7.4     SCHOOLVERZEKERINGEN 

Alle leerlingen, leerkrachten en hulpkrachten (ouders e.d.) zijn verzekerd. Hieronder volgt een 
korte samenvatting van de polisvoorwaarden. Voor belangstellenden ligt de volledige polis op 
school ter inzage. 

De verzekering dekt het ongevallenrisico voor de verzekerden: 

 gedurende het verblijf in de schoolgebouwen of op de daarbij behorende 
terreinen tijdens de schooluren, alsmede tijdens het gaan van en naar 
huis en school, via de kortste route, gedurende ten hoogste één uur vóór 
en één uur ná het verlaten van de school.  
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 tijdens verblijf op sportveld, in gymnastieklokaal, zwembad, e.d. mits in 
groeps- of schoolverband onder toezicht.  

 tijdens schoolreizen, kampen en excursies in schoolverband. 

 tijdens deelneming aan sportwedstrijden e.d. mits en zolang de 
leerlingen onder toezicht staan.  

Voor vergoedingen gelden de in de polis vastgelegde bedragen. 

7.5 KLACHTENREGELING 

Omgaan met klachten (tekst schoolgids SKOZOK-scholen) 
 
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 zal dan naar een goede oplossing gezocht worden. Ons streven is dat elke 
leerkracht u altijd serieus neemt en dan goed naar u luistert om dan samen naar de beste oplossing 
te zoeken.  
Als dat niet naar wens verloopt, is het 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 zo’n 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 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 contactpersonen inzake klachten op onze school zijn: mevr. Tilly Janssen en mevr. Mirjam 
Smolders. 
 
Elke ouder of elk kind kan een beroep op hen doen als er problemen zijn. het gesprek wordt 
vertrouwelijk behandeld en er worden geen stappen gezet zonder uw toestemming. De 
contactpersoon inzake klachten gaat in overleg met u over wat er moet worden gedaan of wie er 
moet worden ingeschakeld om tot een goede oplossing te komen. Als dat nodig mocht zijn, wordt 
een klacht doorverwezen naar de externe vertrouwenspersonen van SKOZOK: dhr. Henk 
Karsmakers en mevr. Adrie Verhoef. Zij gaan allereerst na of door bemiddeling een oplossing 
gevonden kan worden. 
Als u met een klacht bij hen komt, zullen zij in eerste instantie nagaan of door bemiddeling een 
oplossing kan worden bereikt. Lukt dat niet, of is de klacht dermate ernstig dat verder gaan 
noodzakelijk geacht wordt, dan kan de klacht doorverwezen worden naar de onafhankelijke 
klachtencommissie van de besturenorganisatie waarbij de school is aangesloten.  
 
Ook is het mogelijk dat u zich rechtstreeks wendt tot de externe vertrouwenspersonen of tot de 
klachtencommissie. Dat laatste moet altijd schriftelijk gebeuren. 
De tekst van de klachtenregeling is op school aanwezig en te verkrijgen bij de directie en bij de 
contactpersonen inzake klachten. 
 
Samengevat: 
1. Altijd eerst overleg met de klassenleerkracht. Bij onvoldoende resultaat naar 2. 
2. Overleg met de directie. Bij onvoldoende resultaat naar 3. 
3. Overleg met de contactpersoon inzake klachten. Bij onvoldoende resultaat naar 4. 
4. Inschakelen van de externe vertrouwenspersonen van SKOZOK. Bij onvoldoende resultaat naar  
stap 5. 
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5. Indienen van de klacht bij de klachtencommissie Katholiek Onderwijs. 
 
Ouders / verzorgers van kinderen hebben -zonder tussenkomst van de school- direct toegang tot de 
inhoud van de Klachtenregeling. Deze regeling is op de website van SKOzoK onder het kopje: 
‘Ouders’ te raadplegen.  
 

 
Bij het meldpunt vertrouwensinspecteur kunt U terecht voor advies en klachtmeldingen over 
seksueel misbruik, seksuele intimidatie, fysiek geweld en psychisch geweld (zoals grove pesterijen). 
Vanaf 2005 is daaraan toegevoegd: signalen inzake discriminatie, onverdraagzaamheid, 
fundamentalisme, radicalisering, extremisme en dergelijke. 

INTERNE CONTACTPERSOON: 

Tilly Janssen:          tel. 040-2213535 (school) of  TJanssen@skozok.nl 

Mirjam Smolders       tel. 040-2213535 (school) of MSmolder3@skozok.nl 

 

CENTRAAL MELDPUNT INCIDENTEN: 

 Reint Bos: 040-2213535 
rbos@skozok.nl of infodewilderen@skozok.nl  
 

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. Hij zet acties uit op basis van de incidentgegevens.  
 
 
 

EXTERNE CONTACTPERSOON: 

  Henk Karsmakers (m): 06-11216536 h.karsmakers@affectconsult.nl 
  Adrie Verhoef (v): 06-13871709 a.verhoef@affectconsult.nl 

SECRETARIAAT KLACHTENCOMMISSIE: 

Landelijke Klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs 

Postbus 82324  

2508 EH Den Haag      

tel. 070-3925508 (tussen 9:00 uur en 12:00 uur) 

MELDPUNT VERTROUWENSINSPECTEUR: 

Tel. 0900-1113 111(lokaal tarief) 
Op werkdagen te bereiken van 08.00 - -17.00 uur 

mailto:rbos@skozok.nl
mailto:infodewilderen@skozok.nl
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Geschillencommissie. 

In de Wet medezeggenschap op scholen, die op 1 januari 2007 van kracht is geworden, is voorzien in 
een landelijke commissie voor geschillen met betrekking tot deze wet. De landelijke commissie is 
krachtens de wet met haar werkzaamheden op 1 januari 2008 begonnen. Alle scholen in het primair 
en voortgezet onderwijs, de regionale expertise centra en de centrale diensten, zijn op basis van de 
WMS artikel 30 lid 1 bij deze commissie aangesloten. Ook onze school behoort daartoe.  
De onderwijsorganisaties hebben het wettelijke recht om leden en plaatsvervangende leden voor te 
dragen, daarnaast moeten de organisaties zorgen voor het secretariaat ten behoeve van de 
ambtelijke ondersteuning.  
De onderwijsorganisaties hebben een stichting opgericht die genoemde activiteiten voor de 
organisaties uitvoert. De stichting is een onafhankelijk orgaan, waarvan de leden van het bestuur 
benoemd worden op voordacht van de besturenorganisaties, waaronder de VO-raad, de 
personeelsvakorganisaties, de ouderorganisaties en de organisatie voor leerlingen. In de toekomst 
zal ook de PO-raad betrokken worden bij eventuele voordrachten. 
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 
Bezoek adres: 
Weg der Verenigde Naties 1 
Utrecht. 

7.6     GEMEENSCHAPPELIJKE GEZONDHEIDSDIENST (GGD) 

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 

Onze jeugd verdient alle kansen voor een gezonde en veilige ontwikkeling. De basis voor een 
goede gezondheid wordt immers gelegd in onze jeugd. Daarom is het zo belangrijk om de 
ontwikkeling van kinderen goed te volgen en problemen op tijd te signaleren. De GGD Brabant-
Zuidoost heeft daarin een belangrijke taak. Onze school werkt samen met de GGD Brabant-
Zuidoost, team Jeugdgezondheidszorg. Dit team bestaat uit een jeugdarts, 
jeugdverpleegkundige, assistente, logopedist en een psycholoog. 
Wat kunnen zij voor u en uw zoon of dochter betekenen in de periode dat hij of zij op de 
basisschool zit?  

 

CONTACTMOMENTEN 

Tijdens de basisschoolperiode komen u en uw kind minimaal 2 keer in contact met de 
medewerkers van het team Jeugdgezondheidszorg. 
Tijdens deze momenten besteedt het team Jeugdgezondheidszorg aandacht aan de 
lichamelijke, psychische en sociale ontwikkeling van uw kind. Afhankelijk van de leeftijd en 
ontwikkelingsfase ligt de nadruk steeds op andere gezondheidsaspecten, zoals groei, motoriek, 
leefstijl, spraak en taal, maar ook schoolverzuim en gedrag.  
De ouders zijn aanwezig bij de contactmomenten. De resultaten worden altijd na afloop met u 
en/of uw kind besproken, zo nodig aangevuld met advies. Het kan zijn dat het team 
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Jeugdgezondheidszorg moet overleggen met andere hulpverleners, zoals de huisarts of 
maatschappelijk werk. Uiteraard gebeurt dit alleen na toestemming van de ouders. 

 
De vaste contactmomenten in het schooljaar vinden plaats in groep 2 en in groep 7.  
 

GROEP 2 

Uw kind krijgt een gezondheidsonderzoek door de jeugdarts en de assistente.  
Daarnaast onderzoekt de logopedist de ontwikkeling van uw kind op het gebied van de spraak, 
taal en stemgebruik. Bij dit onderzoek zijn de ouders niet aanwezig.  
 

GROEP 7 

Uw kind krijgt een gezondheidsonderzoek door het team Jeugdgezondheidszorg.  
 

GGD - PSYCHOLOOG 

Uit het contactmoment kan blijken dat uw zoon of dochter gedrags- of ontwikkelingsproblemen 
heeft of andere problemen van sociale en psychische aard ervaart. Dan kan de jeugdarts of 
jeugdverpleegkundige de psycholoog van de GGD raadplegen of hiernaar verwijzen.  
 

 
Hoofdluis 
De GGD ondersteunt de school bij het voorkomen en bestrijden van hoofdluis. 
 
 
Vragen over opvoeding? 
Opvoeden van kinderen is leuk, maar niet altijd eenvoudig. Iedereen heeft wel eens vragen, zorgen 
of twijfels over de opvoeding van (hun) kinderen. Bij het Infopunt Opvoeding kunt u terecht met 
vragen als: 
 “Mijn zoontje wil alleen maar inslapen als ik bij hem kom liggen, hoe kan ik dat aanpakken?”  
 “Mijn puberdochter en ik hebben constant ruzie; hoe kan ik daarmee omgaan?”  
 "Sinds de scheiding is mijn zoon zo stil en moeilijk te hanteren, hoe moet ik hierop reageren?"  
 “Mijn dochter vraagt continue om aandacht en wordt snel boos. Hoe ga ik daarmee om?”  
 "Mijn puberzoon gaat om met verkeerde vrienden. Wat nu?" 
 
 
Verpleegkundigen van het Infopunt Opvoeding zoeken samen met u naar de beste oplossing voor 
uw vraag of probleem. 
 
 
Waar en wanneer? 
Wijkgebouw Zuidzorg, A. Paulownalaan 2, Waalre. Elke donderdag van 9.00 tot 10.00 uur  
 
Tijdens schoolvakanties is er geen Infopunt Opvoeding. 
 
Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met Zuidzorg: 040- 2 949 932. 

VRAGEN, INFORMATIE EN CONTACT 
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Hebt u vragen aan de jeugdverpleegkundige, jeugdarts of logopedist, neem dan gerust contact 
op met het team Jeugdgezondheidszorg: 

 
GGD Brabant-Zuidoost 
Postbus 8684 
5605 KR Eindhoven  

 
Telefoonnummer: 088 0031 422 
E-mail: telefonistesjgz@ggdbzo.nl 
Website: www.ggdbzo.nl 

 

7.7 BESTRIJDING VAN HOOFDLUIS 

De school voert een actief beleid in het bestrijden van hoofdluis. De eerste dag na elke 
schoolvakantie worden alle kinderen op hoofdluis gecontroleerd. In ‘het Wilderikje’ wordt deze 
controle gedurende het schooljaar steeds aangekondigd. 

Als in een groep hoofdluis (of ‘verse’ neten) wordt geconstateerd, neemt de groepsleerkracht 
dezelfde dag persoonlijk contact op met de ouders/verzorgers. Tevens wordt aangegeven dat 
het kind een schrijven over hoofdluisbestrijding mee naar huis krijgt. In een gesloten envelop 
gaat dat geadresseerd mee. Een zo vroeg mogelijke melding is noodzakelijk om thuis al actie te 
kunnen ondernemen. Alle kinderen van die groep krijgen bericht mee dat er hoofdluis in de klas 
is geconstateerd. Na enkele weken vindt een nacontrole plaats bij alle kinderen van die groep. 

Met de jeugdgezondheidszorg van de GGD is samen met de hulpouders deze hele procedure 
besproken. Onze hoofdluiscontrolegroep wil ook tussentijds op oproep van de directie komen 
controleren. Eerdere schooljaren heeft dit tot zeer hoopvolle resultaten geleid. 

En met ieders medewerking moet dit succes gehandhaafd kunnen blijven. Regelmatige controle 
door u is daarbij zeer wenselijk. Als er toch nog vragen zijn over deze procedure neem dan 
contact op met de directie van de school. Ook bij de GGD afdeling jeugdgezondheidszorg 
kunnen ouders altijd terecht. Op alle SKOzoK-scholen wordt gebruik gemaakt van een protocol, 
waarin beschreven staat op welke manier de scholen werk maken van de bestrijding van 
hoofdluis. Voor meer informatie hierover zie www.dewilderen.nl. 

Hoofdluisrichtlijn is per 31-01-2012 aangepast. Belangrijkste wijziging is dat maatregelen zoals het 
wassen van beddengoed, knuffels, jassen niet meer nodig zijn.  Luizen worden hoofdzakelijk via 
haar-haarcontact overgebracht, er zijn weinig aanwijzingen voor verspreiding via de omgeving. 
Ook het effect van een luizencape op de verspreiding van hoofdluis is niet wetenschappelijk 
aangetoond. Dit is de reden waarom wij luizencapes niet meer gebruiken.  

 

 

mailto:telefonistesjgz@ggdbzo.nl
http://www.ggdbzo.nl/
http://www.dewilderen.nl/
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7.8 BESTRIJDING VAN KRENTENBAARD 

De laatste tijd komt krentenbaard steeds vaker voor. Deze ziekte is zeer besmettelijk. Als uw 
kind last heeft van krentenbaard, moet u dit direct bij de directie melden. U moet ook met uw 
kind naar de huisarts. Om verdere besmetting te voorkomen mogen de kinderen pas weer naar 
school komen als ze een behandeling van de huisarts hebben ondergaan en als de korstjes aan 
het indrogen zijn. 

 

7.9    NIEUWE TAKEN GEMEENTE SOCIAAL DOMEIN 
 

De gemeente is nu verantwoordelijk voor het preventieve jeugdbeleid en voor het uitvoeren van 
de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Met ingang van 1 januari 2015 zijn daar taken 
bijgekomen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Daarnaast wordt 
begeleiding voor mensen met een verstandelijke beperking niet langer uit de Awbz bekostigd, 
maar wordt dit ook een verantwoordelijkheid van gemeenten. De overheveling van deze 
nieuwe taken naar gemeenten wordt ook wel ‘de transities’ of ‘de decentralisaties’ genoemd. Er 
is veel samenhang tussen de drie transities. 
 
A. Regionale samenwerking tussen gemeenten 
De gemeente Waalre werkt voor de uitvoering van deze nieuwe taken samen met de 
gemeenten Geldrop-Mierlo, Nuenen, Gerwen en Nederwetten en Son en Breugel. Deze 
samenwerking heet de Dommelvallei+. Voor specialistische zorg en grote taken zoals 
jeugdbescherming en jeugdreclassering werken de Dommelvallei+ gemeenten samen met alle 
21 gemeenten van de Metropoolregio Eindhoven. 
 

         B.     Samenwerking gemeenten en onderwijs 
De Dommelvallei+ gemeenten hebben samen gewerkt aan een Beleidsplan Jeugd, om 
uitvoering te kunnen geven aan alle jeugdhulptaken in 2015. De vier gemeenten hebben met dit 
beleidsplan de ambitie om samen met hun inwoners er voor te zorgen dat alle kinderen gezond 
en veilig opgroeien, hun talenten ontwikkelen en naar vermogen participeren in de samenleving. 
Een belangrijke partner, waar het gaat om de aansluiting en afstemming van zowel het 
preventief jeugdbeleid, als de jeugdhulp, is het onderwijs. De school is zowel voor ouders als 
voor kinderen een veilige en vertrouwde plek dichtbij huis. Met nieuwe gemeentelijke taken op 
het gebied van jeugdhulp en de invoering van passend onderwijs wordt samenwerking tussen 
scholen en gemeenten nog belangrijker dan voorheen. Zowel gemeenten als 
samenwerkingsverbanden van schoolbesturen zijn wettelijk verplicht een plan te maken waarin 
wordt beschreven hoe jeugdhulp en passend onderwijs wordt ingericht en op elkaar aansluit. 
Beide partijen hebben hun plannen in een wettelijk verplicht ‘Op Overeenstemming Gericht 
Overleg’ (OOGO) met elkaar afgestemd en elkaars plannen als positief beoordeeld. 
 

C. 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. 
 
 
 
 

mailto:gemeente@waalre.nl
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7.10 OVERIGE VOORZIENINGEN 

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 aangevraagd kunnen worden.   

JEUGDTIJDSCHRIFTEN 

Aan het begin van het schooljaar worden de kinderen in de gelegenheid gesteld zich te 
abonneren op een educatief jeugdblad. Ook wordt de mogelijkheid gegeven een aantal 
jeugdboeken te bestellen.  

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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8. REGELS EN AFSPRAKEN 

8.1 INSTROOM/AANMELDING/GROEPSINDELING  

AANMELDING 

Een kind mag naar de basisschool als het vier jaar wordt. Gedurende het gehele jaar kunnen 
nieuwe leerlingen ingeschreven worden na een afspraak met de directie. In januari of februari 
zijn er voor kleuters voor het nieuwe schooljaar open dagen. Mededelingen hierover komen in 
‘het Wilderikje’ en in ‘De Schakel’. Voorafgaand aan de vierde verjaardag mag het kind in de klas 
komen kennismaken. Dit kan in overleg met de leerkracht ten hoogste vijf keer. We vinden het 
belangrijk dat uw kind zindelijk is als het naar school komt. 

AANNAME EN GROEPSINDELING 

De Wilderen is de enige school in het kerkdorp Waalre. Bijna 2% van onze leerlingen is 
allochtoon. Allochtone kleuters stromen rechtstreeks op school in. Oudere instromers gaan 
eerst naar het project Neveninstromers in Eindhoven, als ze de Nederlandse taal voldoende 
beheersen, volgt de overgang naar een basisschool. 

Afhankelijk van het aantal leerlingen én het aantal beschikbare leerkrachten wordt elk jaar 
bekeken hoe de totale schoolbevolking het beste kan worden ingedeeld. Bij de formatie 
hanteren we voor de hele school als uitgangspunt: groepen bij voorkeur niet groter dan 30 
leerlingen met een absoluut maximum van 35 leerlingen. Door tussentijdse in- en uitstroom kan 
een evenwichtige startindeling verloren gaan.  

We proberen leerjaargroepen zoveel mogelijk bij elkaar te houden. Wijzigingen in het 
leerlingenaantal, maatregelen van de overheid of andere redenen kunnen een nieuwe indeling 
noodzakelijk maken.  

Om pedagogisch/didactische redenen kunnen kinderen wel eens in een andere groep geplaatst 
worden. Dit zijn uitzonderingsgevallen.  

De school bepaalt in welke groep een kind geplaatst wordt. Natuurlijk gaan we zeer zorgvuldig 
met plaatsing om.  

NIET ALTIJD DEZELFDE LEERKRACHT 

Het is onmogelijk de organisatie op school zo in te richten dat elke groep te maken heeft met 
slechts één leerkracht. Het streven naar ten hoogste twee personen in een groep. Ook dat 
wordt steeds moeilijker. De oorzaken kunnen zijn: 

   

 Deeltijdarbeid.  

 Oudere leerkrachten kunnen gebruik maken van meerdere uren lesvrij via 
de BAPO-regeling.  

 Leerkrachten die volgens de CAO teveel uren voor de klas staan, krijgen 
hiervoor een compensatie middels ‘compensatieverlof’.  

 Aparte taak op school. Sommige taken zijn zo wezenlijk dat daarvoor 
leerkrachten vrijgeroosterd kunnen worden. Samenwerking leerkrachten 
binnen een leerjaar of bouw. Eén leerkracht geeft een vak in alle 
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parallelgroepen of begeleidt een groepje kinderen dat op een bepaald 
gebied extra aandacht nodig heeft. Deze leerkracht kan zich dan 
optimaal richten op dat vak/groepje. 

LEERLINGGEBONDEN FINANCIERING: HET ZORGBUDGET 

Op 1 augustus 2014 treedt de Wet  Passend Onderwijs in werking. Scholen zijn vanaf die datum 
verplicht een passende onderwijsplek te bieden aan leerlingen, die extra begeleiding nodig 
hebben.  Dit betekent dat de rugzakfinanciering niet meer bestaan. Voorheen gebruikte onze 
school het rugzakgeld voor onderwijs aan leerlingen, die extra ondersteuning nodig hadden. De 
school kon er extra begeleiding van leerkrachten en leerling mee bekostigen. Ook kon de school 
er lesmateriaal mee aanschaffen. Dit schooljaar zal de rugzak verdwijnen. Het geld van de 
rugzakjes wordt vanaf 01-08-2014 gebundeld worden bij de samenwerkende schoolbesturen in 
de regio ( het nieuwe samenwerkingsverband). Die bepalen vervolgens hoe het geld zo 
doeltreffend mogelijk in de klas kan worden ingezet. Dit doen ze onder meer door leerlingen 
met extra zorgbehoefte een zorgbudget te geven. 

 

BELEID VOOR DE AANNAME VAN LEERLINGEN MET EEN HANDICAP 

Bij aanmelding van leerlingen met een  handicap is het uitgangspunt dat we overgaan tot 
plaatsing voor een afgesproken gedeelte van de week als uit onderzoek is gebleken dat het een 
reële oplossing is als de betreffende leerling naar de gewone basisschool gaat. 

Dit gebeurt onder de volgende voorwaarden: 

 we moeten gebruik kunnen maken van ambulante begeleiding 

 het kind moet leerbaar zijn 

 het kind moet zindelijk zijn 

 plaatsing is telkens voor één schooljaar. Evaluatie moet duidelijk maken 
of het verantwoord is voor het kind, voor de klasgenootjes en voor de 
leerkracht om in het daaropvolgende jaar mee door te gaan. 

De voorwaarden waaronder het kind geplaatst kan worden staan uitgebreid beschreven in ons 
zorgplan. 

 

8.2  VERLOFREGELING 

Op het moment dat uw kind 5 jaar oud is, bent u, als ouder of voogd, verplicht het naar school te laten 
gaan. Deze verplichting geldt tot en met het schooljaar waarin uw kind 17 jaar wordt. De directeur van de 
school en de leerplichtambtenaar van de gemeente zien er op toe dat de leerplichtwet goed wordt 
uitgevoerd. 

In de leerplichtwet zijn de belangrijkste regels van de leerplicht opgenomen. Het gaat niet alleen over 

leerplicht, maar ook over leerrecht. De overheid zorgt er immers voor dat kinderen tot en met hun 

zeventiende jaar recht hebben om te leren. 

 

Volledige leerplicht 

Uw kind is volledig leerplichtig vanaf de eerste schooldag in de maand na de 5de verjaardag. 

Bijvoorbeeld: uw kind wordt 5 jaar op 14 oktober; het is dan leerplichtig op I november. 

Wanneer uw kind 5 jaar is maar een volle schoolweek nog niet aan kan, kunt u het, in overleg met de 



8  
REGELS EN AFSPRAKEN

 

SCHOOLGIDS  BASISSCHOOL ‘DE WILDEREN’  52 

directeur van de school, een aantal uren per week thuishouden. De directeur kan toestemming geven 

tot maximaal 10 uur per week ( voor vijfjarige leerlingen). 

 

Gedeeltelijke leerplicht 

In het schooljaar waarin een jongere 17 jaar wordt, geldt de gedeeltelijke leerplicht. Hij/zij is dat 

schooljaar verplicht 1 of 2 dagen per week onderwijs te volgen. 

 

Verlof buiten de schoolvakantie. 

Vakantieverlof buiten de schoolvakanties is in principe niet mogelijk. De opvatting dat een kind recht zou 

hebben op 10 dagen extra verlof per schooljaar berust op een misverstand. 

Bij uitzondering is het mogelijk één  of twee dagen vrij te krijgen buiten de schoolvakanties. Dit heet ‘extra 

verlof bij gewichtige omstandigheden’. Hierover moet altijd toestemming worden gevraagd bij de directeur 

van de school. Gewichtige omstandigheden zijn bijvoorbeeld: 

- het voldoen aan een wettelijke verplichting voor zover dit niet buiten de lesuren kan gebeuren; 

- verhuizing (één dag: verhuizing binnen gemeente; twee dagen: verhuizing buiten gemeente); 

- huwelijk van bloedverwanten (eerste tot en met derde graad); 

- ernstige ziekte van ouders (of bloedverwanten eerste en tweede graad): duur in overleg met directeur; 

- overlijden van bloed-/aanverwanten: duur in overleg met de directeur (bij derde of vierde graad maximaal 

één dag). 

- huwelijksjubileum van bloed-/aanverwanten eerste tot en met derde graad: I dag; 

- feest- en gedenkdagen, met name voor migranten: verlof op de dag(en) zelf; 

- overige, naar het oordeel van de directeur, belangrijke redenen: duur in overleg met de directeur vast te 

stellen. 

 

De volgende omstandigheden komen niet in aanmerking 

voor extra verlof zoals: 

-  één of meer dagen eerder met vakantie gaan of later 

terugkomen; 

- een tweede vakantie buiten de schoolvakanties; 

- sportevenementen buiten schoolverband; 

- op wintersportvakantie gaan na de schoolvakantie; 

- bezoeken van een pretpark, tentoonstelling e.d. buiten 

schoolverband. 

      (Deze lijst is hier niet volledig weergegeven!) 

 

 

 

Bij hoge uitzondering extra vakantieverlof. 

Alleen in heel speciale gevallen is extra vakantieverlof toegestaan Als één van de ouders of verzorgers 

een beroep heeft, waardoor hij/zij het hele jaar tijdens de reguliere vakanties niet met de kinderen op 

vakantie kan, is er een mogelijkheid om één maal per schooljaar maximaal 10 dagen vrij te krijgen. Men 

moet dit aantonen met een werkgeversverklaring. Dit extra verlof moet dan minstens 2 maanden van 

tevoren worden aangevraagd bij de directeur van de school. Bij meer dan tien dagen beslist de 

leerplichtambtenaar van de gemeente. In de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar kan nooit 

verlof worden aangevraagd, omdat kinderen juist in die eerste weken niet de aansluiting op het 

lesprogramma mogen missen. 
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Verlof moet altijd worden aangevraagd middels het op school verkrijgbare formulier ‘Vrijstelling van 

schoolbezoek’.  

 

Meer informatie? 

Met vragen kunt u terecht bij: 

o de directeur van de school 

o de leerplichtambtenaar van de gemeente Waalre. 

 

HOE GAAN WE OM MET ONGEOORLOOFD VERZUIM? 

Een afschrift van wel of niet toegekend verlof gaat naar de leerplichtambtenaar van de 
gemeente. Ook de onderwijsinspectie moet altijd kunnen zien welke kinderen afwezig zijn en de 
reden van hun afwezigheid. Ongeoorloofd verzuim wordt gemeld aan de gemeente. 

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. 

ZIEKTE EN VERZUIM 

Wij verzoeken u vriendelijk ons zo spoedig mogelijk te melden wanneer uw kind wegens ziekte 
of een andere dringende redenen niet op school komt. Dit kan schriftelijk of telefonisch. 

 Telefonisch tussen 08.15 uur en 08.30 uur of indien het kind 's middags 
niet naar school komt tussen 13.00 uur en 13.15 uur. Voor spoedgevallen 
kunt u tijdens schooltijd bellen. 

 Schriftelijk door een briefje af te laten geven bij de leerkracht.  

Wanneer beide ouders buitenshuis werken is  een tweede adres en telefoonnummer, in geval 
van  ziekte of een ongeval, noodzakelijk. Wanneer een kind zonder opgave van reden de school 
niet bezoekt, zal dit aangemerkt worden als ongeoorloofd verzuim. Bij ongeoorloofd verzuim 
zal de leerplichtambtenaar van de gemeente daarvan in kennis worden gesteld. 

8.3 VERVANGING 

AFWEZIGHEID VAN DE VASTE GROEPSLEERKRACHT 

Bij ziekte of verlof van de vaste leerkracht is het ons niet altijd toegestaan zelf voor een bekende 
vervang(st)er te zorgen. Binnen het bestuur gelden soms herbenoemingverplichtingen voor 
bepaalde personen. Wettelijk zijn wij dan verplicht deze personen met voorrang te benoemen.  

NOODPLANVOORZIENING 

Elk jaar wordt er een “noodplan vervanging” opgesteld. Dit treedt in werking als er voor een 
groep geen vervanging te vinden is. Een mogelijke oplossing is dan groepen opdelen. Twee 
leerkrachten krijgen de zorg van drie groepen. Elke voorkomende situatie kan een eigen 
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oplossing geven. Uitgangspunt is om de kinderen zo vaak mogelijk op school houden. In de 
meest extreme situatie (overmacht) kunnen kinderen in overleg met de inspectie naar huis 
gestuurd worden. Natuurlijk is er dan sprake van een echte noodsituatie en is e.e.a. zeer 
zorgvuldig beoordeeld.  

 

8.4 HOE GAAN WE OM MET ELKAAR? 

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 zoveel 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:  

 een regel voor het omgaan met elkaar. Voor kinderen kan die vertaald 
worden in ‘voor groot en klein zullen we aardig zijn’. 

 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’.  

 een regel voor het bewegen binnen en buiten de school. Vertaling: ‘de 
school is van binnen een wandelgebied en buiten hoeft dat lekker niet’.  

Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen deze drie regels ook begrijpen. Daarom zijn ze binnen 
de school aan de hand van tekeningen gevisualiseerd. De tekeningen hangen in de hallen en de 
lokalen. 

 

PESTPROBLEMATIEK 

Elk schooljaar starten we op onze school met een herhaling van het pestproject. Doel van het 
project is om kinderen, leerkrachten en ouders meer zicht te geven op deze ingewikkelde 
problematiek en er zodoende samen beter mee om te gaan. Ter afsluiting van het project wordt 
het nationale onderwijsprotocol tegen pesten ondertekend door alle kinderen, leerkrachten, 
bestuur, MR en oudervereniging. 

Op onze school zullen we signalen van pesten altijd serieus nemen. We willen pesten adequaat 
aanpakken en eventuele nare omstandigheden zo snel mogelijk verbeteren. 

Verder zijn er afspraken over de manier waarop wij op De Wilderen omgaan met pesten. Het 
protocol is op te vragen bij de administratie. 

 

8.5 ANDERE REGELS EN AFSPRAKEN   
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AANWEZIG ZIJN OP SCHOOL 

Vanaf 08.20 uur en 13.05 uur kunnen de kinderen naar binnen en naar hun klas . Na schooltijd is 
de speelplaats niet meer vrij toegankelijk. 

HET BINNENKOMEN  

-10 minuten voor aanvang van de school gaat de bel. Er is dan 10 minuten inlooptijd, zodat de 
lessen op tijd kunnen beginnen. Dit wordt aangegeven door de ‘tweede bel'. De kinderen gaan 
zoveel mogelijk zelfstandig naar binnen.  

- Om half 9 en kwart over 1 beginnen wij met de lessen. Alle kinderen moeten dan ook in de klas 
aanwezig zijn. 

- De kinderen gebruiken de buitendeur van hun eigen groep. Is deze deur dicht, dan is de 
hoofdingang open.  

- Er wordt vanaf groep 3 buiten afscheid genomen van de kinderen. Op deze manier kunnen ze 
op een rustige wijze de school binnenkomen. 

- Wilt u een leerkracht spreken? Maak dan een afspraak of geef een briefje mee met uw kind. 

- GEEN huisdieren m.n. honden op het schoolplein of in de school. 

 

BUITEN SPELEN 

In de pauzes spelen de kinderen buiten. 

Er is minimaal één surveillant aanwezig. 
Bij slecht weer blijven de kinderen 
binnen. De kinderen kunnen in het eigen 
lokaal activiteiten ondernemen. 

 

  

MET DE FIETS NAAR SCHOOL 

Onze fietsenstallingen zijn te klein om de 
fietsen van alle kinderen te herbergen. 
We stellen het op prijs dat kinderen die 
binnen een straal van 500 m. van de 
school wonen te voet naar school komen. We rekenen op uw medewerking. 

Voor de poorten stappen alle fietsers af en plaatsen hun fiets in de fietsenstalling. Op de 
speelplaats mag niet gefietst worden.  

AUTO’S BIJ DE SCHOOL 

In verband met de verkeersveiligheid van uw kinderen geldt er een  eenrichtingsverkeer op het 
parkeerterrein. Wij vragen rekening te houden met het onvoorspelbare gedrag van kinderen. 
Vanuit uw eigen verantwoordelijkheid voor de veiligheid van uw kinderen is het goed anderen 
erop te wijzen wanneer ze zich niet aan de afspraken houden. Door goed parkeergedrag en 
door kinderen op veilige plaatsen te laten in- en uitstappen, verhoogt u de veiligheid aanzienlijk. 
Hiermee ontlast u ook de omgeving van de school. 
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STAGIAIRES EN LERAREN IN OPLEIDING (L.I.O.) 

We begeleiden op onze school 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 kennis maken met nieuwe ideeën.  

Mensen die de opleiding tot onderwijsassistent volgen, kunnen ook bij ons stage lopen. Zij 
ondersteunen de leerkracht bij de lessen. 

Vierdejaarsstudenten zijn ‘leraar 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. 

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. 

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.  

GYMNASTIEK EN GYMKLEDING 
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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  

Vooral gymschoenen zijn belangrijk, onder meer om kans op voetwratten tegen te gaan. Ze 
mogen ook niet buiten gedragen zijn en geen zwarte strepen op de gymvloer achterlaten. 

De kinderen van groep 7 en 8 brengen bovendien een handdoek en eventueel badslippers mee. 
Zij douchen na afloop van de les. 

In ‘het Wilderikje’ worden de gymtijden bekend gemaakt. 

Een kind dat geen briefje bij zich heeft, dat door u ondertekend is, gymt altijd mee. 

HYGIËNE, BESMETTINGEN, VLEKKEN 

Wij doen ons best om onze school zo schoon mogelijk te houden. Maar waar veel mensen bij 
elkaar zijn, wordt eerder geknoeid en hebben infecties zoals 'krentenbaard' meer kans. Wij 
vragen u hier alert op te zijn en in geval van twijfel naar de huisarts te gaan en diens 
aanwijzingen op te volgen. 

Ook hoofdluis komt nog vaak voor. Controleer uw kinderen regelmatig daarop. Op school is er 
een controle daags na elke vakantie. 

Op school proberen wij zoveel mogelijk te werken met uitwasbare materialen. Ondanks 
voorzorgsmaatregelen, zoals schorten, kan het voorkomen dat er verf of iets anders in de 
kleding komt. De meeste vlekken zijn na een goede behandeling en een wasbeurt verdwenen. 
Toch komt het een enkele keer voor dat er een vlek zichtbaar blijft. Wij adviseren daarom ook 
om uw kind op school niet te dure kleding aan te geven. 

ROOKVERBOD 

In en om het gebouw geldt een rookverbod. Ook vragen wij iedereen, die bij (buitenschoolse) 
activiteiten betrokken is, niet te roken in het bijzijn van kinderen. 

 

GEVONDEN VOORWERPEN 

Alle gevonden voorwerpen worden verzameld en in de verschillende bouwen bewaard. Tijdens 
ouderavonden wordt alles uitgestald. Daarna gaan de spullen die niet opgehaald zijn naar een 
goed doel.  

GEBRUIK VAN DE MATERIALEN 

Alle materialen die de kinderen nodig hebben, krijgen ze op school. Ze hoeven dus niets mee te 
brengen. Samen zorgen we ervoor dat we de materialen op de juiste manier gebruiken. Bij 
opzettelijke vernielingen zal het kind de materialen moeten vergoeden. 

REGELS VOOR SCHORSING EN VERWIJDERING  
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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. 

SPONSORING 

Voor de school kan sponsoring door het bedrijfsleven aantrekkelijk zijn. Denk daarbij aan extra 
computersoftware, uitbreiding van speeltoestellen of verbetering van de toneelvoorziening. 
Extra geld is altijd welkom.  

We zijn er ons ook goed van bewust dat de school een interessante doelgroep is voor het 
bedrijfsleven. Kinderen zijn echter beïnvloedbaar en kwetsbaar. We vinden dat we de kinderen 
hiertegen moeten beschermen.  

Alle landelijke onderwijsorganisaties van besturen, personeel, ouders en leerlingen en een 
aantal andere organisaties hebben daarom afspraken gemaakt over sponsoring. Bij deze 
afspraken, waaraan een drietal uitgangspunten ten grondslag ligt, sluiten we ons aan. 

Deze drie uitgangspunten zijn als volgt omschreven: 

 sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en 
onderwijskundige taak  en doelstelling van de school. 

 sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de 
betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs, de school 
en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen. 

 sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het 
onderwijs beïnvloeden, dan wel in strijd zijn met het onderwijsaanbod en 
de kwalitatieve eisen die de school stelt aan het onderwijs. Het 
onderwijsproces mag niet afhankelijk zijn van sponsormiddelen. 

Met deze uitgangspunten zullen wij bij een beslissing over sponsoring altijd kijken of er 
voldoende draagvlak bestaat binnen alle geledingen die bij de school betrokken zijn. Het moet 
altijd voor iedereen duidelijk zijn, dat er sprake is van sponsoring. 

ACTIES 

Kinderen van groep 7 nemen elk jaar deel aan de kinderpostzegelactie. 

U kunt op school lege batterijen en cartridges inleveren. We sparen daarmee voor 
schoolmaterialen.  

ONTRUIMINGSPLAN 

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.  

 

MOBIELE TELEFOONS IN SCHOOL  

 

Veel kinderen (zeker in de bovenbouw) hebben een mobiele telefoon bij zich. 
Een goed en veilig idee voor onderweg als er iets zou gebeuren. 
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In school is het gebruik van een mobiele telefoon door kinderen niet gewenst. 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 de 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 jas, tas, laatje, of iets 
dergelijks. 
 
Houden de leerlingen zich niet aan vorenvermelde regels, dan neemt de leerkracht de telefoon in 
beslag. Hij/zij legt hem dan in een la of kast en de leerling krijgt hem aan het eind van de schooltijd 
terug. 
 
Via de vaste telefoon van school (2213535) zijn we altijd bereikbaar en kan er naar buiten gebeld 
worden. 
 
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.  
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9. ORGANISATIE 2016-2017 

9.1  GROEPSINDELING 2016-2017 

Hiervoor verwijzen wij u naar de website 
 

 

9.2  GYMTIJDEN 

 
Voor de gymtijden verwijzen we naar onze kalender en de website.  

 

 

9.3  VAKANTIEROOSTER  & STUDIEDAGEN 

  Hiervoor verwijzen we naar de kalender op de website 

9.4 JAARKALENDER  

Voor de overige activiteiten verwijzen we naar onze kalender en de website. 
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10. NAMEN EN ADRESSEN 

10.1  SCHOOL 

Basisschool De Wilderen 

Meester Slootsweg 1    

    

5580 AD Waalre. 

Telefoon: 040 – 2213535   

website:  www.dewilderen.nl 

e-mail:    directiedewilderen@skozok.nl 

 

10.2  OVERIGE 

BESTUUR SKOZOK 

Secretariaat:  Pastoor Jansenplein 21          5504 BS Veldhoven. 

 

SCHOOLGEBONDEN VERTROUWENSPERSONEN / CONTACTPERSONEN NAAR KLACHTENCOMMISSIE SKOZOK 

Mevr. T. Janssen en mevr. M. Smolders 

Vertrouwenspersoon bestuur: 

Dhr. M. Janssen 

RIJKSINSPECTIEKANTOOR ‘S-HERTOGENBOSCH 

Inspectie van het onderwijs Kantoor Eindhoven 

Dhr. Drs. B.J.T.M.  de Goei 

Postbus 530  

5600 AM Eindhoven 

Tel: 040-2197000 

Vragen over het onderwijs: Tel: 0800-8051(gratis) 

e-mail: info@owinsp.nl 

internet: www.onderwijsinspectie.nl 

  

 

 

http://www.dewilderen.nl/
mailto:directiedewilderen@skozok.nl
mailto:info@owinsp.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl/
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GEMEENTE WAALRE  

Afdeling Welzijn 

Koningin Julianalaan 19  

Postbus 10 000 

5580 GA Waalre 

Tel: 2282500 

GGD ZUIDOOST BRABANT AFDELING JEUGDGEZONDHEIDSZORG 

De Callenburgh 2   

Postbus 810 

5700 AV  Helmond 

Tel: 0492-584821 

  

 Schoolarts:   Mevr. K. E. Heuvelmans 

 Schoolverpleegkundige:  Mevr. J. Buissink 

 Doktersassistent:                     Mevr. W. de Bruin  

                  Sociaal maatschappelijk werkster     Mevr. D. Clee (Dommelregio) 
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10.3  Lijst van afkortingen        
     
 
AC:  Activiteitencommissie 
 
Bapo:  Bevordering Arbeidsparticipatie Ouderen 
 

BISK:  Brabants Instituut voor School en Kunst 
 
BOCO:  Bouwcoördinator 
 
BSO:   Buitenschoolse Opvang 
 
CITO:  Centraal Instituut Toetsontwikkeling 
 
GGD:  Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst 
 
GMR:  Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 
 
KO-er:   Kwaliteitsondersteuner Interne leerlingbegeleiding 
 
IVN:  Instituut Voor Natuurbeschermingseducatie 
 
LIO-er:  Leraar In Opleiding 
 
LOVS:  Leerling- en OnderwijsVolgSysteem 
 
MR:  Medezeggenschapsraad 
 
NSO:                          Naschoolse Opvang 
 
OV:   Oudervereniging 
 
PABO:   Pedagogische Academie Basisonderwijs 
 
SKOzoK                 Samen Koersen Op zichtbare onderwijs Kwaliteit 
 
TSO                          Tussenschoolse Opvang 
 
VBKO:                 Vereniging Besturen Katholiek Onderwijs 
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Ontwerp omslag en ontwerp logo ‘de Wilderen’: 

Eye Graphic 

Marja de Klerk 

Internet: www.eyegraphic.nl 

e-mail:  marjadeklerk@eyegraphic.nl 

  telefoon  040-2215959 

 

http://www.eyegraphic.nl/
mailto:marjadeklerk@eyegraphic.nl
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