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Over onze school

Uw kind gaat acht jaar naar de basisschool. Daarom kiest u bewust voor
de school die bij uw kind en u past. U wilt dat uw kind zich in een veilige
omgeving optimaal ontwikkelt, met plezier naar school gaat, dat het wordt
gezien, zichzelf leert kennen, vrienden heeft, en na acht jaar terugkijkt op
een geweldige basisschooltijd.

Dat willen wij ook!
In deze schoolgids kunt u lezen hoe wij dit samen met u willen bereiken,
zodat u weet waarvoor u kiest.

Antonius Abt

Jenaplanschool Antonius Abt, waar zo’n 40 jaar geleden het
jenaplanconcept ingevoerd, is een katholieke school met een algemeenchristelijke grondslag. Dat betekent dat we erkennen in een samenleving
te leven die op christelijke waarden is gestoeld. We benaderen kinderen
vanuit een humanitaire houding en de basisovertuiging dat ieder mens
gelijkwaardig is en er mag zijn met zijn eigen identiteit. Op onze school is
ieder kind, iedere ouder en iedere leerkracht welkom en ontmoeten we
elkaar op basis van gelijkwaardigheid, vanuit een open en eerlijke
benadering ongeacht de sociale en culturele of levensbeschouwelijke
achtergrond.
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Praktisch

Schooltijden

Maandag tot en met vrijdag van 08.30-14.00 uur.
De kinderen hebben rond 12.00 een half uur lunchpauze en in de ochtend
is er gelegenheid om een kwartiertje te pauzeren en een tussendoortje te
eten. Op jaarbasis maken wij minimaal 940 lesuren in alle groepen met
maximaal 7 x een vierdaagse schoolweek. Hierdoor zorgen wij ervoor dat
alle kinderen minimaal 7520 uren onderwijs in 8 leerjaren krijgen.

Wanneer uw kind afwezig is kunt u dit ’s morgens tussen 07.45 u en
8.30 u telefonisch doorgeven via telefoonnummer 073-8511200. Het is
ook belangrijk om de afwezigheidsmelding door te geven aan de
buitenschoolse opvang.
Kinderen naar school brengen en parkeren

Locatie Slot: Kinderen die met de auto gebracht worden kunnen
afgezet worden op het “zoen- en zoefplein”, vooraan Oberon.
Ouders die kinderen tot in school willen brengen of ouders die op
school moeten zijn, kunnen parkeren tussen de woningen (hofjes).

Locatie Park: Kinderen die met de auto gebracht worden kunnen
afgezet worden op het “zoen- en zoefplein”. Ouders die kinderen
tot in school willen brengen of ouders die op school moeten zijn,
kunnen parkeren op de parkeerplaatsen langs de toegangsroute
bij de sporthal. Voor fietsers en voetgangers is er een toegang
vanaf Het Hoenderland.
Opvangtijden

Maandag tot en met vrijdag van 07.30 - 18.30 uur. Behalve op
nationale feestdagen en tussen Kerstmis en Nieuwjaar.
Voorschoolse opvang

Maandag tot met vrijdag 07.30 - 8.30 uur, tijdens schoolweken.
Buitenschoolse opvang

Aansluitend aan de schooltijden, tijdens schoolweken.
Gymdagen

Op woensdag gaan alle middenbouwgroepen naar de gymzaal op
Engelerpark;

Op donderdag gaan alle bovenbouwgroepen naar de gymzaal op
Engelerpark;

De onderbouw gymt in de eigen speelzaal van locatie Slot of Park.
Gymkleding
Het is de bedoeling dat de kinderen van midden- en bovenbouw in de
gymzaal gymschoenen die niet buiten gedragen worden aan hebben.
Daarnaast wordt verwacht dat de kinderen gymkleding bij zich hebben:
een korte broek en shirt of turnpakje.
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Het is belangrijk dat de kinderen op tijd op school komen, daarom hebben
we vanaf 08:20 u een inlooptijd. Ouders/verzorgers zijn van harte welkom
om tijdens de inlooptijd met de kinderen in de stamgroep te komen. Om
08.30 u starten we met ons dagprogramma.
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Het kindcentrum

Missie & Visie Antonius Abt Jenaplan kindcentrum
Jij bent uniek, jij bent goed zoals je bent!
Binnen ons kindcentrum krijgen kinderen wortels en vleugels. Wij leggen
een basis aan kennis, vaardigheden en persoonlijkheid. Een wortelstelsel
dat een stevig fundament biedt als voorbereiding op de samenleving. De
vleugels zijn de onderdelen die zorgen voor het uitvliegen in de
maatschappij. Dit geven wij vorm binnen een veilig pedagogisch klimaat.
De inhoudelijke wereld van kinderdagverblijf en school zijn zoveel
mogelijk op elkaar afgestemd en terug te zien in onze gezamenlijke
thema’s.

Antonius Abt

Van school naar kindcentrum
We vinden het belangrijk dat de kinderopvang en de school samenwerken
als één team vanuit een gedeelde visie. Vanuit de nauwe samenwerking
met kinderopvangorganisatie Eigenwijze is Antonius Abt Jenaplan
kindcentrum ontstaan, dat kinderen verwelkomt tussen 0 en 13 jaar. Ons
kindcentrum biedt een breed pakket aan onderwijs en opvang.
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De organisatie

Stamgroepen en clusters
De kinderen zijn verdeeld over heterogene stamgroepen. Elke stamgroep
heeft een eigen naam en wordt geleid door één of twee groepsleider(s).
Verschillende stamgroepen werken met elkaar samen in een cluster. Over
de samenwerking in het cluster wordt u tijdens de eerste ouderavond
geïnformeerd.

Internbegeleider (IB’er)
De intern begeleider coördineert de ondersteuning en begeleiding van
kinderen en is intern verantwoordelijk voor de arrangementen. Meer
informatie vindt u hierover in hoofdstuk 6.
Onderwijsspecialist
De onderwijsspecialist (ook groepsleider) heeft een voortrekkersrol in de
schoolontwikkeling. Heeft u een vraag of opmerking over een specialisme
dan kunt u daarvoor terecht bij de locatieleider.
Stagiair(e)s
Op ons kindcentrum worden stagiair(e)s geplaatst. Zij werken onder
leiding en verantwoordelijkheid van de groepsleider of pedagogisch
medewerker.
Raad van Toezicht
Stichting Jenaplanschool Antonius Abt heeft een Raad van Toezicht. Zij
houdt toezicht op de uitvoering en de uitoefening van de taken en
bevoegdheden van de directeur-bestuurder.

Antonius Abt

Managementteam (MT)
Er is een managementteam (MT) bestaande uit de twee locatieleiders en
de directeur-bestuurder. De locatieleider is, na de groepsleiding, voor
ouders en kinderen het aanspreekpunt op de locatie.

JENAPLAN KINDCENTRUM GIDS

Hoofdstuk 4

4
6

Onze missie: “Wortels en vleugels”
We leggen een basis aan
kennis, vaardigheden en
persoonlijkheid (wortels)
dat een stevig fundament
biedt als voorbereiding op
de samenleving. De stam
staat symbool voor het
kind. De wortels zorgen
voor het voedsel dat via de
stam de vleugels bereikt.
Met vleugels vliegen
kinderen uit in de
maatschappij.
Onder kennis verstaan we
de “zaakvakken”, zoals
taal, schrijven, lezen, rekenen en wereldoriëntatie, die we aanbieden in
cursussen. Deze kennis is nodig om je te kunnen ontwikkelen op alle
terreinen.
Onder vaardigheden verstaan we creatief kunnen denken, sociale
vaardigheden ontwikkelen, zelfredzaamheid, denktechnieken ontplooien
en het toepassen van de opgedane kennis uit cursussen bij de
“zaakvakken”, in onderzoek en verkenning van de wereld.
Onder persoonlijkheid verstaan we normen, waarden, tradities, zelfkennis,
zelfvertrouwen, en zelfsturing.
Onze visie:
Gelukkige kinderen, in een gelukkige klas, met een gelukkig team.
Een school die de wereld is, waarbinnen ieder kind welkom is en gestelde
doelen op een eigen wijze behaald mogen worden, met de bedoeling de
wereld te ontdekken en hem mooier te maken
Onze visie op leren
Ons uitgangspunt is jenaplanonderwijs. Kinderen leren samen binnen en
buiten de stamgroep als zij:

Verantwoordelijkheid kunnen en mogen dragen;

Eigenaar zijn van hun leerproces;

Gemotiveerd zijn om de met hen gestelde doelen te halen;

Zelfvertrouwen hebben;

Succeservaringen hebben;

Fouten mogen maken;

Worden aangesproken in de zone van naaste ontwikkeling;

Gestimuleerd worden het maximale uit zichzelf te halen;

In een omgeving zijn die zo uitdagend is dat zij intrinsiek worden
gemotiveerd;

Kunnen “werken” op een manier en tempo dat bij hen past;

Zowel alleen als samen kunnen werken;

Op een op hen afgestemde manier gecoacht/begeleid worden;

Een goede balans ervaren tussen succeservaringen en fouten
maken;

Een goede balans ervaren tussen – samen en individueel –
gesprek, werk, spel en viering.
Onze belangrijkste doelen
Kinderen ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden en leren op een goede
wijze met anderen omgaan en samenwerken. We gaan uit van de brede
ontwikkeling van het kind, dat leert in samenhang op de gebieden van
kennis, vaardigheden en persoonlijkheidsontwikkeling. Daarom halen we
het leven/de wereld de school in en gaan we regelmatig de school uit, het
7
leven/de wereld in.
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We sluiten aan op de talenten van kinderen zodat ieder
kind (h)erkend wordt. We gaan uit van verschillen en
van de kracht van het kind en de groep. We investeren
in relatie en de driehoek: kind-ouders-school. Dit alles
geven we vorm binnen een pedagogische school,
waarbij er ook aandacht is voor de opvoedkundige taak
van onze school.
Wereldoriëntatie
Op onze school is wereldoriëntatie het hart van ons
onderwijs. Tijdens wereldoriëntatie streven we na dat
kinderen kunnen ervaren hoe de wereld om ons heen in
elkaar steekt. Het uitgangspunt is hierbij meestal de
vraag van het kind, en/of zijn belangstelling. Aan de
hand van de kerndoelen en de leerlijnen oriëntatie op
jezelf en de wereld en taal wordt elk thema voorbereid,
waarbij vooraf wordt bepaald wat als basis aangeboden
wordt. Daarnaast zijn kinderen bezig met hun eigen
leervragen. Wanneer het kind belangstelling heeft voor
een bepaald onderwerp en de vragen daarover duidelijk
zijn, kan het kind op verschillende manieren zijn kennis
daarover uitbreiden. Het kind kan daarna de verworven
kennis overbrengen op de rest van de groep tijdens de
verslagkring, via een muurkrant, een werkstuk of met
een ‘tentoonstelling’. Het werken aan een eigen
onderwerp kan individueel gebeuren of in een klein
groepje.
Maatjessysteem
Een belangrijk uitgangspunt op onze school is dat ook
de kinderen voor elkaar leren zorgen. Dat geven we
vorm in een ‘maatjessysteem’. Elke kleuter die start op
onze school krijgt een maatje uit de bovenbouw. Dat
maatje zorgt ervoor dat de kleuter zich snel thuis en
veilig kan voelen op school. De maatjes gaan onder
andere samen naar vieringen. Het kleine maatje loopt
dan niet verloren en wordt persoonlijk begeleid bij (nieuwe) spannende gebeurtenissen. Komt een kind in een
nieuwe stamgroep dan wordt een maatje in de stamgroep gekozen om het kind te begeleiden.
Kamp
Het kamp speelt een belangrijke rol bij de groepsvorming van de stamgroep. Jaarlijks gaan de onder- en
middenbouw tegen het eind van het schooljaar op kamp. De bovenbouw gaat aan het begin van het schooljaar op
kamp. De onderbouw gaat één dag, de middenbouw twee dagen (één overnachting) en de bovenbouw drie dagen
(twee overnachtingen). Zie de jaarplanning voor de kampdata.
Jenaplan: essenties
In ons aanbod en onze aanpak zijn de jenaplanessenties herkenbaar en integraal opgenomen. Deze essenties zijn:
samenwerken, plannen, zorgen (voor), communiceren, presenteren, reflecteren, creëren, ondernemen,
respecteren en verantwoorden.
Jenaplan: kernkwaliteiten en de uitgangspunten
Het jenaplanconcept is een concept waarin relaties centraal staan. De relatie van het kind met zichzelf, de relatie
van het kind met de ander en het andere en de relatie van het kind met de wereld. De twintig uitgangspunten
voor jenaplanonderwijs zijn verdeeld in drie groepen met uitspraken, die een onderlinge samenhang hebben over:

Mensen
geldend voor iedereen in en rond onze school;

Een samenleving:
die recht doet aan mens-zijn;

De school zelf:
hoe wij deze organiseren en hoe het onderwijs eruitziet.
Jenaplan: de basisactiviteiten
In het dagelijks leven zijn er momenten om met elkaar te praten, te ontspannen, te werken en te feesten. Deze
momenten wisselen elkaar op een vanzelfsprekende manier af. Ook op school is die afwisseling van momenten in
de vorm van de basisactiviteiten gesprek, spel, werk en viering herkenbaar.
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Gesprek
Gedachten, gevoelens, ervaringen en standpunten worden uitgewisseld. Luisterend naar elkaar leren de kinderen
de ander kennen en tegelijkertijd hun gedachten onder woorden te brengen, gevoelens te uiten, meningen te
geven en kritisch naar andermans mening te luisteren. Het gesprek is elke dag aan de orde en gebeurt meestal in
de kring. In een kring kun je elkaar zien en ben je rechtstreeks met elkaar in contact, het is moeilijker je te
verschuilen en het saamhorigheidsgevoel wordt versterkt. Er zijn veel toepassingen van kringgesprekken zoals de
weekopening, de leeskring, de verslagkring, gesprekskring en de evaluatiekring.
Spel
Het spel is een basisactiviteit die als ontspannend en plezierig wordt ervaren en soms als fantastisch. In de
onderbouw is spel het nadoen van de werkelijkheid, liefst met materialen die zo echt mogelijk zijn. Er is het
leerspel, het creatieve spel, het bewegingsspel en het vrije spel. In spel vind je de mogelijkheid om te fantaseren,
om nieuwe voorstellingen te vormen. De verbeeldingskracht mag en moet zo nu en dan geprikkeld worden. Wij
proberen voorwaarden te scheppen, belemmeringen weg te nemen, ontwikkelingen te begeleiden en creatieve
toepassingen te stimuleren.
Viering
Een viering is een bijzonder samenzijn dat wordt beleefd met de eigen stamgroep of met de hele school. In de
viering worden momenten, groot en klein, onderstreept die van belang en de moeite waard zijn om samen bij stil
te staan. Voorkomende vieringen zijn weeksluitingen, verjaardagen, Kerstmis, Pasen, Sinterklaas, Carnaval,
Pareltjesavond, schoolkamp en soms ook het verlies van een dierbare.
Werk
Met werk bedoelen we het aanleren, oefenen en gebruiken van schoolse vaardigheden zoals lezen, rekenen, taal
en schrijven. Een groot gedeelte van dit werk vindt plaats binnen het blokuur, dat is verdeeld in
instructiemomenten en zelfstandig (ver)werken. De hoeveelheid en aard van het werk worden bepaald aan de
hand van de mogelijkheden van het kind en het werk wordt opgegeven voor een dag, enkele dagen of voor een
hele week. Daarbij wordt bij de taak, zoveel mogelijk, rekening gehouden met het werktempo en kunnen van het
kind. De kinderen plannen zoveel mogelijk zelf hun werk, aan de hand van een weekplanner. In de onderbouw
zien wij het werken als een activiteit waarbij kinderen ervaringen opdoen met materiaal, technieken en
vaardigheden. Zij krijgen vat op de wereld om hen heen en verruimen deze.
Voor meer informatie over de basisactiviteiten, zie de site van de Nederlandse Jenaplan Vereniging (www.njpv.nl).
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Zicht op ontwikkeling en

Daarnaast houden wij van alle kinderen voortgangsregistraties bij om de
onderstaande zaken vast te leggen. Tevens zijn de registraties een
hulpmiddel om een kind/groep over te kunnen dragen/te bespreken met
een collega of externe:

Gemaakte afspraken uit de portretgesprekken. Een portretgesprek
is een gesprek met ouders en kind over het welbevinden,
vorderingen, en doelen;

Verzuim;

Resultaten van methodegebonden en niet-methodegebonden
toetsen;

Observaties;

Gespreksverslagen;

Individuele handelingsplannen en ontwikkelingsperspectieven;

Onderzoeksverslagen;

Groepsbesprekingen;

Collegiale consultatie;

Evaluatie van onderwijsplannen en individuele handelingsplannen.
Het volgen van de resultaten van spelling
Specifiek voor het vak spelling registeren wij de resultaten van de
kinderen in INSULA. Na elk blok analyseren wij op kind-, groeps- en
bouwniveau de resultaten en bepalen op basis daarvan ons aanbod en
onze aanpak voor de herhalings- en verrijkingsweek en de volgende
blokperiode. Dit herhaalt zich na elke blokperiode.
HOREB
Van kinderen in de onderbouw houden we een registratie in HOREB bij.
HOREB bevat de aanwijzingen en instrumenten waarmee
stamgroepleiders ontwikkelingsgericht (en daarmee kindgericht) kunnen
werken. Uit HOREB gebruiken we:

Logboek met instrumenten voor het plannen en reflecteren op
activiteiten en ons handelen binnen die activiteiten. Hier
reflecteren we op de ontwikkeling van de kinderen die deelnamen
aan de activiteit. Deze ontwikkelingssignalerende gegevens
transporteert het programma automatisch naar het Kinderdagboek
van dat kind.

Kinderdagboek waar we per kind en per kernactiviteit de
ontwikkeling bij houden. We kunnen bestanden toevoegen die de
ontwikkeling van het kind inzichtelijk maken, zoals foto’s van
bouwactiviteiten of geschreven teksten. Op deze manier bouwen
we per kind een portfolio en een eigen archief op.
Het volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling
De sociaal-emotionele ontwikkeling wordt gevolgd aan de hand van
observaties in de groep. Deze observaties worden twee keer per jaar
vastgelegd in een portret en samen met ouders en kind besproken. In de
onderbouw registreren we de dagelijkse observaties in HOREB. In de
midden- en bovenbouwgroepen gebruiken we ZIEN als observatie- en
registratie-instrument.
Naar het voortgezet onderwijs
Op basis van de gegevens uit het leerlingvolgsysteem, de observaties in
de groep en ZIEN, nemen wij voor elk kind een schooladvies op in LDOS.
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We volgen de ontwikkeling van kinderen zodanig dat zij een
ononderbroken ontwikkeling kunnen doorlopen. Daarvoor verzamelen we
systematisch informatie over de kennis en vaardigheden van de kinderen.
Voor de kennisgebieden spelling, lezen, begrijpend lezen en
rekenen/wiskunde gebeurt dit vanaf groep 3 met betrouwbare en valide
toetsen die tevens een indicatie geven van de bereikte referentieniveaus.
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Passend Onderwijs

Op 1 augustus 2014 is de Wet op Passend Onderwijs ingegaan. Dat
betekent dat wij ervoor verantwoordelijk zijn om elk kind dat bij ons is
ingeschreven een goede onderwijsplek te bieden, op onze school
(eventueel met extra ondersteuning in de groep), of op een andere
reguliere school in de wijk, de regio of in het speciaal onderwijs. Kunnen
wij geen passend onderwijs geven, dan zoeken we een andere school die
dit wel kan. Jenaplanschool Antonius Abt behoort tot het
Samenwerkingsverband Primair Onderwijs de Meierij (SWV PO de Meierij).
Binnen ons samenwerkingsverband kennen we passend onderwijs, waarbij
we 8 fases onderscheiden.
De 8 fases van passend onderwijs
Fase 1: Basisondersteuning
Dit is de professionele ondersteuning we bieden passend binnen ons
school-ondersteuningsprofiel en de vastgestelde normen van het SWV PO
de Meierij.
Fase 2: Signaleren van extra ondersteunings- en handelingsvragen
Bij deze fase gaat het om die vragen die de basisondersteuning
overstijgen.
Fase 3: Vaststellen van extra ondersteuningsbehoeften en opstellen OPP
We bepalen samen met ouders en (eventueel) het kind,
orthopedagoog/psycholoog en eventuele andere deskundig(en) uit het
ondersteuningsteam de noodzakelijke extra ondersteuning.
Fase 4: Toewijzing van extra ondersteuning door ondersteuningseenheid
De beoordeling van de aanvraag voor extra ondersteuning ligt bij de
orthopedagoog/ psycholoog en de ondersteuner passend onderwijs. De
ondersteuningsmanager is eindverantwoordelijk en bepaalt het toe te
kennen budget.
Fase 5: Toewijzing (TLV) van ondersteuning in een specialistische
voorziening
Voor verwijzing (toeleiding) naar het speciaal onderwijs is een
toelaatbaarheidsverklaring wettelijk verplicht. Deze verklaring wordt
aangevraagd door onze school. Om te beoordelen of er een positief advies
voor toelaatbaarheid SO kan worden gegeven, vraagt de
ondersteuningseenheid (manager en orthopedagoog/ psycholoog) advies
aan (een of meer) deskundige(n) met deskundigheid op het gebied van de
ondersteuningsvraag van het kind.
Fase 6: Bieden van extra ondersteuning in het speciaal onderwijs
Een arrangement wordt uitgevoerd onder regie van het speciaal
onderwijs. Als een kind een TLV voor SO heeft gekregen wordt deze
plaatsing onmiddellijk of uiterlijk binnen 6 weken gerealiseerd. Passend bij
de ondersteuningsbehoefte van het kind zijn afspraken gemaakt met het
SO.
Fase 7: Volgen - monitoren - evalueren
Iedere casus heeft iemand uit het ondersteuningsteam die
aanspreekpersoon is voor ouders, school en jeugdhulp. Deze persoon
bewaakt de voortgang, zorgt voor terugkoppeling, signaleert stagnaties,
spreekt zo nodig uitvoerenden aan op hun werk, enz. Iedere
12
ondersteuningsmanager monitort relevante gegevens.
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Hierin zijn ook de scores van de afgenomen toetsen van de hele
schoolloopbaan van de kinderen opgenomen. Ook wordt de toets-uitslag
van de IEP-eindtoets aan het voortgezet onderwijs verstrekt. Is het
resultaat van de eindtoets hoger dan het schooladvies, dan zijn wij
verplicht het advies te heroverwegen. Dit kán, maar hoeft niet, tot een
bijgesteld advies leiden.
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Fase 8: Terugplaatsing vanuit het SO
De termijn van de TLV is wettelijk minimaal één schooljaar. Bij plaatsing op het speciaal onderwijs wordt in het
OPP beschreven op welke manier onze school werkt aan terugplaatsing indien het een TLV voor bepaalde tijd is en
wordt hierover overleg gevoerd met de ouders. Eventueel wordt gezocht naar een basisschool die meer passend
is.
Niveaus van ondersteuning binnen onze school
We hebben een ambitieus niveau van
basisondersteuning waarmee we een rijk aanbod
van preventieve en (licht) curatieve
onderwijsondersteuning realiseren. We bieden
ondersteuning op drie niveaus:
1. Basiskwaliteit:
De norm die de onderwijsinspectie stelt.
2. Basisondersteuning:
We werken planmatig, resultaat- en
handelingsgericht waarbij we preventieve en licht
curatieve interventies inzetten. We hebben een
onderwijsondersteuning georganiseerd waarbij we
samenwerken met andere organisaties en het
ondersteuningsteam.
3. Extra ondersteuning of arrangement (Fase 3 en 4)
Het gaat hierbij om extra ondersteuning aan
kinderen die meer aanbod of een specifieke
begeleiding nodig hebben, wat de
basisondersteuning overschrijdt.
Ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) en
extra ondersteuning
Onze school heeft een schoolondersteuningsprofiel
opgesteld. In ons SOP wordt weergegeven wat het
niveau is van de basisondersteuning, wat wij aan
extra ondersteuning bieden of wat onze expertise is.
Hierna wordt een samenvatting gegeven van de
hoofdlijnen van het profiel.
Door onze organisatiestructuur en uitgangspunten
zijn we in staat en bereid om kinderen met diverse
specifieke ondersteuningsbehoeften te begeleiden
binnen een samenhangend systeem, waardoor alle
kinderen de kans krijgen zich optimaal te
ontwikkelen en succesvol te zijn.
Dat houdt in dat:
 Zorg en aanbod op maat worden geboden aan alle kinderen;
 We een samenhangend systeem van genormeerde instrumenten en procedures gebruiken voor het volgen
van de prestaties en de ontwikkeling van de kinderen;
 De groepsleiding systematisch de voortgang in de ontwikkeling van de kinderen analyseert en deze omzet
in het pedagogisch-didactisch groepsoverzicht;
 We viermaal per jaar de effecten van de ondersteuning en begeleiding evalueren;
 We de ondersteuning en begeleiding op individueel niveau (minimaal twee keer per jaar bij de kinderen
met een arrangement of OPP), op groepsniveau (tijdens het clusteroverleg) en op schoolniveau (twee keer
per jaar aan de hand van de toetsresultaten) evalueren;
 We werken met een kwaliteitskalender;
 Handelingsgericht werken en 1 zorgroute geïmplementeerd zijn;
 We binnen de Wijk West (SWV de Meierij Den Bosch) intensief samenwerken om alle kinderen uit de wijk
zo thuis-nabij-mogelijk onderwijs te bieden.
Kinderen met een arrangement
Individuele arrangementen variëren in aard, intensiteit en inzet van tijd, ondersteunings- en financiële middelen.
Ze zijn passend bij de individuele ondersteuningsbehoeften van het kind, maar houden ook rekening met de
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context. Gedurende het onderwijsleerproces wordt de
ontwikkeling van het kind nauwkeurig gevolgd. Als een
arrangement wordt toegekend door de ondersteuningsmanager betaalt het samenwerkingsverband de kosten.
De dagelijkse begeleiding wordt verzorgd door de groepsleider, de extra begeleiding wordt verzorgd door een
externe met specifieke deskundigheid gerelateerd aan de ondersteuningsbehoefte van het kind.
De ondersteuning en begeleiding voor het jonge kind
Kinderen komen op verschillende niveaus onze school binnen. De verschillen hangen samen met de aanleg van de
kinderen, maar ook met het gezin en de omstandigheden waarin ze opgroeien. Goed onderwijs (in de onderbouw)
daagt kinderen uit om hun wereld te ontdekken en hun talenten verder te ontwikkelen, op een manier en in een
tempo dat aansluit op hun behoeften. Het is de taak van de groepsleider om in te spelen op de verschillen tussen
kinderen en om hun ontwikkeling verder te stimuleren. In de onderbouw gaat dit vooral spelenderwijs, met veel
ruimte voor beweging en ontdekkend leren. De leeromgeving is uitdagend ingericht en kinderen kunnen concrete
ervaringen opdoen in open leersituaties. De groepsleider heeft een belangrijke rol in het aanbieden, stimuleren,
verrijken en begeleiden bij spel.
Onze aanpak in de onderbouw is doelmatig, met gebruikmaking van ons doelenboek
(SLO leerlijnen voor het jonge kind) en het gebruik van signaleringsmomenten die we vastleggen in het
kindvolgsysteem HOREB. Onderwijs in het begin van groep 3 wordt meer spelgeoriënteerd aangeboden, wat beter
aansluit bij de manier waarop jonge kinderen leren. Daardoor wordt in groep 3 voortgebouwd op de sterke
aspecten van het onderwijs aan jonge kinderen.
De kinderen met extra ondersteuning en begeleiding vallen altijd binnen het onderwijsplan onder de intensieve
groep. De groepsleider bespreekt dit met de intern begeleider, tijdens de diverse groepsbesprekingen. Op deze
manier kunnen ze samen overleggen wat de beste ondersteuning is voor dit kind, binnen de mogelijkheden van de
school-groep en leerkracht.
Groep 1
Er is extra ondersteuning en begeleiding voor kinderen die de school binnenkomen en waarvan op het
overdrachtsformulier vanuit de voorschoolse periode is aangegeven dat er speciale aandacht vereist is of dat dit
door ouders tijdens het intakegesprek is aangegeven met betrekking tot gedragsaspecten en een beperkte
woordenschat.
Groep 2
Kinderen met een beperkte woordenschat en
beperkte leesvoorwaarden krijgen een extra aanbod
tijdens de kringen en het planwerk.
Groep 3
Kinderen met een beperkte woordenschat krijgen
een aanpak conform de kinderen in groep 2.
Kinderen met problemen bij het aanvankelijk lezen
krijgen uitbreiding van leertijd en in overleg met
ouders extra oefening en werk voor thuis.
Daarnaast is voor deze kinderen extra
ondersteuning beschikbaar zoals genoemd onder
punt 13.
Groep 4
Kinderen met een beperkte woordenschat krijgen
een aanpak conform de kinderen in
groep 2. Kinderen met hardnekkige leesproblemen (vermoeden dyslexie) worden extra gevolgd en begeleid in de
intensieve groep binnen het onderwijsplan. Kinderen met hardnekkige spellingproblemen (vermoeden dyslexie)
worden extra gevolgd en begeleid in de intensieve groep binnen het onderwijsplan.
Leesondersteuning en dyslexietraining
Bij sommige kinderen verloopt de taalontwikkeling wat langzamer dan bij andere kinderen. Die kinderen worden
vanaf de onderbouw gevolgd en krijgen extra aanbod van taalactiviteiten in de groep. Kinderen die, ondanks de
extra leesondersteuning, toch niet het gewenste leesniveau behalen, kunnen in overleg met de intern begeleider
worden aangemeld voor dyslexie-onderzoek. Voor alle kinderen van de midden- en bovenbouw die wat zwakker
zijn met lezen, geldt dat er met hen extra wordt gelezen in de groep. Ook wordt ouders van deze kinderen
verzocht om thuis met de kinderen te lezen.
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Groepsarrangement Breinsteijn
Als kinderen een ontwikkelingsvoorsprong hebben en het verrijkingsaanbod in de groep niet voldoende voor hen
is, kunnen zij aangemeld worden voor Breinsteijn. Bij Breinsteijn staat onderzoekend leren centraal. De kinderen
worden daarbij gestimuleerd om zelf actief kennis te vergaren, door vragen te stellen, samen te werken, door
onderzoek te doen en zo tot oplossingen te komen. Het accent ligt dus, naast het opdoen van kennis, op het
aanleren van onderzoeksvaardigheden en het ontwikkelen van een onderzoekende houding.
Groepsarrangement Werkplaats
Als kinderen niet tot werken of leren komen en/of als kinderen in hun stamgroep niet “gelukkig” zijn, kunnen zij
aangemeld worden voor de Werkplaats. In de Werkplaats staat het leren vanuit hart en handen centraal. De
kinderen worden daarbij gestimuleerd om zelf met onderwerpen aan de slag te gaan die bij hun interesse passen
en ervoor zorgen dat zij betrokken zijn bij wat ze mogen leren. De kinderen werken samen en alleen en komen
zelf tot oplossingen. Het accent ligt naast het werken vanuit je hart en met je handen op een succesvolle
samenwerking in de eigen stamgroep, waarbij het kind handvatten krijgt om in de stamgroep weer tot werken en
leren te komen en zich gelukkig te voelen. De begeleiding van de stamgroepleider heeft een coachende stijl,
gericht op zelfreflectie en zelfregulatie.
Groepsaanbod WIsH
WIsH is een programma om de weerbaarheid van alle Bossche basisschoolleerlingen uit groep 6 te versterken.
Omdat wij met meer leerjaren in een stamgroep zitten, krijgen alle kinderen in de bovenbouw WIsH. De training
leert kinderen sociale vaardigheden te oefenen en te verbeteren en wil alle kinderen een basis meegeven waarin
zij ontdekken dat hun vrijheid en de mogelijkheid om jezelf te zijn de moeite van het verdedigen waard zijn, maar
dat ook de vrijheid van de ander gerespecteerd dient te worden.
Pestprotocol
Bij ons op school vinden wij het belangrijk dat alle kinderen zich fijn en gelukkig kunnen voelen in de groep. Het
pedagogisch klimaat is daarbij van groot belang. Door in te zetten op de kracht van de groep, de ruimte te bieden
voor het groepsproces en het leren kennen van elkaar creëren wij een pedagogisch klimaat waar kinderen zichzelf
mogen zijn en waar zij elkaar ook kunnen aanspreken op gedrag. Door deze aanpak hebben wij ons pestprotocol,
waarin beschreven staat wat we onder pesten verstaan en welke regels we hanteren ter voorkoming en wat we
doen bij constatering, minder vaak nodig. Ook staat beschreven welke maatregelen worden genomen wanneer
bovenstaande niet werkt. De no-blame aanpak die we hanteren is een niet-bestraffende, probleemoplossende
aanpak.
Mediators
Voor het oplossen van kleine conflicten zijn er mediators, kinderen die helpen bij het oplossen van kleine ruzies.
Zij springen in tijdens een vrije situatie, zoals bij het buitenspelen. De mediators hebben een korte training gehad
van een groepsleider over hoe zij hun taak het beste kunnen uitvoeren. Op het moment dat een mediator er niet
uitkomt, wordt altijd een groepsleider ingeschakeld om het verder mee op te lossen.
Zorgteam
Het zorgteam is onderdeel van de school. Het bestaat uit de intern begeleiders, de jeugdverpleegkundige en de
schoolmaatschappelijk werker. Het zorgteam ondersteunt de school als er een hulpvraag is over een kind. In het
zorgteam wordt expertise gebundeld, waardoor de hulpvraag uit meerdere invalshoeken kan worden bekeken. Als
de groepsleider een hulpvraag heeft over een kind, kan hij/zij de ouders voorstellen om deze te bespreken met de
intern begeleider. Deze kan zo nodig, in overleg met de ouders, de hulpvraag voorleggen aan het zorgteam. Het
zorgteam kijkt welke hulp nodig is en kan vervolgens zelf een kort hulptraject bieden of verwijzen naar andere
instanties. Alle stappen worden in overleg met ouders gezet. Het zorgteam komt vijf keer per jaar bij elkaar om
kinderen te bespreken.
De begeleiding bij de overgang naar het voortgezet onderwijs
Met de kinderen van groep 8 vinden regelmatig gesprekken plaats over het voortgezet onderwijs. Ook komen oudgroep 8-kinderen regelmatig terug om de nieuwe schoolverlaters op spontane wijze voor te lichten over wat hen te
wachten staat in de brugklas en het voortgezet onderwijs. In januari wordt aan de hand van het schooladvies in
overleg met groepsleiding, ouder en kind bekeken wat de beste vorm van voortgezet onderwijs voor het kind is.
Nadat de kinderen onze school verlaten hebben, zorgt de groepsleiding ervoor elk jaar contact te hebben met de
scholen voor voortgezet onderwijs om te weten hoe het met hen gaat en wat er eventueel speelt.
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Voor klachten betreffende seksuele intimidatie, discriminatie etc. kan door
kinderen, ouders, bestuur, teamleden en schoolcontactpersoon kan de
externe vertrouwenspersoon geraadpleegd worden. Deze fungeert als
aanspreekpunt, geeft advies, verleent bijstand en begeleidt zo nodig het
indienen van een klacht of het doen van aangifte. Hij heeft geen
aangifteplicht. De klacht dient te worden ingediend binnen een half jaar na
‘het voorval’. Binnen drie werkdagen wordt er op een klacht gereageerd.
De gegevens van de klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs,
externe vertrouwenspersoon, schoolcontactpersoon,
vertrouwensinspecteur en de onderwijsinspectie vindt u in de jaarbijlage
van deze schoolgids.
Aansprakelijkheid
De school heeft een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering. De
verzekering omvat enkele belangrijke zaken:
•
schade/ongevallen waarbij de school aansprakelijk is. Er moet dan
sprake zijn van
verwijtbaar gedrag van directie of leerkracht;
•
kinderen zijn verzekerd tegen schade/ongevallen tijdens reizen
onder schooltijd, bijvoorbeeld bij excursies of schoolreisjes;
•
ouders die in opdracht van de school reizen zijn ook verzekerd
tegen schade/ongevallen;
•
bij reizen naar het buitenland zijn alle kinderen, leerkrachten en
ouders verzekerd. Hiervoor wordt een aparte reisverzekering
afgesloten.
Kinderen nemen tegenwoordig steeds meer dure spullen mee van huis
naar school. Indien hier schade aan is ontstaan is de school hier niet
aansprakelijk voor. AON-verzekeringen biedt ouders een eigendommenen ongevallenverzekering aan die schade dekt van ongevallen tijdens
schooluren, activiteiten in schoolverband en het rechtstreeks gaan van
huis naar school en omgekeerd. U kunt zich hiervoor dus extra
verzekeren, voor meer informatie kunt u kijken op:
www.aononderwijs.nl/scholieren.
Zorgplicht
Op de school rust een bijzondere zorgplicht voor de gezondheid en
veiligheid van hun leerlingen. De school moet het nodige doen om
gevaarlijke situaties te voorkomen. Juridisch is dat een
inspanningsverplichting. De zorgplicht gaat niet zover dat steeds op iedere
leerling continu toezicht moet worden gehouden, zodanig dat elke
onregelmatigheid direct wordt opgemerkt en direct kan worden
ingegrepen.
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Klachtenregeling
Iedere Nederlandse school heeft een officiële klachtenregeling. De
regeling is getroffen voor die gevallen waarbij problemen niet binnen
school tot een oplossing gebracht kunnen worden of waarbij het om
zodanig ernstige zaken gaat dat een vervolg moet plaatsvinden. Denk
hierbij aan klachten over de begeleiding van kinderen, de beoordeling van
kinderen, de toepassing van strafmaatregelen, agressie, geweld en
pesterijen, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag en de inrichting
van de schoolorganisatie. De regeling voorziet in een onafhankelijke
klachtencommissie, waarbij kind en ouders worden bijgestaan door een
onafhankelijke vertrouwenspersoon. Op iedere afzonderlijke school is een
schoolcontactpersoon aangewezen die ouders de weg kan wijzen naar de
vertrouwenspersoon en de klachtencommissie.

Antonius Abt

Hoofdstuk 8 Klachtenregeling &
aansprakelijkheid
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Verlof en verzuim

Voorkomen en bestrijden van schoolverzuim
Als een kind ziek is of om andere redenen de school niet kan bezoeken,
horen we dit graag vóór aanvang van de schooldag via telefoon. Als een
kind binnen een half uur na aanvang van de school, zonder dat hiervan
melding is gemaakt, niet op school aanwezig is nemen we contact met op
met de ouder zodat we de reden van afwezigheid kunnen nagaan.
Dagelijks wordt de aan-/afwezigheid van de kinderen geregistreerd. Bij
geregeld terugkerende absentie, al of niet doorgegeven, wordt contact
met de ouder opgenomen.

Verlof krijgen is alleen mogelijk na toestemming van de directie, alleen
het aanvragen van verlof is niet voldoende.
In sommige gevallen moet u verlof aanvragen. Dit zijn de richtlijnen die
we op school bij aanvragen van verlof hanteren:

Bezoek aan arts, tandarts, orthodontist of ziekenhuis. Dit bezoek
hoeft u slechts mede te delen aan de groepsleider. Wij vragen u
om dergelijke afspraken zoveel mogelijk buiten schooltijd te
plannen;

Verlof voor huwelijk, jubilea, begrafenissen. Hiervoor kunt u
verlofaanvragen door middel van het invullen van een
aanvraagformulier voor extra verlof. Dit formulier is te vinden in
SchouderCom.
Extra vakantieverlof
Een verzoek tot extra vakantieverlof op grond van artikel 13a van de
Leerplichtwet dient minimaal 2 maanden van tevoren aan de directeurbestuurder te worden voorgelegd. Als ouders kunnen aantonen dat zij:

in geen enkele schoolvakantie samen als gezin op vakantie
kunnen gaan én;

afhankelijk zijn van het inkomen dat zij verdienen in de
schoolvakantieperiode,
dan kunnen zij vakantieverlof voor maximaal 10 schooldagen aanvragen,
bijvoorbeeld als zij in de horeca of in het toerisme of in de landbouw
werken. Vakantieverlof wordt zelden verleend. Het is bedoeld voor de
jaarlijkse gezinsvakantie en niet voor een vakantie tussendoor of voor
snipperdagen. File vermijden, reeds gekochte tickets, vakantie op
uitnodiging of een goedkopere reis kunnen boeken, zijn geen redenen
voor extra vakantieverlof.
Toestemming kan maar één keer per schooljaar worden verleend en niet
in de eerste twee weken van het schooljaar. De directie van de school
beslist op basis van de Leerplichtwet over de aanvraag. Mocht u extra
vakantieverlof willen aanvragen dan vindt u in SchouderCom onder het
kopje ‘formulieren ouders” het aanvraagformulier. U dient dus twee
formulieren in te vullen:
1. Verzoek om verlof tot en met 10 schooldagen;
2. Werkgeversverklaring.
Indien het verlof langer duurt dan 10 schooldagen, dan dient dit
goedgekeurd te worden door de leerplichtambtenaar van de gemeente
‘s-Hertogenbosch. Dit verlof kunt u rechtstreeks aanvragen bij de
leerplichtambtenaar via e-mail: leerplicht@s-hertogenbosch.nl.
Verlof wegens gewichtige omstandigheden
Onder gewichtige omstandigheden worden in de leerplichtwet
omstandigheden bedoeld die buiten de wil van de ouders/verzorgers en/of
het kind liggen. Bijvoorbeeld een huwelijk van naaste familie, een
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Verlofaanvragen kinderen
De leerplichtwet kent twee soorten verlof:
1. Vakantieverlof;
2. Verlof wegens gewichtige omstandigheden.
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De directie beslist op basis van de leerplichtwet over de aanvraag. Voorbeelden van gewichtige omstandigheden
waarbij extra vrij mogelijk is:
•
Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind; maximaal twee dagen;
•
Huwelijks- of ambt jubilea (12,5, 25, 40, 50 of 60-jaar van (groot)ouders: maximaal 1 dag;
•
Ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind;
•
Overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad van het kind;
•
Verhuizing van het gezin: maximaal 1 dag.
Voorbeelden van omstandigheden waarbij geen extra verlof mogelijk is:
•
Activiteiten van verenigingen (zoals kampen);
•
Familiebezoek in het buitenland;
•
Het argument: “mijn kind is nog jong”;
•
Het argument: “voor de vakantie wordt er toch bijna geen les meer gegeven”.
Alle aanvragen voor verlof kunnen worden ingediend bij de locatieleiders.
Leerplicht - schoolverzuim
Vanaf de dag dat een kind vijf jaar wordt, is het leerplichtig. We hebben op het gebied van de naleving van de
Leerplichtwet een aantal verantwoordelijkheden:
•
We behoren nauwgezet een administratie te voeren van het verzuim van de kinderen.
•
Bij ongeoorloofde afwezigheid moeten we snel reageren richting ouders of verzorgers. Dat houdt
in dat op school de reden van afwezigheid van uw kind bekend moet zijn!
•
ls een kind ziek is en wordt het ziek gemeld op school, dan dient ook het verpleegadres bekend te zijn
(bijvoorbeeld als de ouders werken en het kind door een derde wordt opgevangen/verzorgd).
•
We worden gecontroleerd op het naleven van de regels die staan geformuleerd in de Leerplichtwet.
•
Als kinderen ongeoorloofd afwezig blijken te zijn, dan maken we hiervan melding bij de
leerplichtambtenaar van de gemeente ‘s-Hertogenbosch.
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Aanname en start op onze school

Aannameregeling vierjarigen
Kinderen mogen voordat ze vier jaar worden vijf dagdelen naar school
komen om te wennen. Ouders hebben de mogelijkheid om vijf dagdelen
met het kind naar school te komen in de maand voordat het kind vier
wordt. Op de dag dat uw kind vier wordt mag hij/zij definitief op school
komen. Als uw kind in juni of juli vier jaar wordt, adviseren wij om pas na
de zomervakantie te starten. Kinderen die in de eerste week na de
zomervakantie 4 jaar worden starten op de eerste dag na de
zomervakantie.
Zij-instromer en de aanmeldcommissie
Bij elke aanmelding van een zij-instromend kind onderzoekt de
aanmeldcommissie of wij het passende aanbod voor dat kind kunnen
bieden. Op basis van dit onderzoek adviseert de aanmeldcommissie de
directeur-bestuurder over de aanname en plaatsing het kind. De
directeur-bestuurder neemt op basis van dit advies een besluit over
aanname en plaatsing. In de aannamecommissie zijn een MT-lid en een
IB’er vertegenwoordigd.
Overstappen van basisschool naar basisschool
Het kan zijn dat u het gevoel heeft dat uw kind(eren) beter op hun plaats
zou(den) zijn op een andere basisschool. Overstappen is dan misschien
een goede keuze. We willen daar open en eerlijk met de ouder(s) over
praten. Daarom hebben we hier afspraken over gemaakt. Deze afspraken
zijn vastgelegd in het BAO-BAO protocol. In dat protocol staan de
volgende afspraken opgenomen:

U bespreekt uw idee/gevoel eerst op de school waar uw kind nu
zit;

U neemt contact op met de school waarnaar u graag wilt
overstappen;

Er wordt een gesprek gepland. Tijdens dit gesprek kunt u
aangeven waarom u voor een andere school kiest. Samen kijken
we wat de onderwijsbehoeften van uw kind zijn en of we kunnen
bieden wat uw kind nodig heeft;

De IB’er neemt contact op met de school van herkomst;

We besluiten na het gesprek en het contact met de school van
herkomst of uw kind plaatsbaar is;

U wordt hiervan op de hoogte gebracht;

Bij plaatsing stelt u de huidige school op de hoogte van het
besluit;

U maakt een afspraak met de huidige school om de overstap zo
goed mogelijk te regelen.
Dit alles doen we om te zorgen dat de kinderen de begeleiding en de
school krijgen die het best bij hen past.
De start op onze jenaplanschool
Wanneer een kind start op onze school, vult de ouder een entreeformulier
in. Na drie maanden vindt het entreegesprek met de groepsleiding plaats.
De stamgroepouder helpt de nieuwe ouder bij de eerste vragen. Dit wordt
door de groepsleiding gecoördineerd. Voor alle ’startende’ ouders op onze
school is een speciale startersgids geschreven. Deze gids is te vinden op
de website van de school. Elke nieuwe ouder ontvangt deze brochure bij
inschrijving van het eerste kind.
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Aannameregeling
Alle kinderen zijn welkom op onze school, wat niet wil zeggen dat we elk
kind kunnen plaatsen. Voor elk kind bekijken we of we een passend
aanbod kunnen bieden. Mochten we dat aanbod niet kunnen bieden, dan
helpen we de ouders en het kind om elders een passende plek te vinden.
De schoolleiding bepaalt in welke groep en op welke locatie een kind
geplaatst kan worden.
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Ouderparticipatie
Tussen team en ouders zijn veel contacten op onze school. Hier vermelden
we de formele contacten.

Bouwavond: in de eerste of tweede maand van het schooljaar is
er een bouwavond in elke groep. De groepsleider vertelt de ouders
wat de kinderen zoal doen in een schoolweek en in het betreffende
schooljaar. Aan de hand van het ritmisch weekplan wordt
ingegaan op de inhoud van enkele onderdelen. Met name voor
ouders die voor het eerst een kind in een bepaalde stamgroep
hebben is het vaak verhelderend te horen waar hun kind op school
mee bezig is.

Ouderforum: om de betrokkenheid van ouders te versterken en
het onderwijs te verbeteren is er een ouderforum. Een wisselende
groep van ongeveer 25 tot 30 ouders gaat in gesprek met de
directeur over een onderwerp waarover zij graag de mening van
de ouders wil horen. Soms zullen ouders zich, met een bepaald
maximumaantal, kunnen inschrijven op een bepaald onderwerp.
Soms worden er ouders uitgenodigd per stamgroep of per bouw.
Ook andere vormen van groepssamenstelling zijn mogelijk, als het
maar een bijdrage levert aan de discussie over dat bepaalde
onderwerp.

Medezeggenschapsraad (MR): de medezeggenschapsraad is
binnen de school het officiële orgaan dat personeel en ouders
vertegenwoordigt. De Wet Medezeggenschap Onderwijs geeft de
medezeggenschapsraad verschillende bevoegdheden. Zo heeft de
medezeggenschapsraad met betrekking tot een aantal
onderwerpen instemmingsrecht of adviesrecht. Verder kan de
medezeggenschapsraad alle onderwerpen betreffende de school
bespreken en haar mening hierover kenbaar maken aan de
directie. Om goed een mening te kunnen vormen over allerlei
onderwerpen is het belangrijk dat de medezeggenschapsraad
informatie krijgt van haar achterban, dus van de ouders en de
teamleden. Zijn er punten waar de medezeggenschapsraad wat
mee zou kunnen doen of moeten doen, aarzel dan niet om deze
via SchouderCom te mailen. Ook zal de MR af en toe zelf actief op
zoek gaan naar de mening van ouders en teamleden. Data van
MR-vergaderingen worden tijdig bekendgemaakt via
SchouderCom. Van iedere MR-vergadering wordt een verslag
gemaakt. Dit wordt gemaild naar ouders en team. De namen van
de leden van de MR vindt u in de jaarbijlage van deze schoolgids.

Evenementenraad en ouderhulp
De evenementenraad organiseert activiteiten voor de kinderen om
speciale momenten extra aandacht te geven. Bijvoorbeeld de
viering van Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, Pasen,
Pareltjesavond en de sportdag.
Meedoen aan de organisatie en/of uitvoering van een of meerdere
activiteiten is leuker dan alleen maar als bezoeker of toeschouwer
de evenementen mee te maken. Voor de evenementenraad als
geheel maar ook voor alle activiteiten die door de
evenementenraad worden georganiseerd, zijn vrijwilligers
onmisbaar. We zijn allemaal amateurs, deskundigheid wordt van u
dan ook niet verwacht. Wel enthousiasme en inzet.
Als volledig lid van de evenementenraad moet u rekenen op
ongeveer tien vergaderingen per jaar. Aansluitend daaraan
moeten dan natuurlijk allerlei dingen geregeld worden. Dit kunt u
naar eigen inzicht indelen. Parttime lidmaatschap is ook mogelijk.
U meldt zich dan aan voor één of meerdere activiteiten en wordt
betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van deze activiteit.
Dit kost u per activiteit ongeveer twee vergaderavonden en wat
tijd om zaken uit te werken en te regelen. Vanzelfsprekend bent u
erbij als het evenement plaatsvindt.
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Heeft u er zin in gekregen om een bijdrage te leveren aan de evenementenraad als “fulltime” of “parttime” lid,
stuur dan snel een e-mail met je belangstelling naar evenementenraad@gmail.com.
Daarnaast geven wij ouders de mogelijkheid om ook individueel te participeren. Dit gebeurt onder andere door:
incidentele gesprekken, afspraken, gesprekken n.a.v. de verslagen, vieringen voor kinderen en ouders, viering
voor ouders, Flits (nieuwsbrief), ouderhulp, b.v. bij excursies, op het kamp, in de groep bij onderdelen van
afstemmingsplannen, sportdag, themavoorbereiding, schoonmaken van materialen aan het eind van het
schooljaar, een groep ‘verhuizen’, een dagdeel meedraaien met de groep van je kind, rijden bij excursies, een
kring van je kind bijwonen etc.
Ouderbijdrage
De school vraagt aan de ouders een vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage wordt besteed aan vieringen, gesprek,
spel en werk. De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks bepaald door de medezeggenschapsraad. De
ouderbijdrage is vrijwillig. Indien er omstandigheden zijn waardoor u (tijdelijk) niet kunt voldoen aan de
ouderbijdrage kunt u contact opnemen met de directie.
Communicatie naar ouders

Flits: Informatie over algemene zaken kunt u vinden in de Flits (nieuwsbrief). De Flits wordt via
SchouderCom aan alle ouders gestuurd;

Schoudercom: Voor de communicatie met ouders gebruiken wij SchouderCom. Op SchouderCom heeft
elke stamgroep een eigen deel. Daar wordt informatie en worden blogs over de groep geplaatst. De
groepsleiding en andere betrokkenen van school mailen via SchouderCom met ouders en ook de Flits
wordt van hieruit gestuurd. Op SchouderCom bevinden zich gegevens van ouders (die ouders zelf moeten
invoeren) en kan er informatie gevonden worden over welke kinderen er bij elkaar in de groep zitten.
E-mail protocol
We hebben afspraken die gelden voor het e-mailgebruik tussen Jenaplanschool Antonius Abt en
ouders/verzorgers. Mailverkeer tussen teamleden en ouders/verzorgers vindt plaats via SchouderCom. Een emailbericht bevat één onderwerp, is respectvol, kort en bondig geformuleerd. E-mail wordt gebruikt voor berichten
die niet tijdgevoelig zijn (géén tijdsdruk in de mededeling/vraag). E-mail wordt gebruikt om informatie met elkaar
te delen (agenda’s, mededelingen, afspraak maken) of een korte vraag te stellen. We streven ernaar om op
werkdagen binnen 48 uur te reageren, eventueel met alleen een bevestiging van ontvangst. Bij complexe
opdrachten/ vragen, discussies, meningsverschillen of emotioneel geladen boodschappen, gebruiken wij geen email, maar zoeken wij elkaar persoonlijk op. Een kopie van een bericht sturen wij alleen naar wie écht op de
hoogte moet zijn. Medewerkers die de mail via CC hebben ontvangen reageren niet. Het lezen van e-mails na
16:30 uur en in het weekend mag niet als zelfsprekend worden beschouwd. Ouders maken gebruik van de
groepsleider-mailbox.
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Zo zijn onze manieren

Gevonden voorwerpen
Het komt nogal eens voor dat de kinderen iets van hun spullen op school
laten liggen. Als uw kind iets kwijt is geraakt, ga dan eerst zoeken in het
cluster van uw kind. Ook staan er speciale bakken/kasten voor spullen die
buiten een cluster zijn gevonden. Kunt u het dan nog niet vinden, ga dan
langs bij iemand van het ondersteunend personeel. Kleine, ‘kostbare’
zaken worden apart gelegd.
Hoofdluiscontroles
In de eerste week na elke vakantie van twee of meer weken worden alle
kinderen gecontroleerd. Bij de midden- en bovenbouw wordt ook op de
dag of in de week nadat ze op kamp geweest zijn gecontroleerd op luizen
en teken. Zijn er bij uw kind luizen en/of neten aangetroffen dan krijgt
hij/zij een apart briefje mee, met het verzoek om hem/haar te behandelen
en gedurende twee weken dagelijks thuis te controleren (liefst ook de rest
van het gezin). Een week later wordt uw kind nogmaals gecontroleerd op
luizen/neten.

Antonius Abt

Snoepen en trakteren
Graag willen wij de kinderen meegeven dat zorgen voor jezelf en voor je
lichaam van groot belang is. In samenspraak met de kinderen is een lijst
opgesteld met tips voor gezond eten en drinken op school. Als iedereen
deze tips dagelijks in acht neemt, is het niet bezwaarlijk als dan bij een
verjaardag eens wat anders getrakteerd wordt. Wij vragen iedereen zich
te houden aan de tips voor alledag. De tips kun je vinden op de website:
protocol gezond eten en drinken op school.
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De opvang

Naast onze primaire taak, het verzorgen van professionele, betrouwbare
en huiselijke opvang waar kinderen zich heerlijk voelen, zien wij het als
een opdracht om dat te doen op een wijze waarbij kinderen ervaren wat
ze allemaal kunnen en zijn, in plaats van uit te gaan van alles wat ze nog
niet kunnen en zijn. Alleen dan kan ieder kind het beste van zichzelf laten
zien. Kinderen ontwikkelen zich het beste wanneer er sprake is van
welbevinden, betrokkenheid en verbondenheid. Wij doen dit vanuit de
pedagogiek van het luisteren, in plaats van de pedagogiek van het
vertellen. We volgen kinderen, door goed naar hen te kijken en te
luisteren. In onze rol van pedagogisch medewerker stemmen we ons
aanbod nadrukkelijk af op de wensen en behoeftes van de kinderen.
Onze missie is: Ieder kind gelukkig!
Binnen de kinderopvang kijken we zoveel mogelijk naar de individuele
behoeften van elk kind. Daar passen we ons aanbod op aan. Alle aandacht
voor de talenten en ontwikkelingsbehoeften van elk kind. Natuurlijk
vinden we een optimale doorgaande ontwikkelingslijn van belang. We
werken daarom aan gezamenlijke thema’s. De inhoudelijke wereld van
kinderdagverblijf en onderwijs zijn op elkaar afgestemd. In de
buitenschoolse opvang werken we niet aan dezelfde inhoudelijke thema’s
voor kinderen. Ons uitgangspunt in de buitenschoolse opvang is de
werelden inhoudelijk niet op elkaar te laten lijken.
Wat we wel in gezamenlijkheid nastreven: het hanteren van dezelfde
waarden en normen, omgangsregels, zorg voor elkaar en voor de
omgeving. En bovenal; de zorg die we hebben voor en over elk kind.
Daarin trekken we samen op. Daarin steunen we elkaar en onze ouders in
de opvoeding van hun kind. Altijd met toestemming van
ouders/verzorgers zoeken we elkaar op als we zorg hebben over het
‘geluk’ van het kind.
Om afspraken, regels, uitgangspunten, zorg om kinderen af te stemmen
hebben we op allerlei niveaus regelmatig overleg met elkaar.
Kernwaarden
Wij gaan uit van de volgende kernwaarden:


Kindgericht: In onze organisatie gaan wij uit van het competente
kind. Wij hanteren hierbij de pedagogiek van het luisteren. Door
middel van dialoog met kinderen, ouders en partners
optimaliseren we het pedagogisch klimaat rondom het kind. Een
sfeer van veiligheid en geborgenheid is een voorwaarde voor het
zich kunnen ontwikkelen en om de wereld te kunnen ontdekken.
Door aan te sluiten bij de belevingswereld van de kinderen hopen
we op een hoog niveau van welbevinden. Wanneer kinderen een
hoog welbevinden hebben, kunnen ze zich optimaal ontwikkelen.
Onze pedagogisch medewerkers hebben oog voor de eigen, unieke
wijze waar een kind zich ontwikkelt en respecteren het hierin. Op
een respectvolle manier kijken we naar wat een kind wel is en wat
het wel kan. Hierdoor voelt een kind zich gewaardeerd en
gerespecteerd en groeit zijn zelfvertrouwen.

24

Antonius Abt

Eigenwijze Kinderopvang en ontwikkeling 0-13 heeft drie vestigingen in
Engelen. Met het team staan wij klaar om kinderen van 0 tot 13 te
begeleiden naar een volgende stap in de ontwikkeling. Onze organisatie is
in 20 jaar tijd een begrip geworden in Engelen, Bokhoven en Haverleij. In
samenwerking met Jenaplanschool Antonius Abt streven wij elke dag naar
een leefomgeving voor gelukkige kinderen.
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Verantwoordelijkheid: Verantwoordelijk zijn voor je eigen handelen, samen verantwoordelijk zijn voor
onze organisatie, de kinderen verantwoordelijkheid meegeven en zelf keuzes laten maken. Dit betekent
goed op jezelf, op anderen en op alles in je omgeving passen. Echter wanneer kinderen anderen of zichzelf
beperken door grensoverschrijdend gedrag, accepteren we dit niet. We werken aan de vorming van
gewoontes bij kinderen door zoveel mogelijk consequent te handelen en het kind positief te benaderen.
Pedagogisch medewerkers zijn zich altijd bewust van hun voorbeeldfunctie. We zijn een betrouwbare en
transparante partner. We werken samen aan de missie en de droom van de organisatie.
Kwaliteitsverbetering staat bij ons voorop. We werken continu aan verbetering van alle aspecten van onze
organisatie. We maken daarin bewuste keuzes. We zijn kritisch op ons handelen en spreken elkaar daarop
aan. We zijn trots op onze organisatie, op ons vak en onze collega’s. We hebben plezier in ons werk en we
stralen dit uit.



Respect: We werken met een gezamenlijke pedagogische filosofie die onze medewerkers dagelijks
inspireert in hun handelen: de pedagogiek van het luisteren. Wij gaan uit van het competente kind dat in
zijn groei gestimuleerd kan worden door andere kinderen, volwassenen en een rijke omgeving. Om te
weten waar het kind behoefte aan heeft, wat hij van ons vraagt, kijken en luisteren we heel goed naar
hem. Om vanuit het kind te kunnen werken, moeten pedagogisch medewerkers oog hebben voor de eigen,
unieke wijze waarop het kind zich ontwikkelt en het hierin respecteren. Wij gaan ervan uit dat iedereen
honderd verschillende manieren heeft om te laten zien wat hij wil. Het is aan ons om naar de kinderen te
luisteren in 100 talen.



Verbondenheid: We zien onze organisatie als een verbindende factor. We werken actief aan
verbondenheid en hebben veel aandacht voor vriendschappen, warmte en liefde. We vinden het belangrijk
om ons verbonden te voelen met elkaar en onze omgeving. Betrokken te zijn bij de kinderen, ouders en
collega’s, bij jezelf en de omgeving. We willen kinderen, ouders en collega’s laten ervaren dat ze echt
gezien worden door ze te betrekken bij het leven op ons Kindcentrum. Ieder individu heeft zijn eigen
kwaliteiten die we naar voren proberen te halen om de diversiteit van iedereen die we in huis hebben te
laten zien. We hechten belang aan de vriendschappen en voorkeuren die ontstaan tussen kinderen, we
nemen deze serieus. We leveren een positieve bijdrage aan de omgeving van onze kinderen door vanuit
onze visie de kinderen een duurzame opvoeding mee te geven.



Onderzoekende houding: De kinderen en jezelf nieuwsgierig maken om nieuwe dingen te leren. We
willen kinderen de ruimte geven tot onderzoek en materialen en activiteiten die onderzoeken uitlokken.
Onze inrichting speelt hierin een grote rol. Hierdoor proberen we verwondering teweeg te brengen van
waaruit kinderen kunnen leren. Ook vinden we het belangrijk dat binnen het dagritme de kinderen zelf de
keuze hebben in de mogelijkheden die we bieden, dat ze zelf mogen kiezen waar en waarmee ze op
onderzoek uit gaan. Daarbij vragen onze pedagogisch medewerkers zich continu af vanuit het oogpunt van
veiligheid voor de betrokkenen: tot waar laten we de kinderen zelf onderzoeken en waar ligt de grens van
begeleiding; waar kunnen kinderen het zelf en waar hebben ze begeleiding bij nodig. Door kinderen
veelvuldig te observeren tijdens het spelen, maar bijvoorbeeld ook tijdens het eten, krijgen de
pedagogisch medewerkers zicht op het ontwikkelingsniveau en het gedrag van elk individueel kind.
Kinderen tot vier jaar verblijven op het
kinderdagverblijf. Dit is de periode voorafgaande
aan het basisonderwijs. In nauwe samenwerking
met de onderbouw van jenaplanschool Antonius Abt
geven wij vorm aan een inhoudelijke doorlopende
ontwikkelingslijn en aan de manier van begeleiden
van kinderen. Kinderen ervaren de overgang van de
opvang naar groep 1 van de basisschool hierdoor als
zeer geleidelijk. Op het moment dat het kind naar
groep 1 van de basisschool gaat maakt het ook de
overstap van de kinderdagverblijfgroep naar onze
jongste BSO-groep. Een bewuste keuze van de
organisatie is om pedagogisch medewerkers aan te
stellen voor de opvang voor kinderen van 0-13 jaar.
Dit houdt concreet in dat kinderen die naar school
gaan, na schooltijd opgevangen worden door
bekende, vertrouwde medewerkers van de opvang.
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Buitenschoolse opvang (BSO)
Vanaf de 4-jarige leeftijd bezoeken kinderen de school en zijn kinderen buiten schooltijd en vakanties welkom bij
buitenschoolse opvang. Door een gevarieerd programma te bieden, maken we er met de kinderen een optimale
vrije tijd van. We stimuleren kinderen te doen wat ze leuk vinden en nemen ze mee in de wereld van sport, spel,
creativiteit en huiselijkheid. Er is tijd voor actie en er is tijd voor rust. De missie blijft daarbij: begeleiden van
gelukkige kinderen.
Kinderparticipatie
Kinderparticipatie vergroot de betrokkenheid van kinderen bij de BSO. Het vergroot hun
verantwoordelijkheidsgevoel. Het zelfvertrouwen zal groeien omdat er echt naar hen wordt geluisterd. Wij gaan in
dialoog met de kinderen telkens op zoek naar een nieuwe invulling van het BSO-programma. Kinderen vormen
ook een belangrijke partner in het samenstellen van het cursusaanbod. We stemmen samen af wat leuk,
uitdagend en vernieuwend is om te doen met en voor elkaar.
Cursusaanbod
Elk kwartaal bieden wij kinderen cursussen aan op allerlei gebied. Het betreft cursussen van sport, cultuur en
creativiteit. Hierin werken wij samen met professionals uit de buurt. Ouders worden over het aanbod van de
workshop vooraf geïnformeerd. Kinderen kunnen op de groep zich inschrijven voor deze workshops.
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