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Voorwoord 
 

Hierbij bieden wij u de kindcentrumgids van kindcentrum Westerbreedte voor het schooljaar 2021-

2022 aan.  Deze kindcentrumgids heeft als doel u te informeren over allerlei zaken rondom het 

kindcentrum. De gids is in eerste instantie bedoeld voor ouders, maar ook voor andere 

belangstellenden. 

Deze gids bevat naast algemene, praktische informatie ook inhoudelijke informatie over het 

kindcentrum. Er staat beschreven volgens welke uitgangspunten we ons onderwijs vormgeven en 

welke ontwikkelingen we nastreven in het komende schooljaar. Ook vindt u een verantwoording van 

onze resultaten aan het einde van de basisschool.  

Wanneer u meer informatie wenst, of er zijn bepaalde zaken onvoldoende duidelijk na het lezen van 

dit document, bent u van harte welkom voor een persoonlijk gesprek.  

Met vriendelijke groet, 

Medewerkers Kindcentrum Westerbreedte 

Directie Marion Leenders 

 

Kindcentrum Westerbreedte  

Jan Olieslagersstraat 51  

5224 BD ’s-Hertogenbosch  

Tel: 073-8225210 

Email: directie@kcwesterbreedte.nl 

  

mailto:directie@kcwesterbreedte.nl
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1. Kindcentrum Westerbreedte 
 

1.1 Algemeen  
 

Ons kindcentrum neemt een duidelijke plaats in binnen de wijk de Kruiskamp. We zijn een 

middelgroot kindcentrum met ongeveer 350 kinderen. We maken deel uit van de Brede Bossche 

School Kruiskamp locatie Jan Olieslagersstraat. Medewerkers, ouders en kinderen trekken samen op, 

om gezamenlijk een fijne, kwalitatief zeer goede omgeving te vormen. 

 
1.2 Doelen en uitgangspunten 

 

Missie (waar staan we voor): 

Het kindcentrum is een ontmoetingsplaats voor alle kinderen uit onze samenleving. Verschillende 

geloven en overtuigingen ontmoeten elkaar, waarbij begrip en respect voor elkaar erg belangrijk is. 

De sociaal culturele context van onze leerlingen stelt hoge eisen aan het onderwijs. Wij zijn een 

kindcentrum waar alle kinderen welkom zijn. Wij leveren een toonaangevende bijdrage aan de 

talentontwikkeling van autonome en initiatiefrijke kinderen. 

Visie (waar gaan we voor):  

Ons kindcentrum is een rijke dynamische leeromgeving, staat midden in de samenleving en de buurt. 

Het kind staat centraal. Kinderen ontwikkelen (mede)verantwoordelijkheidsgevoel en krijgen de 

mogelijkheid om extra te leren. Er is één pedagogische kindvisie die wordt gedreven door talent en 

ambitie en niet door achterstanden. Leren kenmerkt zich door onderwijs op maat, zelfstandig en 

actief leren. Er is aandacht voor creativiteit en experimenten. Professionals, assistenten en 

pedagogisch medewerkers werken in teams in gezamenlijke verantwoordelijkheid. Iedereen is en 

voelt zich welkom. Ouders zijn partner in opvoeding en onderwijs.  

Onze visie is uitgewerkt in een mooi model. Hieraan zijn pijlers toegevoegd waarin concreet wordt 

gemaakt wat dit vanuit het kind en vanuit de volwassenen betekent.  
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1.3 Het bevoegd gezag 
 

  

Kindcentrum Westerbreedte maakt onderdeel uit van Stichting Signum 's-Hertogenbosch. Signum is 

een stichting voor primair onderwijs op christelijke grondslag. Op 25  basisscholen/ kindcentra in ’s-

Hertogenbosch en 1 school in Zaltbommel wordt lesgegeven aan ruim 6600 leerlingen. Dagelijks zijn 

daarvoor circa 725 personeelsleden actief. Het College van Bestuur bestaat uit Jan Heijmans 

(voorzitter) en Arlène Denissen (lid).  

Voor uitgebreide informatie: zie onze website: www.signumonderwijs.nl 

Het bestuurskantoor van Signum is gevestigd op landgoed Coudewater te Rosmalen. 

Postadres: Postbus 104, 5240 AC Rosmalen 

Tel.: 073 – 8507850 

E-mail: info@signumonderwijs.nl 

  

De scholen van Signum 

’t Boschveld, Het Bossche Broek Centrum, Het Bossche Broek Zuid, Campus aan De Lanen, De 

Duizendpoot, De Fonkelsteen, De Haren, De Kameleon, Den Krommen Hoek, De Kruisboelijn, De 

Kwartiermaker, De Masten, De Matrix, Oberon, Het Palet, ’t Schrijverke, ’t Sparrenbos, SBO Sprankel, 

SBO Toermalijn, De Troubadour, ’t Ven, Westerbreedte, ’t Wikveld, Wittering.nl, Het IJzeren Kind. 

  

Het Strategisch Beleidsplan van Signum 

In het schooljaar 2018-2019 werd het nieuwe strategische beleidsplan voor de komende periode 

voorbereid. Dit strategisch beleidsplan loopt van 2019-2023. 

 

 

 

  

file:///C:/Users/Pauline/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/www.signumonderwijs.nl
mailto:info@signumonderwijs.nl
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2. De organisatie van kindcentrum Westerbreedte 
 

Kindcentrum Westerbreedte is in ontwikkeling: Op weg naar één. Onderwijs en opvang zijn ver in het 

maken van de verbinding. 

In ons kindcentrum zijn de groepen verdeeld in twee units. 

-  Unit 1 → Kinderdagverblijf, peuterarrangementen, groepen 1-2,3 en 4, BSO 
-  Unit 2 → groepen 5, 6, 7 en 8, BSO 

  
 

Iedere unit bestaat uit de groepsprofessionals en pedagogische medewerkers van de betreffende 

groepen, een unitleider en een Interne Begeleider. De algehele leiding ligt bij de directie. De 

directeur is het aanspreekpunt voor ouders als het gaat om het beleid van de school. Het 

kindcentrum heeft ook onderwijsondersteunend personeel. Er is een conciërge, een administratief 

medewerkers, een leraarondersteuner en onderwijsassistenten. Daarnaast werken we nauw samen 

met onze collega’s van beheer van de Brede Bossche School de Kruiskamp. 

Kindcentrum Westerbreedte is voor het realiseren van buitenschoolse opvang een samenwerking 

aangegaan met Kanteel. 

De buitenschoolse opvang wordt geboden tussen 7.30 uur en 8.30 uur en vanaf 14.00 tot 18.30 uur.  

Ook in de vakanties is er buitenschoolse opvang. Ouders/verzorgers die meer informatie wensen 

over de buitenschoolse opvang of die hun kinderen willen aanmelden, kunnen op school een 

informatiepakket met inschrijfformulier krijgen of de site van Kanteel bezoeken (www.kanteel.nl) . 

Via deze site kan ook worden ingeschreven. Voor meer informatie over bijvoorbeeld kosten en 

plaatsingsmogelijkheden kunt u telefonisch contact opnemen met de Afdeling Planning en 

Contractbeheer bij Kanteel (073-8507850). 

Kanteel verzorgt ook de peuterarrangementen en de flexibele (buitenschoolse) kinderopvang van 0-4 

jaar in ons kindcentrum. 
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2.1 Bezetting groepen en units 2021-2022 
   

Unit 1  maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

1-2 a  Senay Senay Loes Uijlen Senay en Loes Uijlen Loes Uijlen 

1-2 b  Jolanda van 
de Pol 

Jolanda van 
de Pol 

Jolanda van  
de Pol 

Jolanda van  
de Pol 

Jolanda van  
de Pol 

 
1-2c Jill Jill Jill Jill Jill 

1-2 d Rianne 

 
Rianne 

 
Rianne of Lieke 

 
Lieke 

 
Lieke 

 
3a Nina Nina Nina Nina Nina 
3a Loes Sporken Loes Sporken Irene Irene Irene 

4a Floor Floor Floor Nel Nel 

4b Nel  Nel  Hiske Hiske Hiske 

Schakelklas Annelies Annelies  Annelies  Annelies 

Unit  leerkracht  Irene   Eefke Eefke Eefke 

OOP onderwijs 
assistent 

Tsane 1-2 
Naima 3-4 

Tsane 1-2 
Naima 3-4 
 

Tsane 1-2 
Naima 3-4 
 

Tsane 1-2 
Naima 3-4 
 

Tsane 1-2   
Naima 3-4 

Unitleider   Pauline  Pauline  

Intern Begeleider Mieke  

 
Mieke  Mieke  

Interne coach Pauline Pauline    

Totaal unit 1      

Unit 2      

5a Lyrate Lyrate Lyrate Lyrate Lyrate 
5b Joyce Joyce Joyce Joyce Joyce 

6a Yvonne Renske Yvonne Yvonne Yvonne 

6b Elza Tim Tim Tim Tim 

7a Jacqueline 
 

Jacqueline 
 

Cynthia Jacqueline 
 

Jacqueline 
 

7b Marleen Marleen 

 
Marleen 
 

Marleen 

 
Marleen 

 
8a Ilse Ilse Ilse Ilse Ilse 
8b Manouk 

 
Manouk 

 
Manouk 

 
Manouk 

 
Manouk 

 
Unitleerkracht Jolanda Jolanda 

 
Jolanda 

 
Cynthia 

 
Cynthia 

 
Leraarondersteun
er 

 Rob Rob 

 
Rob 

 
Rob 

 
OOP onderwijs  
assistent 

Pleun 5t/m 7 
Naomi 8 

Pleun 5 t/m 7 
Naomi 8 
 

Pleun 5 t/m 7 
Naomi 8 
 

Pleun 5 t/m 7 
Naomi 8 
 

Pleun 5 t/m 7 
Naomi 8 
 

Unitleider Renske    Renske  

Intern Begeleider Peggie Peggie    Peggie  

Basisschoolcoach  Yvonne    

Manager 
Kwaliteitszorg 

   Peggie   

Specialist ICT Tim     

Specialisten tijd 
(leergroepen. 
Consultatie 
leerkrachten) 

 Eefke  
 

Lieke  
Renske  
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IB-er groep  1 t/m 4 Mieke den Otter 

IB-er groep  Peggie Peters 

Unitleiders 1 Anne Barnhoorn en Pauline Meijer 

Unitleider 2 Renske Staalman 

Directeur Marion Leenders 

Vak professional bewegingsonderwijs Jordy de Wit 

Specialist Jeelo Pauline Meijer 

Specialist Rekenen Jacqueline Kocken 

Specialist ICT Tim van Eldik 

Kindcentrum coach (basisschoolcoach) Yvonne Maas 

Manager Kwaliteitszorg Peggie Peters 

Administratie Sabine Timmers 

Conciërge Marjan Verheugd 

 

2.2 Opleiden in de school: stagiaires zijn teamlid 
 

Het kan voorkomen dat er in de groep van uw kind een stagiaire aanwezig is. Ons kindcentrum heeft 

een samenwerkingsrelatie met Fontys Hogeschool Kind en Educatie en met het  

Koning Willem I College. Elk jaar komen studenten stagelopen vanuit onder andere de opleidingen 

pedagogisch medewerker kinderenopvang, pedagogische management kinderenopvang (PMK), 

onderwijsassistent en de Pabo. Dat gebeurt in alle gevallen onder de verantwoordelijkheid van de 

eigen pedagogisch medewerker(s) of (vak)professional. Deze studenten ontmoeten elkaar binnen 

ons kindcentrum, zodat zij tijdens hun studie al leren  samenwerken met verschillende geledingen 

binnen een kindcentrum. Deze studenten worden daarnaast begeleid door Yvonne Maas, de 

basisschoolcoach voor studenten. Mocht er tijdens een activiteit of les van een stagiaire iets met uw 

kind gebeuren waarover u een gesprek zou willen hebben, dan dient u zich altijd tot de pedagogisch 

medewerker of groepsprofessional te wenden. Een uitzondering daarop vormt de zogenaamde 

blokstage. Een bijna afgestudeerde student draait dan een aantal weken volledig zelfstandig een 

groep. Oudergesprekken vormen een wezenlijk onderdeel van deze stage. Daarom kunt u zich ook 

wenden tot de afstudeerstagiaire als u iets over uw kind wilt bespreken. 

Incidenteel werken wij ook mee aan zogenaamde snuffelstages en maatschappelijke stages van 

middelbare scholieren. Deze scholieren zijn dan enkele dagen op school; zij geven geen les. 

  



11 
 

3. Ons onderwijs  
 

Kindcentrum Westerbreedte is een school waarbij de focus ligt op de basisvaardigheden taal, 

rekenen en lezen, maar waarbij ook gericht gewerkt wordt aan de 21st century skills. De leerstof en 

de bijbehorende doelen worden door de professional met behulp van de lesmethode geregisseerd. 

Er is verschil tussen leerlingen in begeleidingsbehoefte en daarnaast verwerken leerlingen de leerstof 

niet allemaal in hetzelfde tempo en niet allemaal op dezelfde manier. We houden rekening met deze 

verschillen. Dat betekent dat we binnen de jaargroepen groepsdoorbrekend werken en daarnaast 

kan er gekozen worden om bepaalde vakgebieden groepsoverstijgend uit te voeren.  

  

Om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van leerlingen worden de basisvaardigheden 

aangeboden via het directe instructiemodel (DIM). In dit model is rekening gehouden met de 

verschillen in instructie- en verwerkingsbehoefte van de leerlingen. In de praktijk betekent dit dat 

kinderen die minder instructie- en verwerkingsbehoefte hebben, zelfstandig aan het werk zijn als de 

professional instructie geeft. Voor leerlingen met meer instructie- en verwerkingsbehoeften, wordt 

meer instructie- en leertijd gepland middels unitprofessionals. Kinderen worden ingedeeld in 

niveaugroepen. Deze niveaugroepen kunnen verschillend per vakgebied zijn en zijn flexibel. Dat 

betekent dat de samenstellingen regelmatig geëvalueerd worden aan de hand van toetsgegevens en 

observaties van de professional. Een meer gedetailleerde beschrijving van bovenstaande werkwijze is 

opgenomen in het Schoolondersteuningsplan (SOP). Dit is te vinden op onze Website.  

3.1 Protocol   
 

Op ons kindcentrum hebben wij een aantal protocollen waaronder het pestprotocol. Deze hebben 

wij samengevoegd in een apart document en kunt u vinden op onze website.  

3.2 Vakken 
 

In onze dagstructuur proberen wij steeds meer de ononderbroken ontwikkeling van kinderen te 

volgen. Dit betekent dat wij de vakken in een betekenisvolle context willen aanbieden. We maken 

hierbij gebruik van methodes, maar deze worden steeds meer als leidraad gebruikt. De instructies 

staan steeds meer centraal en passen bij de behoeftes van de kinderen. 

Vanaf groep 3 werken we met de methode Veilig Leren Lezen. Daarna gaan we verder met de 

methode Staal voor taal en spelling.  Voor technisch lezen maken we gebruik van Estafette en bij 

begrijpend lezen van Nieuwsbegrip en de teksten van Jeelo. 

Voor het rekenonderwijs wordt gebruik gemaakt van De wereld in Getallen.  

Voor het technisch schrijven maken we gebruik van Pennenstreken, een methode waarbij blokletters 

aangeboden worden. 

Kinderen ervaren de wereld als een geheel. Door samenhang in de leerstof aan te brengen en de 
maatschappij bij het leren te betrekken, leren leerlingen verbanden te leggen tussen wat ze leren op 
school en de wereld om hen heen. Scholen die dat doordacht doen, hebben een minder overladen 
curriculum. En meer tijd voor de begeleiding van leerlingen. Zo leren meer leerlingen meer. 
Jeelo heeft een totaaloplossing voor de leerling van groep 1 tot en met 8: 
12 projecten voor wereldoriëntatie-breed en alle 21e eeuwse vaardigheden zijn geïntegreerd. 
 

http://kcwesterbreedte.nl/downloads/
https://www.jeelo.nl/wat-is-jeelo/
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Wereldoriëntatie zit in Jeelo. Binnen elk project wordt gewerkt aan de ontwikkeling van kinderen op 
het gebied van Wereldoriëntatie. Het is belangrijk dat de kinderen kennis maken met de 
maatschappij. Bij ieder project van Jeelo wordt de maatschappij niet alleen de school ingehaald, de 
kinderen gaan door leerzame excursies ook de maatschappij in. Binnen de projecten maken we actief 
gebruik van de Natuur en Milieueducatie routes die in de wijk aanwezig zijn. Er wordt nauw 
samengewerkt met een externe instantie als De Groene Poort. 

Cultuureducatie en kunstzinnige oriëntatie komen ook aan bod binnen Jeelo. We werken hierbij 
onder andere met het project de culturele ladekast van bureau Babel. 

 

 

Voor verkeerseducatie werken we met een activiteitenplan dat bekroond is met het Brabants 
Verkeerslabel. Door het werken met Jeelo komt verkeer regelmatig terug in de klassen. Met het 
project ‘Veilig in het verkeer’, van Jeelo zijn wij vijf weken intensief bezig met verkeer.  

 

 

 

3.3 Huiswerk 

Op ons kindcentrum krijgen kinderen ook af en toe huiswerk, passend bij de aangeboden leerstof en 

het leerjaar. 

 

3.4 Leerresultaten school  
      

3.4.1 Leerlingvolgsysteem 

Het peuterarrangement en de groepen 1/2 werken met het observatie instrument KIJK. In de 

groepen 3 t/m 8 worden CITO toetsen afgenomen. Deze toetsen geven een objectief beeld van het 

niveau van de leerling op basis van landelijk vastgestelde normen. Het betreft de vakken technisch 

lezen, begrijpend lezen, rekenen en spelling. Daarnaast worden methodegebonden toetsen 

afgenomen. Alle op basis van de toetsen verkregen gegevens worden geregistreerd, zodat van elk 

kind een leerlingvolgsysteem ontstaat.  

Naast de cognitieve ontwikkeling volgen we ook de sociaal emotionele ontwikkeling nauwgezet. 

Hiervoor maken we gebruik van het volgsysteem Zien. Eens in de twee jaar nemen wij de KCM 

(Kindcentrum Monitor) af bij alle kinderen in groep 6, 7 en 8. Daarnaast hebben ouders en 

professionals de gelegenheid om deze vragenlijst in te vullen. Met behulp van de KCM heeft men de 

gelegenheid het onderwijs op onze school te beoordelen.  

 

3.4.2 Eindopbrengsten groep 8 

De uitslag van de eindtoets van groep 8 wordt door de inspectie van het onderwijs vergeleken met 

het gemiddelde van soortgelijke scholen. De inspectienorm staat in onderstaande tabel in de laatste 
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kolom. Wij nemen als eindtoets Route 8 af. We hebben boven het landelijk gemiddelde gescoord en 

zijn hier erg trots op. In de digitale informatiebrief publiceren wij de tussen- en eindopbrengsten van 

alle groepen.  

Schooljaar  Score KC Westerbreedte  norm  

2017-2018 (Route 8)  194,2   193,4  

2018-2019 (Route 8)  194,6  193,4  

2019-2020  Geen eindtoets vanwege 

COVID 19  

 -- 

2020-2021 (Route 8)   194,2nog *  --* 

 

*In 2020-2021 is geen norm vastgesteld. Inspectie heeft andere normeringen, gemeten over 3 jaar.  

Deze worden per volgend schooljaar in deze schoolgids opgenomen. 

 

 

3.5 Doorstroom naar het voortgezet onderwijs KC Westerbreedte 

 

Advies 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

Vwo 

havo/vwo 

havo 

 

29,2% 

 

30% 

 

20% 

 

20% 

 

vmbo t / havo 

vmbo t 

 

29,2 % 

 

30% 

 

22% 

 

26% 

 

Vmbo k/t 

   

11% 

 

20% 

 

vmbo k/b 

 

41,7% 

 

40% 

 

45% 

 

30% 
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praktijkonderwijs 

 

0% 

 

0% 

 

2% 

 

4% 

 

 

 

 
3.5 Actief burgerschap en sociale integratie 

 

Scholen hebben de wettelijke plicht om kinderen te leren hoe ze moeten omgaan met elkaar en hen 
voor te bereiden op hun rol als (actieve) burger in de onze samenleving. Wij vinden het als school 
ook uitermate belangrijk dat onze kinderen respectvol met elkaar omgaan en een positieve bijdrage 
leveren aan het samenleven in een democratische rechtstaat. 
 
Door te werken met Jeelo en de Vreedzame school leggen wij, en de kinderen, hiervoor de basis. 
Jeelo werkt met actuele leerstof voor de kinderen. De projecten zijn zo in elkaar gezet dat de 
kinderen na hun basisschoolperiode actieve wereldburgers kunnen worden. Door Jeelo en de 
Vreedzame school samen aan te bieden leren kinderen wat respect is en hoe ze dit uit kunnen 
dragen. 
 

3.6 Schoolveiligheidsplan 

Het schoolveiligheidsplan is een integraal beleidsplan voor sociale veiligheid. Dit wil zeggen dat het 

beleidsplan zich richt op alle vormen van agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten, 

die binnen of in de directe omgeving van de school kunnen voorkomen.  

We streven naar een leef- en leerklimaat waarin ons personeel en onze leerlingen zich veilig voelen en 

zich positief verbonden voelen met de school. Een positieve sociale binding met onze school vormt een 

belangrijke voorwaarde voor een zo optimaal mogelijk werkklimaat voor ons personeel en leerklimaat 

voor onze leerlingen. U kunt het plan vinden op de website van de school. 
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4. Leerlingenzorg 
 

Onze school heeft …... Intern Begeleiders. Deze intern begeleiders (IB-ers) zijn gekoppeld aan de 

verschillende groepen. De IB-ers bewaken het systeem van onze leerlingenzorg. Dat wil zeggen dat zij 

zorgdragen voor het leerlingvolgsysteem enerzijds en anderzijds aansturing geven met betrekking tot 

acties die dienen te worden genomen bij belemmeringen in de ontwikkeling van een kind.  

 

Intern Begeleider groep 1 t/m 4 Mieke den Otter 

Intern Begeleider groep 5 t/m 8 Peggie Peters 

 

4.1 Rapportage  
 

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkeling van uw kind. Op groepsniveau registreert de 

professional de leerresultaten en andere belangrijke zaken. Bij aanvang van het schooljaar hebben de 

ouders een startgesprek met de professional. De doelen van dit gesprek zijn kennismaken met elkaar 

en het uitspreken van de wederzijdse verwachtingen.  

U ontvangt tweemaal per jaar een rapport. Er volgt dan niet standaard een gesprek. Het kan zijn dat 

u als ouder een gesprek aanvraagt of dat u wordt uitgenodigd door de professional om over dit 

rapport te praten.   

Daarnaast  wordt u tweemaal per jaar uitgenodigd voor een oudergesprek. Tijdens dit gesprek wordt 

u geïnformeerd over de vorderingen van uw kind en krijgt u te horen in welke niveaugroep hij of zij 

aanbod krijgt.  

Naast deze vaste gespreksmomenten is het mogelijk dat de professional u uitnodigt om met u over 

uw kind te praten. Ook kunt u als ouder altijd een gesprek aanvragen.  

4.2 Kleuterverlenging en/of doubleren 
 

Binnen ons kindcentrum streven wij een ononderbroken ontwikkeling na (Artikel 8 lid 1 WPO). Dit 

betekent dat kinderen in principe niet doubleren. Wanneer dit toch de beste oplossing is voor het 

kind, zal de professional dit tijdig bespreken met de ouders. School neemt hierin de eindbeslissing. Er 

ligt altijd een plan onder dat besproken is met de ouders op de ontwikkelingsgebieden waarvoor 

doubleren noodzakelijk is.  

 

4.3 Leerlingdossier 
 

We leggen een leerlingdossier aan van uw kind. Hierin worden algemene gegevens, leerling 

rapporten, gegevens met betrekking tot de ontwikkeling en toets-gegevens opgenomen. Ook komen 

hier verslagen van oudergesprekken in. Dit helpt ons uw kind zo goed mogelijk te begeleiden 

gedurende zijn of haar schoolloopbaan. Ouders mogen dit dossier altijd inzien. Dit is op te vragen bij 

de Intern Begeleider. We gebruiken dit dossier om te komen tot een goed advies en overdracht naar 

een volgende groep, maar ook naar het voortgezet onderw.4 Consultatie en verwijzing 
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Op elke school zitten leerlingen die zich de aangeboden stof, van een of meerdere vakgebieden, 

moeilijker of langzamer eigen kunnen maken. In de meeste gevallen kan binnen de school adequate 

hulp geboden worden. Dit zal gebeuren in de vorm van handelingsplannen. Als de handelingsplannen 

echter niet het gewenste resultaat opleveren en het interne zorgteam geen oplossing kan bieden, 

dan kan het zijn dat we ons laten adviseren door externen. Uiteraard worden de ouders van deze 

leerlingen zeer nauw betrokken bij de stappen die tot deze keuze leiden. In sommige uitzonderlijke 

gevallen kan het ook noodzakelijk zijn om aan een andere schoolkeuze te denken. Bijvoorbeeld een 

speciale school voor basisonderwijs. De ouders spelen in deze procedure een belangrijke rol, iedere 

te nemen stap wordt met hen overlegd. De uiteindelijke aanmelding op een speciale school voor 

onderwijs gebeurt altijd door de ouders zelf.  

 

4.5 Kindbespreking 0-13 

De kindbespreking 0-13 is een overleg binnen het kindcentrum 0-13. De kindbespreking is bedoeld 
om te praten over kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. U wordt als ouder uitgenodigd 
voor de kindbespreking. Samen zoeken we naar passende begeleiding, zodat uw kind zich zo goed 
mogelijk kan ontwikkelen. 

In het overleg zitten: 

▪ Intern Begeleider, intern en extern aanspreekpunt 
▪ Schoolmaatschappelijk werker 
▪ Jeugdverpleegkundige 
▪ Wijk medewerker 

 

4.6 Schoolmaatschappelijk werk  
 

Het schoolmaatschappelijk (SMW) werk is er voor ouders, kinderen en professionals. De IB-ers 

zorgen ervoor dat ouders of professionals met vragen bij het schoolmaatschappelijk werk terecht 

kunnen. Samen met ouders wordt gekeken naar de zorgen die er zijn met betrekking tot een leerling. 

SMW ondersteunt ouders bij opvoedingsvragen en geeft informatie over de ontwikkeling van 

kinderen en problemen die zich daarbij kunnen voordoen. U kunt een afspraak maken met de 

schoolmaatschappelijk werker. De schoolmaatschappelijk werker is op een vast tijdstip aanwezig 

waardoor ouders gemakkelijker een vraag kunnen stellen.  Informeren bij de groepsleerkracht of 

Intern Begeleider kan natuurlijk ook.  

 

4.7 Jeugdverpleegkundige 
 

De GGD jeugdgezondheidszorg is er voor alle kinderen tot 18 jaar en richt zich op de gezondheid en 

ontwikkeling van uw kind. Tijdens de basisschoolperiode worden alle kinderen tweemaal uitgenodigd 

voor een bezoek aan het consultatiebureau. Namelijk als uw kind 5/6 jaar is en 9/10 jaar is. Tijdens 

deze contactmomenten kunt u terecht met al uw vragen over de gezondheid en opgroeien en 

opvoeden van uw kind. https://www.ggdhvb.nl/jeugdgezondheidszorg/vaccinaties-jeugd.   
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Uiteraard kunt u ook buiten deze momenten met uw vragen en zorgen bij de GGD terecht.   

Samenwerking met school  

De jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen zijn regelmatig aanwezig op onze school. Zij werken 

samen met de professionals en de interne begeleider van de school. Bij eventuele bijzonderheden 

kunnen zij daardoor snel met u in gesprek om te kijken of aanvullende ondersteuning nodig is.   

Wat biedt de GGD nog meer?  

De GGD voert in overleg met school ook projecten uit rondom een gezonde leefstijl. Denk hierbij aan 

projecten over gezonde voeding en bewegen, relaties en seksualiteit, pesten, weerbaarheid en 

mediawijsheid. Zie voor voorbeelden van de projecten op de facebookpagina van de GGD in de Wijk. 

U kunt bij de ingang van de school zien, welke jeugdverpleegkundige en schoolmaatschappelijk 
werker aan onze school zijn verbonden. Tevens houden zij in het kindcentrum twee keer per week 
een spreekuur.   

 
4.8 Passend onderwijs 

 

Op 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs in werking getreden. De wet passend onderwijs 

heeft als doel dat voor alle kinderen, ook de leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte, een 

passende onderwijsplek beschikbaar is. Wettelijk geldt de zorgplicht: zodra een leerling bij een 

school wordt aangemeld, is het schoolbestuur van de betreffende school verantwoordelijk om 

passend onderwijs te bieden. Indien de school zelf niet kan voldoen aan de ondersteuningsbehoefte 

van een kind dan organiseert zij die ondersteuning met behulp van de samenwerkingspartners in het 

samenwerkingsverband. 

 

4.9 Samenwerkingsverband Primair Onderwijs de Meierij 
 

Voor passend onderwijs zijn samenwerkingsverbanden opgericht. Onze school behoort tot het 

Samenwerkingsverband PO de Meierij. Dit samenwerkingsverband beslaat de gemeenten ’s-

Hertogenbosch, Boxtel, Schijndel, Vught, Haren, Sint-Michielsgestel, Zaltbommel en Maasdriel. 

In dit verband zitten alle basisscholen (111), de scholen voor speciaal basisonderwijs (5) en de 

scholen voor speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) (7). Ons samenwerkingsverband heeft als missie: 

We bieden thuisnabij onderwijs en ondersteuning aan alle kinderen van 2-14 jaar zodat zij zich 

optimaal en ononderbroken kunnen ontwikkelen. Daarbij streven we actief naar de realisering van 

een doorgaande ontwikkelingslijn 0-14 jaar. 

Het samenwerkingsverband werkt met een diversiteit aan arrangementen uitgaande van de 

mogelijkheden en talenten van een kind. We werken met professionals en stemmen af met ouders 

en andere betrokkenen. Uitgebreide informatie vindt u op de Samenwerkingsverband Primair 

Onderwijs De Meierij - De Meierij (demeierij-po.nl). 

 

 

 

https://www.facebook.com/GGD-in-de-Wijk-193398267694950/
https://www.demeierij-po.nl/
https://www.demeierij-po.nl/
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4.10 Ondersteuningseenheden ’s-Hertogenbosch 
 

Het SWV PO de Meierij wil snel, flexibel en effectief werken waarbij het belangrijk is dat ouders, kind 

en school een netwerk hebben wat dichtbij is. Omdat het verband groot is, is de beslissing genomen 

om het te verdelen in 10 deelgebieden. Dit worden ondersteuningseenheden genoemd. Op deze 

manier kan er daadkrachtig en snel gehandeld worden. In een ondersteuningseenheid werken de 

scholen, professionals, gemeenten en jeugdzorg intensief samen en wordt zo een goede, passende, 

ondersteuning gegeven. De gemeente ‘s-Hertogenbosch is verdeeld in 6 ondersteuningseenheden.  

Indien voor een kind speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs nodig is beslist de manager van de 

ondersteuningseenheid hierover, in samenspraak met specialisten, de school en de ouders. Er wordt 

dan een toelaatbaarheidsverklaring afgegeven. 

 

4.11 De ondersteuning 
 

De ondersteuning die scholen kunnen bieden aan hun leerlingen bestaat uit drie onderdelen: 

1. Basiskwaliteit 

Dit is de norm die de onderwijsinspectie stelt.  

2. Basisondersteuning 

De basisondersteuning is de ondersteuning die iedere basisschool, binnen ons 

samenwerkingsverband, moet kunnen bieden. Naast de eisen van de inspectie en het vaste aanbod 

van de school gaat dit ook over handelingsgericht werken, werken met dyslexieprotocol, inzicht in de 

leerlijnen, doelgericht werken, gedifferentieerd werken, signaleren van problematieken en 

samenwerking met voorschoolse instellingen en voortgezet onderwijs.  

3. Extra ondersteuning 

Dit is de ondersteuning die boven de basisondersteuning uit gaat. Dit kan om individuele kinderen 

gaan die meer aanbod nodig hebben dan de basisondersteuning. Zij krijgen dan een arrangement 

waarin beschreven staat welke ondersteuning nodig is om goed onderwijs te kunnen geven. Dit 

arrangement wordt in overleg samengesteld door de school en het kernteam van de 

ondersteuningseenheid. Een school die extra ondersteuning geeft, krijgt vanuit het 

samenwerkingsverband ondersteuning met mensen of middelen. De ondersteuningseenheid beslist 

welke middelen worden toegekend en voor welke periode. Indien er extra ondersteuning nodig is 

wordt er een ontwikkelingsperspectief opgesteld waarin staat wat exact het plan is rondom een kind. 

Ouders worden altijd op de hoogte gesteld van de extra ondersteuning en hebben inspraak in het 

handelingsgedeelte van het ontwikkelingsperspectief. 

De mogelijkheid bestaat dat jeugdzorg of maatschappelijk werk een onderdeel zijn van de 

ondersteuning. 

Een arrangement kan ook betekenen dat een kind op een andere basisschool beter op zijn of haar 

plek is of dat SBO of SO een (tijdelijke) oplossing is.  
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4.12 Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 
 

Het samenwerkingsverband heeft een ondersteuningsplan gemaakt waarin exact staat beschreven 

wat de missie is, het beleid en de financiële inrichting. Dit zijn de kaders waarin wordt gewerkt. 

Iedere school is wettelijk verplicht een schoolondersteuningsprofiel te maken. In dit profiel staat 

beschreven hoe de basiskwaliteit en de basisondersteuning vorm wordt gegeven en een analyse van 

de mogelijkheden van de school. Daarnaast staat beschreven welke extra ondersteuning een school 

kan bieden, hoe de zorgstructuur is van de school en wat de grenzen zijn van de school. Als laatste 

wordt uitgelegd wat de doelen en ambities zijn voor de komende jaren. Een ouder kan zo snel inzicht 

krijgen wat een school kan bieden voor een kind. Het SOP is te vinden op onze website.   
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5. Samenwerking met ouders 
  
Directie en team vinden een open contact met de ouders essentieel in het belang van een goede 

ontwikkeling van de kinderen. We hebben hiervoor in samenspraak met Kanteel een 

ouderbetrokkenheidsplan gemaakt. Zodat er een duidelijke doorgaande lijn is binnen ons 

kindcentrum. Een aantal voorbeelden zijn: 

- (start) gesprekken met de ouders over wederzijdse gedachten en opvattingen over 
opvoeding en onderwijs. 

- de manier waarop ouders op de hoogte worden gehouden van de vorderingen en 
ontwikkeling van hun kind. 

- de aandacht van medewerkers voor de thuissituatie van kinderen. 
- de informatie die de school de ouders verstrekt over belangrijke schoolse zaken. 
- de gemakkelijke toegang die ouders hebben tot directie en de teamleden om zorgen en 

problemen kenbaar te maken.  
- de ondersteuning van ouders bij bepaalde activiteiten en gebeurtenissen.  
- het samen uitvoeren van vieringen. 
- deelname van ouders en professionals in de medezeggenschapsraad (MR). 

  

5.1 Incidenteel overleg tussen ouder en professional 
 

Als de school begonnen is, heeft de professional alle aandacht voor de kinderen. Wilt u een 

professional persoonlijk spreken, dan kan dat na schooltijd. Wij werken met het 5-dagen-gelijk 

rooster. Dit betekent dat alle schooldagen om 14.00 uur eindigen. U kunt de professional ook 

telefonisch, via de SocialSchools app of per e-mail benaderen. Alle emailadressen van 

professionals zijn te vinden op de team pagina van onze website.  

 

5.2 Hulpouders 
 

Alle ouders kunnen hulpouder zijn. Afhankelijk van behoefte en noodzaak worden ouders gevraagd 

om hulp te geven. Op dit moment zijn ouders (m.u.v. deze corona periode) vooral actief betrokken 

bij o.a. assisteren bij excursies, hoofdluiscontrole en in de schoolbibliotheek.  

 

5.3 De Medezeggenschapsraad  
 

Een medezeggenschapsraad (MR) is voor elke basisschool verplicht.  

De medezeggenschapsraad bestaat uit vertegenwoordigers van het personeel en de ouders. De raad 

bespreekt regelmatig het algemene beleid van de school met de schoolleiding. Voor een aantal zaken 

heeft de raad adviesrecht; op een aantal punten instemmingsrecht. De vergaderingen zijn openbaar. 

Elke ouder kan zich verkiesbaar stellen voor de raad. Zodra iemand aftreedt, wordt er een oproep 

gedaan voor nieuwe kandidaten. Als er meer kandidaten dan plaatsen zijn, vinden er verkiezingen 

plaats. Actuele zaken vindt u op de website.  

Naast de medezeggenschapsraad per school is er ook bij een gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraad (GMR).  

http://kcwesterbreedte.nl/team/
http://kcwesterbreedte.nl/medezeggenschapsraad/
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De MR behartigt de belangen van de leerlingen, de ouders en de professionals van de school. Zij 

bevordert de openheid, de openbaarheid, het onderling overleg en de gelijke behandeling binnen de 

school.  

In schooljaar 2021-2022 nemen de volgende personen zitting: 

Oudergeleding: Loes van Kroonenborg, Samira Souicat, en Melanie Smulders 
Personeelsgeleding: Cynthia van Eekelen, Eefke Hendriks en Nina Verbeek  

 

5.4 Ouderbijdrage 
 

De bijdrage die de oudercommissie vraagt ter bekostiging van haar activiteiten is vrijwillig. Aangezien 

alle activiteiten in het belang van de kinderen zijn, vragen wij u vriendelijk deze bijdrage te betalen. 

Denk hierbij aan de verschillende vieringen, maar ook de schoolapp, sportdagen en materialen voor 

de luizencontrole. De ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld en gecontroleerd door de 

medezeggenschapsraad. U krijgt schriftelijk een verzoek om de bijdrage te betalen. Voor komend 

schooljaar is deze bijdrage vastgesteld op 20 euro per kind. Wanneer uw kind instroomt in de 

periode januari tot en met april, betaalt u 10 euro. 

Daarnaast betalen ouders apart voor een excursie, uitstapje, schoolreisje of het schoolkamp voor 

groep 8. De kosten daarvan wisselen per keer.  

Wanneer u dit bedrag niet kunt betalen, dan kunt u een beroep doen op stichting Leergeld. 

Telefoonnummer 073-6149472 of info@leergelddenbosch.nl 

 

5.5 Verzekeringen 
 

De school heeft via het bestuur een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een 

aansprakelijkheidsverzekering, een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering en een 

schoolongevallenverzekering. De aansprakelijkheidsverzekering geeft dekking voor schaden die niet 

elders verzekerd zijn. De schoolongevallenverzekering is voor leerlingen uitsluitend van kracht 

gedurende de schooluren en evenementen in schoolverband, alsmede tijdens het rechtstreeks gaan 

van huis naar school en omgekeerd. 

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor sieraden en andere waardevolle spullen zoals mobiele 

telefoons die op school kwijtraken of beschadigd raken. Het meebrengen van waardevolle spullen 

gebeurt op eigen risico. Wij adviseren dan ook geen sieraden aan te doen die uit moeten tijdens 

een gymles. 

 

5.6 Klachtenprocedure  
 

Klachten en problemen: de weg naar een oplossing 

Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis. Indien u klachten of problemen heeft met zaken 

die de school betreffen, vragen wij u vriendelijk om deze kenbaar te maken. We gaan ervan uit dat 

we de meeste zaken in onderling overleg kunnen oplossen. Blijf er niet mee rondlopen, maar geeft u 

ons de kans er iets aan te doen. 

mailto:info@leergelddenbosch.nl
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In het klachtrecht binnen het onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen klachten en problemen 

op het gebied van ongewenste omgangsvormen en overige klachten en problemen. 

1. Klachten en problemen op het gebied van ongewenste omgangsvormen 

Bij klachten over ongewenste omgangsvormen op school, zoals pesten, ongewenste intimiteiten, 

discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders en medewerkers de directie van de school 

benaderen of een beroep doen op ondersteuning door de interne vertrouwenspersonen van de 

school. De vertrouwenspersonen zijn er voor u. Zij luisteren naar u, geven u informatie over 

mogelijke vervolgstappen en brengen u eventueel in contact met de externe vertrouwenspersoon 

voor verdere ondersteuning. 

· Naam interne vertrouwenspersoon Jolanda Fitters 

· Naam interne vertrouwenspersoon 2 Marleen Vrensen 

Deze personen zijn te bereiken op school of via het telefoonnummer van de school: 

Het College van Bestuur van Signum, het bevoegd gezag van de school, kent voor ouders ook een 

bestuurs-vertrouwenspersoon en externe vertrouwenspersonen. U kunt hen zien als objectieve 

deskundigen van buiten de school. Zij begeleiden en adviseren u in de stappen naar de door u 

gekozen oplossing. 

· Bestuurs-vertrouwenspersoon: 

Mevrouw Mabel van der Laag, tel. 06-38162603 of mail naar 

vertrouwenspersoon.ouders@signumonderwijs.nl 

· Externe vertrouwenspersonen: Vertrouwenswerk.nl (www.vertrouwenswerk.nl) 

Mevrouw Irma van Hezewijk, tel. 06-54647212 of mail naar irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl 

Mevrouw Annelies de Waal, tel. 06-33646887 of mail naar anneliesdewaal@vertrouwenswerk.nl 

Meldplicht seksueel geweld 

Bij het geringste vermoeden van een zedenmisdrijf moeten personeelsleden, interne- en bestuurs- 

vertrouwenspersonen dit melden bij het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag is vervolgens verplicht 

contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur. De vertrouwensinspecteur beslist over het wel 

of niet aangifte doen bij de politie. De politie overlegt over de aangifte met de Officier van Justitie. 

 

 

 
 
2. Overige klachten en problemen 
Hebt u klachten of problemen over schoolorganisatorische zaken, beoordelingen, zaken die het 
schoolgebouw aangaan en dergelijke, kunt u zich richten tot de groepsleerkracht van uw kind of de 
schoolleiding. Wanneer het gesprek met de leerkracht en de schoolleiding niet tot de gewenste 
oplossing leidt, kunt u de klacht voorleggen aan de bestuurs-vertrouwenspersoon van Signum:  

• Mevrouw Mabel van der Laag, tel. 06-38162603 of mail naar 
vertrouwenspersoon.ouders@signumonderwijs.nl  

  

• of aan het College van Bestuur, telefoon 073 850 7 850 
 

mailto:vertrouwenspersoon.ouders@signumonderwijs.nl
mailto:irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl
mailto:anneliesdewaal@vertrouwenswerk.nl
mailto:vertrouwenspersoon.ouders@signumonderwijs.nl
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Onafhankelijke klachtencommissie 
Als de hierboven bij punt 1 en 2 genoemde personen uw klacht of probleem niet op een 
bevredigende manier kunnen oplossen, kunt u voor een objectief onderzoek terecht bij onze externe  
klachtencommissie van de Stichting KOMM 

• T.a.v. Ambtelijk secretaris Regio Midden/Oost 
Mevr. mr. M.A.M. Arends-Deurenberg 
Postbus 1040 
5602 BA Eindhoven 
Telefoon: +31(0)6 158 849 73 
Email: m.arends@komm.nl 

 
Stichting KOMM is een regionale klachtencommissie. Zij onderzoeken uw klacht en adviseren het 

bestuur van de school over de te nemen maatregelen. De leden van de klachtencommissie hebben 

onder andere deskundigheid op het gebied van onderwijs en ongewenste omgangsvormen. De 

volledige klachtenregeling, waarin de procedure klachtbehandeling beschreven staat, ligt ter inzage 

bij de schoolleiding en kunt u downloaden op de website van Stichting KOMM 

 

6. Inschrijven van nieuwe leerlingen 
 

Ouders kunnen een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding. Tijdens deze 

afspraak kunt u een kijkje nemen in ons kindcentrum. U kunt uw vragen stellen. We vinden het 

belangrijk dat ouders een goed beeld krijgen van ons kindcentrum. 

Het inschrijven van uw kind aan de basisschool van kindcentrum Westerbreedte gebeurt met een 

inschrijfformulier. Wij vullen dit formulier graag samen met u in. 

 

Als uw kind 4 jaar wordt: 

Ongeveer een maand voordat uw kind 4 jaar wordt krijgt hij/zij een uitnodiging. De professional(en) 

van uw kind plannen samen met u, vijf dagen waarop uw kind op school mag meedraaien. Er is een 

warme overdracht vanuit het peuterarrangement of KDV naar groep 1. 

Kinderen worden in een kleutergroep geplaatst op grond van verschillende factoren. Bij verdeling 

van nieuwe kleuters wordt er gekeken naar: 

- De verdeling van aantal jongste/ oudste leerlingen per groep. 
- De verdeling jongens/ meisjes per groep. 
- De zorgbehoeftes van de leerlingen per groep. 
- Advies van de Pedagogische medewerkers bij Peuterarrangementen. 

tel:+31615884973
mailto:m.arends@komm.nl
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- De sociaal emotionele ontwikkeling van uw kind. 
 

Als uw kind van een andere school naar ons kindcentrum komt: 

Wanneer kinderen van een andere school naar onze school komen, wordt er altijd contact 

opgenomen met de vorige school. De onderwijskundige gegevens worden uitgewisseld om de 

doorgaande ontwikkeling zo goed mogelijk te borgen. Overstappen van school gedurende het 

schooljaar kan alleen in speciale gevallen. Wij volgen hierbij het vastgestelde protocol dat geldt in de 

gemeente ’s-Hertogenbosch. 

Na de inschrijving wordt informatie uit het leerlingvolgsysteem van de school van herkomst 

opgevraagd. Op basis daarvan wordt met u besproken in welke klas uw kind geplaatst wordt.  
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7. Schoolverzuim  
 

De Leerplichtwet kent twee soorten verlof. Vakantieverlof en verlof wegens gewichtige 

omstandigheden. Let op: verlof is alleen mogelijk na toestemming, alleen aanvragen is niet 

voldoende. Formulieren zijn op school af te halen of kunt u downloaden van de site. U dient wel een 

termijn van acht weken in acht te nemen i.v.m. overlegmogelijkheid met de leerplichtambtenaar. 

http://kcwesterbreedte.nl/downloads/ 

 

7.1 Afwezig met een goede reden 
 

Het kan voorkomen dat een kind niet naar school kan gaan. Bijvoorbeeld omdat het ziek is of 

plotseling naar de dokter moet. Ouders moeten dat voor 8.30 uur aan de school laten weten. Dit kan 

telefonisch of via de SocialSchools app.   

 

7.2 Te laat komen 
 

De lessen starten om 8.30 uur, bij te laat binnenkomen maken we hier een notitie van in het 

leerlingvolgsysteem. Als uw kind meer dan twee keer te laat komt wordt u hiervan op de hoogte 

gesteld door de professional. Verandert het gedrag nog niet, dan volgt er een gesprek met de 

unitleider. Als het gedrag dan nog niet is veranderd, volgt er een gesprek met de directeur en 

leerplichtambtenaar. Van alle gesprekken worden verslagen gemaakt.  

 

 

7.3 Vakantieverlof 
 
Als ouders kunnen aantonen dat zij in geen enkele schoolvakantie samen op vakantie kunnen 
gaan met het gezin en afhankelijk zijn van het inkomen dat zij verdienen in de 
schoolvakantieperiode, kunnen zij vakantieverlof aanvragen voor maximaal tien schooldagen. 
Bijvoorbeeld als zij in de horeca of in het toerisme werken of in de landbouw. Vakantieverlof 
wordt zelden verleend. Het is bedoeld voor de jaarlijkse gezinsvakantie en niet voor een 
vakantie tussendoor of voor snipperdagen. File vermijden, gekochte tickets, vakantie op 
uitnodiging of een goedkopere reis kunnen boeken, zijn geen redenen voor vakantieverlof. 
Toestemming wordt maar één keer per schooljaar verleend en niet in de eerste twee lesweken 
van het schooljaar. Het bestuur van Signum beslist op basis van de Leerplichtwet over de 
aanvraag na overleg met de leerplichtambtenaar. Een verlofaanvraag moet schriftelijk worden 
ingeleverd bij de directie en een ingevulde verklaring van de werkgever. 

 

7.4 Verlof wegens gewichtige omstandigheden 
 
Zijn er andere redenen dat een kind niet naar school kan? Dan moet de ouder/verzorger 
hiervoor toestemming vragen. Alleen bij gewichtige omstandigheden kan toestemming gegeven 
worden voor verlof. Daarmee 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 begrafenis of een jubileum. Het bestuur van Signum beslist op basis van de 
Leerplichtwet over de aanvraag na overleg met de leerplichtambtenaar. Een verlofaanvraag 

http://kcwesterbreedte.nl/downloads/
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moet schriftelijk worden gedaan bij de schooldirectie. Gaat het om verlof langer dan tien 
schooldagen? Dan moet u toestemming vragen aan de leerplichtambtenaar.  

 

7.5 Ongeoorloofd verzuim 
  
Blijft een kind zonder goede reden of zonder toestemming van school weg? Dan is er sprake van 
ongeoorloofd verzuim. De directeur van de school is verplicht dat te melden aan de 
leerplichtambtenaar van de gemeente. Die onderzoekt dan de reden van het verzuim. De 
leerplichtambtenaar heeft een gesprek met de ouders (en wanneer het kind 12 jaar of ouder is 
ook met het kind). In het uiterste geval kan de leerplichtambtenaar tegen de ouders proces -
verbaal opmaken.  

 

7.6 Preventieve Aanpak Ongeoorloofd Schoolverzuim (PAOS) 
 
PAOS is een afspraak die scholen en leerplichtambtenaren met elkaar hebben gemaakt om 
schoolverzuim door jongeren in de leeftijd van 5 tot en met 18 jaar tegen te gaan. Verzuimen zij 
vaak? Komen ze vaak te laat? Dan krijgen zij een waarschuwing van school. Helpt dat niet? Dan 
meldt de school het verzuim bij de leerplichtambtenaar. 

 

7.7 Ziekteverzuim 
 

Als kinderen veel ziekgemeld worden is er ook sprake van ongeoorloofd verzuim. De school 
houdt verzuimpercentages bij en zal in eerste instantie in gesprek gaan met de ouders wanneer 
er veel ziekteverzuim is. Een vervolgstap is een gesprek tussen de ouders en de GGD. De GGD 
zal adviezen geven in kader van het voorkomen van het verzuim. Een laatste stap is ook hier een 
melding bij de leerplichtambtenaar. 

 

7.8 Luxe verzuim 
 

Als kinderen buiten de schoolvakanties met hun ouder(s) op vakantie gaan, heet dat luxe verzuim. 

Met alle scholen in 's-Hertogenbosch is afgesproken dat dat niet mag. Rond de schoolvakanties 

controleren de leerplichtambtenaren daarom extra of kinderen op school zijn. Ouders kunnen een 

boete krijgen als er sprake is van luxe verzuim. In uitzonderlijke gevallen kan vakantieverlof worden 

verleend. Hiervoor moet schriftelijk toestemming gevraagd worden. 

 

 

 

 

 

 

http://www.s-hertogenbosch.nl/content.cfm?contentid=4102AB51-5056-A957-465C4B5E54C90B6A
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8.  Ontwikkelingen schooljaar 2021-2022 
 

Het Kindcentrum werkt met een jaarplan waarin we duidelijk aangeven wat onze speerpunten zijn. 

Dit jaarplan publiceren we op onze website. U vindt daar een onderverdeling in onderwijskundige, 

personele en kwaliteitszorg aandachtspunten.  

Denk hierbij aan: 

- technisch en begrijpend lezen 

- het vormgeven van eigentijdsonderwijs (ICT, Wo en techniek) 

- goed onderwijs in niveaugroepen. 

- Jeelo  

-pedagogisch klimaat  
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9. Praktische zaken en regels 
 

9.1 Eten en drinken 
 

Op ons kindcentrum promoten we een gezonde levensstijl. Dit betekent dat kinderen voor hun 
tussendoortje een boterham of fruit eten met daarbij iets te drinken. Wij stimuleren het drinken van 
water, een drankje zonder prik mag ook meegenomen worden. Pakjes worden leeg mee naar huis 
gegeven.  
 
Voor de lunch mogen kinderen broodproducten met beleg meenemen. Het liefst in een 
broodtrommel en drinken in een drinkbeker, zodat we de afvalberg zo klein mogelijk kunnen 
houden. 
 
Advies van de GGD. 

• Het koelen van eten (koelkast(en) per unit) is in principe alleen nodig voor brood belegd met 
beleg wat kan bederven zoals kipfilet.  

• In principe hoeven alleen melkproducten gekoeld te worden, voor andere drankjes is dus 
niet noodzakelijk.  
 

9.2 Halen en brengen 
 

Wij vragen u in het kader van veiligheid van kinderen zoveel mogelijk met de fiets of te voet naar 

school te komen. Auto’s maken gebruik van de zoen- en zoef zone of parkeren in de aangelegde 

parkeervakken.  

 

 

9.3 Jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds 
 

Niet in ieder gezin is er voldoende geld om kinderen te laten sporten of kinderen een activiteit te 

laten doen die betrekking heeft op cultuur (bijvoorbeeld muziekles). Hiervoor is het jeugdsportfonds 

en het jeugdcultuurfonds. Zij creëren kansen voor kinderen van 4 tot 18 jaar. 

Aanmelden gaat via een tussenpersoon bijvoorbeeld je gymleraar, intern begeleider, huisarts, 

maatschappelijk werker, schuldhulpverlener of de buurtsportcoach. 

Bij ons kindcentrum is o.a. Jordy tussenpersoon. 

http://shertogenbosch-vught.jeugdsportfonds.nl/ 

http://www.jeugdcultuurfonds.nl/80/s-hertogenbosch/ 

http://shertogenbosch-vught.jeugdsportfonds.nl/
http://www.jeugdcultuurfonds.nl/80/s-hertogenbosch/
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9.4 Kledingcode 

 
In een schoolorganisatie dient iedereen kleding te dragen die past bij de schoolsituatie. Er wordt 

verwacht dat alle medewerkers, ouders en leerlingen kleding dragen die niet aanstootgevend, 

onveilig, onhygiënisch of disfunctioneel is. Ook onzedige kleding wordt niet getolereerd. 

In het onderwijs is het noodzakelijk dat professional en leerling elkaars gezicht kunnen zien, vanwege 

pedagogisch didactische redenen. Non-verbale communicatie is van groot belang in het leerproces. 

Zo moet een professional de emoties bij een leerling kunnen herkennen en kunnen zien hoe een 

leerling ergens op reageert.  

Voor alle medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers en bezoekers geldt meer specifiek dat de 

volgende zaken niet getolereerd worden: 

Gezichtsbedekkende kleding, zoals boerka’s, nikabs, bivakmutsen en integraalhelmen. 

Hoofddoeken zijn dus wel toegestaan tijdens een reguliere les. Tijdens de gymles moeten in kader 

van veiligheidsredenen speciale sporthoofddoeken gedragen worden. 

Tijdens de gymles is het i.v.m. de veiligheid niet toegestaan om sieraden als kettingen, armbanden of 

oorbellen die niet vast aan het oor zitten te dragen. Daarnaast is het de afspraak dat de leerlingen 

gymkleren en gymschoenen dragen. 

 

9.5 Mobiele telefoons, tablets en andere elektronische apparaten 
 

Het gebruik van mobiele telefoons door kinderen onder schooltijd wordt niet toegestaan. Behalve 

wanneer professionals expliciet vragen deze mee te nemen voor didactische doeleinden. Dit geldt 

ook voor tablets. Echter school is niet verantwoordelijk voor verlies of schade aan de apparaten. Wij 

raden aan deze dan ook niet mee naar school te nemen. Wanneer kinderen een mobiele telefoon 

mee naar school nemen, moeten zij deze inleveren bij de professional.  

 

9.6 Plaatsing kinderen in een groep 
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De school is verantwoordelijk voor de plaatsing van kinderen. De medewerkers nemen hierbij de 

volgende criteria in acht: 

- aantal jongens en meisjes 
- aantal kinderen in leeftijdsgroep 
- de didactische zorgbehoefte van kinderen 
- de sociaal-emotionele ontwikkeling (vriendjes en vriendinnetjes) 

 

 

9.7 Roken en alcohol 
 

Roken en alcohol is niet toegestaan op kindcentrum Westerbreedte. Dit wil zeggen dat er ten alle 

tijden niet gerookt mag worden tijdens schooltijd, tijdens evenementen, tijdens ouderavonden en op 

het schoolplein in het bijzijn van leerlingen. Ook tijdens de niet-locatie gebonden activiteiten (zoals 

bijvoorbeeld een schoolkamp of schooluitje) mag er niet gerookt worden of alcohol genuttigd 

worden in het bijzijn van leerlingen. Dit geldt voor personeel, ouders/verzorgers en leerlingen. Dit 

wordt door middel van een bord bij de ingang van het schoolplein visueel gemaakt. Als deze regels 

niet nageleefd worden, zullen professionals, ouders/verzorgers en leerlingen door personeel erop 

aangesproken worden. Wanneer dit herhaaldelijk voorkomt volgt een gesprek met directeur. Het 

rook- en alcoholbeleid wordt door de leidinggevende aan nieuwe medewerkers en ouders kenbaar 

gemaakt tijdens het intakegesprek. 

 

9.8 Schooltijden 
 

Alle kinderen gaan naar school tussen 8:30-14:00 uur. Vanaf 8:20 uur gaat de deur open, zodat de les 

om 8:30 uur kan starten. 

 

9.9 Sport en bewegen 
 

De leerlingen van groep 3 t/m 8 krijgen 2 keer per week, 45 minuten les van een vakprofessional 

bewegingsonderwijs. Daarnaast is de vakprofessional ook combinatiefunctionaris en zal hij niet 

alleen de gymlessen verzorgen, maar ook activiteiten buiten school. Nog een taak van de 

combinatiefunctionaris is dat hij kinderen aan het sporten kan krijgen door ze kennis te laten maken 

met de vereniging en/of sport die het kind leuk vindt. De gymzaal van KC Westerbreedte grenst aan 

de school. Het schoolplein is speciaal ingericht om kinderen te laten bewegen.  

 

9.10 Uitstapjes, schoolreisje en excursies 
 

Alle groepen nemen jaarlijks deel aan een activiteit in het kader van de cultuureducatie. Sommige 

groepen bezoeken bijvoorbeeld een voorstelling (toneel, film, dans of poppenspel), bij andere 

groepen komt een schrijver of verhalenverteller in de klas. 

Daarnaast krijgen alle groepen ieder jaar natuur-milieu educatie. Dit kunnen lessen binnen of buiten 

de school zijn. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een uitstapje naar de kinderboerderij, 

excursie in een park, bos of smaaklessen op school. 
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Tijdens het schooljaar zijn er altijd wel projecten of tentoonstellingen in de omgeving die een bezoek 

waard zijn. We streven ernaar om met alle groepen in ieder geval éénmaal per jaar op excursie te 

gaan. Deze uitstapjes en excursies dragen bij aan het creëren van een rijke leeromgeving. Hierdoor 

ontdekken en ervaren de kinderen dat ook buiten de school heel veel te leren is. Deze ervaringen 

nemen kinderen mee in de lessen, waardoor deze meer betekenis krijgen. 

Een keer in de twee jaar organiseren we een schoolreisje voor de groepen 1 t/m 7. Je kunt hierbij 

denken aan bijvoorbeeld een pretpark of dierentuin. Dit zal meestal plaatsvinden in de maand juni en 

kan verschillend zijn per groep. Groep 8 gaat elk jaar op schoolkamp.  

Ouders betalen apart voor een excursie, uitstapje, schoolreisje of het schoolkamp. De kosten daarvan 

wisselen per keer. Wanneer u dit bedrag niet kunt betalen, dan kunt u een beroep doen op stichting 

Leergeld. Telefoonnummer 073-6149472 of info@leergelddenbosch.nl 

 

9.11 Vakantierooster en vrije dagen 
 

Alle dagen worden gepubliceerd op de website, de Schoolapp kc Westerbreedte. 

 

9.12 Vreedzame school en de deugden van Jeelo.  
 

Alle ouders, professionals en kinderen verbinden zich aan de regels en uitgangspunten van de 

Vreedzame school in combinatie met de deugden(afspraken) van Jeelo. Dat betekent concreet dat er 

respectvol met elkaar gesproken wordt. Schreeuwen en schelden is niet toegestaan. Op school en 

het schoolplein spreken ouders elkaars kinderen niet aan; de professional bemiddelt volgens de 

regels. Ouders spreken wel hun eigen kinderen aan als dat nodig is.  

mailto:info@leergelddenbosch.nl

