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Voorwoord 

 

Hierbij bieden wij u de informatiegids van kindcentrum (KC) Meerlaer aan.  Door middel van 

deze gids willen we u informeren over praktische zaken. Daarnaast willen we u informatie 

verschaffen met betrekking tot de visie en werkwijze van basisschool De Masten. We laten u 

zien waar wij voor staan, wat we u en uw kind kunnen bieden en wat u van ons kunt 

verwachten. Deze informatiegids is ook digitaal te vinden op onze website 

www.kcmeerlaer.nl 

 

Samen met De Elzengaard (Cello), het wijkcentrum (Ons Trefpunt) en Kanteel Kinderopvang 

maken we sinds 2011 gebruik van het prachtig nieuwe gebouw, Meerlaer. Een 

gebruikerswerkgroep en een beheerdersgroep komen regelmatig bij elkaar om een goede 

samenwerking te bevorderen. Dit betekent in de praktijk dat we gezamenlijke activiteiten 

organiseren en dat we gebruik maken van elkaars kennis en ervaring. Elkaar ontmoeten en 

samen door 1 deur, zijn voor ons kernwaarden.  

 

Heeft u vragen of opmerkingen over uw kind, neem dan rechtstreeks contact op met de 

leerkracht en/of pedagogisch medewerker.  

Voor specifieke informatie verwijzen we naar de website van ons kindcentrum. Uiteraard 

staan we als team open voor uw vragen of opmerkingen.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

Team KC Meerlaer 
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1. Meerlaer 

1.1. Missie, visie en kernwaarden 

Missie (waar staan we voor): KC Meerlaer is een toonaangevende en unieke samenwerking 

tussen reguliere, gespecialiseerde kinderopvang en onderwijs. KC Meerlaer levert een 

belangrijke bijdrage aan inclusie voor kinderen van 0-13 jaar.  

 

Visie (waar gaan we voor): Door een professionele houding hebben we het vertrouwen van 

samenwerkingspartners. Met elkaar bieden we een doorgaande ontwikkelingslijn 0-13 aan. 

Dat kenmerkt zich door: 

• Een bij de ontwikkeling passend aanbod te bieden; 

• Teamspirit in combinatie met zelfstandigheid en het nemen van eigen 

verantwoordelijkheid; 

• Een intensieve samenwerking met ouders, kinderen en partners. Zodat we een aanbod 

kunnen vormgeven met het uitgangspunt:  

      Gewoon waar mogelijk, speciaal waar nodig! 

  

 

 

Geborgenheid 

Wij zijn gericht op het scheppen van voorwaarden voor kinderen om zichzelf in een veilige 

omgeving te ontwikkelen. Door veel aandacht te besteden aan de saamhorigheid in het 

team, in de units en in de samenwerking met derden, zorgen we voor een veilige omgeving. 

Op basis van gelijkwaardigheid en vertrouwen, delen we de zorg en de successen voor de 

ontwikkeling van de kinderen en het kindcentrum.  

 

Bezieling 

Bezieling betekent voor ons het werken vanuit het hart. Met groot enthousiasme werken we 

aan de ontwikkeling van ons kindcentrum. We kijken naar kansen en mogelijkheden en 

Onze kernwaarden
ethisch compas, waarden en normen

Waarvoor staan wij? Aan de hand van onze kernwaarden willen 

we onszelf blijven verbeteren en ontwikkelen

Eenheid

Professioneel Verbinding

Geborgenheid Bezieling
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vinden het een uitdaging om kinderen een leerzame, fijne en inspirerende tijd te bieden. 

Bezieling geeft ons inspiratie en focus. Het geeft ons voldoening als we kinderen een zo 

optimaal mogelijke leeromgeving kunnen bieden en vooruitgang zien in de ontwikkeling van 

kinderen en professionals. 

 

Professioneel 

Wij willen een lerende onderwijsorganisatie zijn die snel en adequaat kan reageren op 

kansen en bedreigingen. Verbeteringen, veranderingen en innovaties zijn het resultaat van 

leerprocessen in de organisatie. We zijn gericht op samenwerking en afstemming en zien het 

grote belang van open en duidelijk communiceren. We wisselen kennis en ervaringen uit, 

leren van en met elkaar en helpen elkaars sterke punten te benutten. Door de grote 

betrokkenheid bij kindcentrum Meerlaer hebben we ‘hart voor de zaak’ en spannen we ons 

in om de doelen te behalen die we nastreven. 

 

Verbinding 

Wij vinden het belangrijk om in verbinding te staan met de kinderen, de ouders, onze 

collega’s en onderwijspartners. Onder verbinding verstaan wij een goede samenwerking, 

heldere communicatie, feedback geven aan elkaar, vertrouwen geven en zelfreflectie om 

te komen tot een professionele cultuur. 

 

Eenheid 

Een hechte samenwerking is voor ons van groot belang. We zien graag dat kinderen en 

collega’s zichzelf ontwikkelen. Het unieke van elk kind en elke collega, in eigenheid, 

vermogen en leerstijl, is ons uitgangspunt. Naast een stevige basis op het gebied van taal en 

rekenen, kiezen wij ook voor waardengedreven onderwijs. Zelfregie, eigenheid en eigen 

verantwoordelijkheid staan bij ons hoog in het vaandel. Daardoor durven we autonome 

beslissingen te nemen die binnen de visie en de kernwaarden passen. 
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Onze visie op ontwikkeling 

Kinderen op KC Meerlaer worden opgeleid tot vaardige, sociale mensen die de toekomst 

open en goed voorbereid tegemoet treden. Ze zijn van betekenis voor zichzelf, de ander en 

hun omgeving. Daarnaast willen zij hun wijk en de wereld een beetje mooier kleuren. 

Kindcentrum Meerlaer is dan ook een oefenplaats voor het leven. Ons aanbod sluit aan bij 

de ambities, interesses en ontwikkelbehoeften van de leerling. 

1.2. Kindcentrum in ontwikkeling 

In een Kindcentrum 0-13 kunnen ouders en kinderen terecht voor: dagopvang, primair 

onderwijs, buitenschoolse opvang, tussenschoolse opvang en voorschoolse opvang. Een 

kindcentrum biedt een doorgaande ontwikkelingslijn van 0 tot 13 jaar. Talentontwikkeling, 

educatie en snelle en adequate hulp en zorg staan er centraal. Binnen een kindcentrum 

wordt nauw samengewerkt tussen pedagogisch medewerkers, leerkrachten, intern 

begeleiders, zorgcoördinatoren en managers. Zij werken met één pedagogisch didactische 

kindvisie. Een kindcentrum zoekt ook samenwerking met de omgeving: ouders, 

zorginstellingen, sportverenigingen en culturele instellingen. Basisschool De Masten vormt 

samen met Kanteel kinderopvang en orthopedagogisch kindercentrum De Elzengaard één 

kindcentrum.  

 

In de bijzondere samenwerking binnen kindcentrum Meerlaer hebben de kinderen onderling 

regelmatig contact met elkaar. Ze ontmoeten, spelen en leren met elkaar op diverse 

momenten. Wekelijks zijn er momenten waarbij kinderen van school, reguliere opvang en het 

orthopedagogisch kindercentrum samen activiteiten ondernemen. Ook sluiten de kinderen 

van De Elzengaard met een begeleider aan bij de activiteiten in de onderbouwunit of bij de 

kinderopvang. Vieringen zoals Sinterklaas en carnaval worden samen voorbereid en 

uitgevoerd door team en ouders. 
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1.3. Aanmelden op KC Meerlaer 

Voor het aanmelden van uw kind(eren) voor opvang of onderwijs kunt u contact opnemen 

met Anita van Heusden, directeur Kindcentrum Meerlaer. 

 

Aanmelden kinderdagverblijf 

Zodra u zwanger bent, kunt u uw kindje aanmelden voor opvang in ons kinderdagverblijf. 

Mocht er geen plaats beschikbaar zijn op de dagen of de vestiging van je keuze, dan 

bieden wij u altijd een alternatief aan. Op deze manier bent u altijd verzekerd van opvang 

als u weer aan het werk gaat. Aanmelden voor het kinderdagverblijf gaat via  

www.kanteel.nl. 

 

Aanmelden buitenschoolse opvang en/of tussen schoolse opvang 

Op het moment dat uw kind naar basisschool De Masten gaat, kunt u uw kind direct 

aanmelden voor onze buitenschoolse opvang. Uw kind kan dus altijd met schoolvriendjes en 

vriendinnetjes naar de opvang. Daarnaast kunt u uw kind aanmelden voor tussen schoolse 

opvang. Uw kind blijft dan tussen de middag op school en eet dan onder begeleiding zijn zelf 

meegebrachte lunch. Aanmelden voor BSO en/ of TSO gaat via www.kanteel.nl 

 

Aanmelden school 

Tijdens het kennismakingsgesprek krijgt u algemene informatie over de school. Besluit u uw 

kind aan te melden, dan ontvangt u een aanmeldingsformulier. Deze kunt u ingevuld op 

school inleveren. Door de enorme groei van de school krijgen kinderen uit de wijk Maliskamp 

voorrang bij plaatsing op de school. De leerkracht uit de onderbouwunit neemt ongeveer 6 

weken voor de start op onze school, contact met u op. Er wordt een kennismakingsgesprek 

gepland en 2 gewenningsmomenten. Valt de eerste schoolweek van uw kind, in de officiële 

eerste twee schoolweken, dan worden er geen gewenningsmomenten gepland. Uw kind 

start dan met alle andere kinderen het schooljaar samen op. De laatste 6 weken van een 

schooljaar zullen er geen nieuwe kinderen in het leerjaar geplaatst worden. Zij krijgen het 

volgende schooljaar een plaats in het leerjaar. 

Wordt uw kind 4 jaar binnen deze periode van 6 weken of binnen de 2 weken na de start van 

het nieuwe schooljaar, dan krijgt u aan het einde van het schooljaar een uitnodiging van de 

onderbouwleerkrachten om samen met uw kind kennis te komen maken en een kijkje te 

nemen in de nieuwe groep. Zodat uw kind een goede start kan maken aan het begin van 

het nieuwe schooljaar. 

 

Tussentijdse overstap naar een nieuwe school kan alleen geschieden bij verhuizingen en in 

zeer speciale gevallen. In deze situaties tracht de ontvangende school de ouders in eerste 

instantie te overtuigen om te gaan praten met de schoolleiding waar hun kind op school zit. 

Wanneer deze pogingen geen resultaat hebben, wordt in overleg tussen de scholen naar 

een oplossing gezocht. Na deze procedure volgt dan de overdracht van de leerling-

gegevens: de ontvangende school meldt via het meldingsformulier de toelating en de 

afleverende school verstrekt de nodige informatie over leervorderingen, leerresultaten, 

hulpplannen en dergelijke, aan de ontvangende school. 
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1.4. Onderwijs in ontwikkeling 

De basis voor het onderwijs in ontwikkeling wordt gevormd door de visie van de Masten. 

Twee belangrijke speerpunten “samenwerking” en “de brede ontwikkeling van ieder kind” , 

hebben in het bijzonder onze aandacht. Zij dienen als inspiratiebron voor de 

beleidsvoornemens. Ons onderwijs willen we laten aansluiten bij de snel veranderende 

samenleving. Opgroeien in de 21ste 

eeuw vraagt nieuwe kennis en andere 

vaardigheden. Door technologische 

ontwikkelingen en de komst van 

allerlei soorten media is er veel 

informatie beschikbaar en de sociale 

interactie verloopt anders dan 

voorheen. Hoe sluiten we daarop 

aan? Onderwijswetenschappers 

concludeerden dat cognitieve 

vaardigheden (omgaan met 

informatie/kennis) en conatieve vaardigheden (omgaan met anderen) essentieel zijn om 

succesvol te zijn in de 21e eeuw. Bij het vormgeven van deze vaardigheden is een sleutelrol 

weggelegd voor medewerkers binnen het kindcentrum en de wijze waarop het onderwijs 

wordt ingericht.  

 

Het afgelopen anderhalf jaar is er door de intrede van het corona virus en het lerarentekort 

veel van kinderen, ouders en professionals gevraagd. Als we dit toespitsen op het onderwijs 

dan stonden en staan we met z’n allen voor de uitdaging het onderwijsleerproces voor de 

kinderen goed doorgang te laten vinden. Het team van de Masten heeft zich steeds flexibel 

opgesteld en gezocht naar mogelijkheden om zo goed mogelijk aan te blijven sluiten bij de 

ontwikkelbehoeften van de kinderen. Onze prioriteit heeft gelegen bij het kunnen laten 

doorlopen van het primaire proces; goed onderwijs geven aan onze kinderen. Tijdens de 

periode van thuisonderwijs hebben we ons in eerste instantie gefocust op herhaling en 

verdieping van de leerstof en het sociaal welbevinden van onze kinderen. Toen bleek dat we 

voor een langere periode thuisonderwijs moesten verzorgen, zijn we ook nieuwe leerstof 

gaan aanbieden. Onze professionals hebben op creatieve wijzen geprobeerd de kinderen 

te betrekken bij leerstof. Er vond online instructie en begeleiding plaats in grote en kleine 

groepen. Toen we weer naar school mochten hebben we in ‘bubbels gewerkt. Door het 

werken in ‘bubbels’ hebben we concessies moeten doen aan het groepsdoorbroken 

aanbieden van leerstof.  

 

Aankomend schooljaar willen we onze focus leggen op het versterken van ons unitonderwijs. 

Een paar jaar geleden is het onderwijsteam van KC Meerlaer (basisschool de Masten) gestart 

met het ‘Slimfit’ model. In dit model worden leerlingen heterogeen gegroepeerd, en beoogt 

zo beter te kunnen voldoen aan de ontwikkelbehoeften van kinderen. Professionals werken 

ieder vanuit hun eigen rol en expertise om de kinderen verder te kunnen brengen op hun 

ontwikkellijn. De praktijk hiervan is weerbarstig. Met name de ambities om kinderen zelf meer 
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regie over hun leerproces te laten nemen worden nog niet genoeg gerealiseerd. Gerichte 

aandacht op didactisch handelen van leerkrachten vraagt veel tijd en aandacht, maar kan 

wel versnelling geven aan de door het team beoogde verbeterslag. We zetten in op 

duurzame schoolontwikkeling. Dit doen we door op de volgende gebieden in te zetten:  

• Professional: welke rollen hebben de professionals gedurende de dag? Welk 

concreet handelen hoort bij welke rol?  

• Leerinhoud: hoe worden de lessen/ instructies gegeven? Welke ruimte is er voor 

leerlingen om eigen inbreng te hebben? Hoe doelgericht wordt er gewerkt?   

• Leeromgeving: Hoe ‘rijk’ is de leeromgeving? In hoeverre is deze zelf 

instruerend ingericht?  

 

Ons doel is kwalitatief goed onderwijs verzorgen. Dit bewerkstelligen we door:  

• Aanbod vanuit leer-en ontwikkeldoelen die aansluiten bij de onderwijsbehoeften/ 

onderwijsdoelen.   

• Een rijke stimulerende leeromgeving te creëren die ondersteunend is aan de 

activiteiten die kinderen doen. Waardoor kinderen actief in de leeromgeving aan het 

spelen en werken zijn. De omgeving moet uitdagen tot leren!  

• Kinderen kunnen meedenken, meepraten en meebeslissen over wat ze wanneer 

willen leren. Weektaken worden als middel ingezet om het eigenaarschap en 

zelfstandigheid van de kinderen te bevorderen en vergroten.  

 

Unit onderwijs: 

Op de Masten wordt groepsoverstijgend geleerd en gewerkt. De leerlingen krijgen passend 

onderwijs aangeboden omdat er meer mensen met verschillende talenten worden ingezet. 

Dit zijn zowel mensen van binnen (leerkrachten, leerkrachtondersteuners en specialisten) als 

van buiten (stagiaires, senioren, vrijwilligers van verenigingen en freelancers). Dit betekent dat 

er met meer mensen wordt gewerkt vanuit de ambitie: kwaliteit van het onderwijs omhoog 

en minder werkdruk. We hebben een onderbouwunit (leerjaar 1-2-3), een middenbouwunit 

(leerjaar 4-5-6) en een bovenbouwunit (leerjaar 7-8). Elke unit wordt dagelijks begeleid door 2 

of 3 onderwijsprofessionals en elke unit heeft meerdere werkplekken. Er zijn instructieplekken 

waar de leerkracht instructies geeft, samenwerkplekken waar kinderen samen hun 

opdrachten kunnen maken en stilteplekken waar kinderen zelfstandig en in stilte kunnen 

werken. Er wordt elke ochtend in de startgroep gestart, waarbij de doelen van de dag 

besproken worden met de leerkracht. Na deze opstart van de dag zullen de kinderen in de 

ochtend werken aan de instrumentele vakken (taal, rekenen, lezen). Ze zullen afwisselend 

instructie en begeleiding krijgen in diverse ruimtes. Aan het einde van de ochtend zal er in de 

startgroep een terugkoppeling gegeven worden op de leerdoelen die besproken zijn bij 

aanvang van de dag. In de middag wordt naast het werken aan de instrumentele 

vaardigheden ook aandacht besteed aan de brede ontwikkeling van kinderen.  

 

Om tegemoet te kunnen komen aan de vaardigheden die belangrijk zijn in de 21ste eeuw 

creëren we meer ruimte voor de leerprocessen en leerstijlen die bij kinderen passen. Kinderen 

hebben, soms letterlijk, de ruimte nodig om nieuwe leerstof eigen te maken en te ervaren 

welke invloed zij zelf hebben op hun leerprocessen. Kinderen zijn de sleutel tot hun eigen 
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ontwikkelingsproces. In de organisatie van een unit is er een verdeling tussen leerkracht 

gestuurd leren en leerling gestuurd leren. Bij leerkracht gestuurd leren krijgt een kind instructie 

(individueel, kleine groep en/of grote groep) en geeft de leerkracht aan wat een goede 

werkplek is voor een kind. Bij leerling gestuurd leren wordt kennis verwerkt (individueel, in 

tweetallen of in kleine groepjes). Er is een verschil in behoefte van leerkrachtsturing. Het ene 

kind heeft meer instructie en sturing nodig, terwijl het andere kind dit minder nodig heeft en 

weer een ander kind heeft behoefte aan een begeleiding van de taakwerkhouding. Om 

een bredere en verdiepende invulling te geven aan deze onderwijsbehoeften zullen de 

kinderen een belangrijke rol spelen in hun leerprocessen. Zij zullen, samen met de 

medewerker, afstemmen wat een meest optimale manier van leren is. Waar het ene kind 

behoefte heeft aan vertrouwen en eigen ruimte, heeft het andere kind behoefte aan strakke 

sturing en controle. Doordat er meer en anders gebruik gemaakt wordt van de ruimtes, 

materialen en elkaar kan er beter ingespeeld worden op de ontwikkelingen van de kinderen. 

De beleidsvoornemens per schooljaar zijn uitgewerkt in een jaarplan, dat ter inzage bij de 

directeur ligt. 

 

Werken aan een ononderbroken ontwikkeling:  

Op onze school kijken wij naar de individuele ontwikkeling en bijpassende onderwijsbehoefte 

van ieder kind en spelen daaropin door het kind de juiste omgeving en materialen aan te 

bieden. Een uitdagende omgeving die zo is ingericht dat het kind zo zelfstandig mogelijk kan 

functioneren. De inrichting en het materiaal spelen daarbij een belangrijke rol, evenals de 

heterogene groepen en de rol van de leerkracht. Kinderen van verschillende leeftijden zitten 

samen in één unit. Dit bevordert samenwerken en sociaal gedrag. Soms geeft het kind hulp, 

soms krijgt het hulp, al naar behoefte en mogelijkheden. Doordat er meer en anders gebruik 

gemaakt wordt van de ruimtes, materialen en elkaar kan er beter ingespeeld worden op de 

ontwikkelingen van de kinderen. We volgen leerlingen nauwlettend in hun ontwikkeling en 

sluiten daar zoveel mogelijk bij aan door in te spelen op de instructiebehoefte van ieder kind 

en door het aanbieden van aangepaste leerwegen indien noodzakelijk. We kennen onze 

eigen grenzen en geven die ook aan ouders aan en zullen verwijzen indien wij de gevraagde 

hulp niet (meer) kunnen leveren. 

 

De overgang naar de volgende jaargroep vindt in principe plaats na de zomervakantie. De 

IB-er geeft in overleg met de leerkracht en directie een weloverwogen advies tot vertraging 

of versnelling. Bij een ernstig meningsverschil volgt school de wens van ouders, het advies van 

school en de onderbouwing hiervan wordt in het dossier van de leerling opgenomen. 

 

1-zorgroute: 

Met de 1-zorgroute wordt op groeps-, school- en bovenschools niveau het onderwijs passend 

gemaakt aan de onderwijsbehoeften van alle leerlingen. De kern van de 1-zorgroute is de 

cyclus van handelingsgericht werken met groepsplannen. Hierin is proactief handelen het 

uitgangspunt. De cyclus van handelingsgericht werken wordt tenminste 2 keer per jaar door 

de leerkracht doorlopen en kent de volgende stappen: 

1. evalueren en verzamelen van gegevens;  

2. signaleren van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften;  
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3. het benoemen van specifieke onderwijsbehoeften;  

4. invullen van de leerlingkaarten per leerling per jaar waarin specifieke didactische en 

pedagogische onderwijsbehoeften beschreven staan en de instructie aanpak die het 

kind geboden krijgt; 

5. het clusteren van leerlingen met gelijksoortige specifieke onderwijsbehoeften;  

6. uitvoeren van aanbod aan de geclusterde leerlingen.  

Elke school richt een ondersteunende structuur in, waarbij de medewerker ondersteund 

wordt bij het doorlopen van de cyclus van handelingsgericht werken. De intern begeleider is 

hierbij de coach van de leerkracht. Hiervoor heeft de intern begeleider drie ankerpunten in 

de begeleiding: 

•de groepsbespreking; 

•de leerlingbespreking;  

•de klassenconsultatie.  

Hiernaast wordt van de directie onderwijsinhoudelijk leiderschap gevraagd. Voor meer 

informatie over leerlingzorg, zie hoofdstuk 5. 

 

Natuur: 

Ook onderwijsinhoudelijk is ‘natuur’ een belangrijk thema voor ons. We willen kinderen leren 

goed om te gaan met de natuur en al haar kenmerken. Daarbij maken we volop gebruik 

van onze omgeving. We hebben een werkgroep natuur die onderzoekt naar mogelijkheden 

om het thema ‘natuur’ verder te integreren in onze school. 

 

ICT: 

Technische middelen, zoals tablets/laptops, zijn aantrekkelijk om in het onderwijs in te zetten. 

Maar als je techniek gebruikt als aanleiding voor vernieuwing, zal er nauwelijks iets 

veranderen en veel mogelijkheden blijven onbenut. Wij streven naar onderwijs gedreven 

vernieuwingen die gericht zijn op visieontwikkeling en professionalisering. We maken gebruik 

van Chromebooks die ons onderwijs ondersteunen. 

 

De rol van het kind: 

Als een leerling een duurzame gedragsverandering laat zien, die het gevolg is van 

leeractiviteiten, dan heeft het kind iets geleerd. Het gaat bij leren dus niet alleen om kennis 

verwerven, want ook het verwerven van vaardigheden en inzichten hoort erbij. We willen de 

talenten van kinderen stimuleren en zorgen dat ze zich later als jongvolwassene goed kunnen 

redden in onze complexe samenleving. Daarvoor is het nodig dat ze niet alleen goede cijfers 

hebben voor lezen en rekenen, maar ook dat ze nieuwsgierig zijn, initiatief nemen en een 

onderzoekende houding hebben. En dat de daarbij horende vaardigheden getraind worden 

zoals: naar elkaar luisteren, elkaar helpen, voor jezelf opkomen, doorzetten e.d. 
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2. Basisschool de Masten  

2.1.  Algemeen 

Basisschool de Masten neemt een duidelijke plaats in binnen de wijk Maliskamp, te ‘s-

Hertogenbosch. Deze prachtige groene wijk van Rosmalen ligt dichtbij de bossen, 

zandverstuiving en sportvelden. In de afgelopen jaren is het leerlingaantal van de Masten 

gestaag gegroeid waarbij er momenteel zo’n 140 kinderen op school zitten. Als de school op 

de peildatum 1 oktober 146 of meer kinderen ingeschreven heeft zal er gewerkt worden met 

een wachtlijst. Door de beperkte ruimte op de basisschool bieden we op dit moment 

voorrang aan kinderen uit de wijk Maliskamp of uit de direct omliggende omgeving.  

De populatie kinderen zijn gemiddeld genomen kinderen van hoogopgeleide ouders. Bijna 

alle kinderen zijn van Nederlandse oorsprong en ze komen met name uit de wijk Maliskamp.  

De onderwijsbehoefte per kind verschilt natuurlijk. We proberen ons onderwijsaanbod daar 

zoveel mogelijk op aan te laten sluiten. Veel kinderen van de Masten hebben behoefte aan 

extra uitdaging en gevarieerde activiteiten en werkvormen. Verder zijn de kinderen over het 

algemeen zeer zelfstandig en communicatief vaardig en willen ze serieus betrokken worden 

bij hun eigen ontwikkeling. 

 

 

 

Kenmerkend voor de Masten is de hoge betrokkenheid van team, leerlingen en ouders. 

Basisschool de Masten is één van de 24 basisscholen van stichting Signum onderwijs. Signum 

is een stichting voor primair onderwijs op katholieke grondslag. De Masten is sinds 1-1-2011 
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samen met Cello, Kanteel en het wijkcentrum, gehuisvest in de nieuwbouw “Meerlaer; Kind & 

Wijkcentrum”.  

In de onderwijswet is aangegeven dat leerlingen op de basisschool minimaal 7520 uur les 

moeten krijgen in 8 jaar tijd. De gehele school is op woensdag- en vrijdagmiddag vrij. Alle 

leerjaren maken jaarlijks minimaal het verplichte aantal uren (940 uur). De schooltijden zijn als 

volgt: 

 

Leerjaar 1 t/m 8: ma-di-do 08.30-12.00 uur 

     13.00-15.00 uur 

   wo-vrij  08.30-12.30 uur 

 

Deze tijden gelden voor alle leerlingen vanaf 5 jaar. De leerlingen van 4 jaar gaan de eerste 

10 lesweken 4 dagen naar school. In overleg met de leerkracht kan het kind donderdag of 

vrijdag thuisblijven in de eerste weken met vele indrukken. Indien er meer rust gewenst is kan 

dit samen met de leerkracht afgestemd worden. Op de maandag, dinsdag en donderdag is 

er de mogelijkheid om tussen schoolse opvang (TSO) af te nemen. 

 

Units: 

We kiezen voor units, omdat wij de groei naar zelfstandigheid en het leren omgaan met hulp 

krijgen, en hulp geven erg belangrijk vinden. De sociale vaardigheden worden 

aangesproken als gevolg van het feit dat de kinderen een keer de jongste en een keer de 

oudste in een unit zijn. Door de verschillende niveaus in de unit gaan leerkrachten op een 

adaptieve en creatieve manier met het onderwijs om. De leerlijnen lopen beter door, 

waardoor de kinderen ruimte krijgen voor hun eigen ontwikkeling. Op onze school starten de 

kinderen in een startgroep om 8:30 uur, dat is een combinatiegroep van 2 of 3 leerjaren 

(leerjaar 1-2-3, 4-5-6, 7-8). In de startgroep wordt de dag geopend en afgesloten. In de units 

worden instructies, begeleiding en verwerking aangeboden (zie hoofdstuk 1, unitonderwijs). 

 

In schooljaar 2021-2022 zal de unitverdeling er als volgt uitzien: 

Unit: Bezetting: 

Onderbouwunit 

Leerjaar 1-2-3 

Ma-di-do-vrij: Gerrita van Lith 

Ma-woe-do: Suzan Lamers 

Di-woe-vrij: Els van den Houten 

 

Middenbouwunit 

Leerjaar 4-5-6 

Ma-di-woe: Jacqueline Goedmakers (startgroep 4/5) 

di-do-vrij: Bianca Tirtotaroeno (startgroep 5/6) 

Ma-di-woe 1x 2 weken-vrij: Susanne Mulder (startgroep 5/6) 

Woe-do: Lieke Bissels (startgroep 5/6) 

Bovenbouwunit 

Leerjaar 7-8 

Ma-di-do-vrij: Francien Faber 

Woe-do-vrij: Larissa van Boxtel 

 

Op maandag, dinsdag en donderdag ondersteunt Barbara van Dongen en Fieke 

Vorstenbosch in de verschillende units. 
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Op dinsdag of donderdag ondersteunt Monique van Opijnen middels een roulatiesysteem 

de leerkrachten binnen de verschillende units vanuit de werkdrukgelden. 

Tevens zal middels een roulatiesysteem een invaller invallen binnen de units zodat 

kartrekkers/specialisten ambulante tijd hebben.  

 

Doorgaande lijn: 

Een ononderbroken ontwikkeling, zonder drempels en onnodige hobbels, dat staat ons voor 

ogen als we spreken over de doorgaande lijn. Naast de thuisomgeving en de buurt hebben 

kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar te maken met opvang en onderwijs. Opvang en 

onderwijs beschouwen we niet als gescheiden werelden: ze zijn beide gericht op de 

ontwikkeling van het kind. Opvang en onderwijs hebben elkaar nodig, ieder met een eigen 

inbreng, kennis, mogelijkheden, eisen en wettelijke kaders.  Binnen de opvang en het 

onderwijs houden veel spelers zich bezig met de ontwikkeling van kinderen in deze periode: 

kinderdagopvang, basisschool en opvang (voorschools, tussenschools en buitenschools). 

Door samenwerking proberen wij een optimale doorgaande ontwikkeling te realiseren voor 

kinderen. KDV en school zijn zelfstandige organisaties met een eigen opdracht, eigen 

agenda en eigen perspectief. Het gezamenlijk belang komt voort uit de ambities die partijen 

niet alleen kunnen realiseren. De legitimering voor gezamenlijkheid komt voort uit:  

• het strategisch beleidsplan; 

• maatschappelijke ontwikkelingen; 

• de inrichting van de zorgstructuur; 

• het voortbestaan; 

• de gemeentelijke agenda; 

• de vraag van ouders. 

 

Website, twitter en Social Schools: 

Tijdens activiteiten worden 

regelmatig foto’s gemaakt. 

Een deel van deze foto’s 

wordt gebruikt voor 

publicitaire doeleinden 

(twitter) en/of geplaatst op 

onze website. Hiervoor wordt 

ieder jaar toestemming 

gevraagd aan het begin van 

het schooljaar. De school 

gaat zorgvuldig om met de 

belangen van afgebeelde 

personen. Mocht een leerling, 

ouder of personeelslid desondanks bezwaar hebben tegen het gebruik van een bepaalde 

foto, dan zal deze op diens verzoek zo snel mogelijk worden verwijderd.   

Verder wordt ter verdere professionalisering van onze leerkrachten maar ook om onze 

leerlingen beter in beeld te kunnen brengen als dat nodig is, gewerkt met filmmateriaal. 
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Als school hebben we een website: www.kcmeerlaer.nl waar u alle informatie over de 

Masten kunt terugvinden. Verder maken we gebruik van Social Schools. Social Schools is een 

gesloten communicatieplatform voor kindcentra, ouders en kinderen. Dit platform gebruiken 

wij voor het inplannen van oudergesprekken, verlofaanvragen, ziekmeldingen, berichten 

voor het leerjaar, de unit of de school. Voor leuke weetjes tijdens en na een activiteit kunt u 

ons volgen via twitter @KCMeerlaer. 

2.2. Bevoegd gezag: Stichting SIGNUM ‘s-Hertogenbosch 

Signum is een stichting voor primair onderwijs op katholieke grondslag. Op 22 

basisscholen/kindcentra in ’s-Hertogenbosch en 2 scholen in Zaltbommel wordt les gegeven 

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  

 

Het Strategisch Beleidsplan van Signum  

Het Strategisch Beleidsplan van Signum voor de periode 2019-2023 is afgerond. Meer 

informatie hierover kunt u vinden op www.signumonderwijs.nl  

2.3.  Onderwijsinhoud 

In de ochtenden werken we aan de instrumentele 

vaardigheden zoals lezen, rekenen, taal en schrijven. 

In de middagen werken we zoveel mogelijk 

thematisch aan de brede ontwikkeling van onze 

kinderen. Het thematisch werken in de middagen 

omvat de ontwikkelingsgebieden; wereldoriëntatie, 

techniek, expressie en burgerschap.  

 

 

Schrijven: 

In leerjaar 2 besteden we aandacht aan voorbereidende schrijfoefeningen m.b.v. de 

methode zwart op wit. In leerjaar 3 tot en met 8 werken we met de methode 

“Pennenstreken”. Omdat de motoriek een belangrijke factor is bij het leren schrijven, wordt 

daaraan systematisch aandacht besteed. 

In de leerjaren 6 tot en met 8 komen andere vormen van schrijven aan de orde, zoals: 

expressief-, in blokletters- en tempo schrijven. 

 

 

 

http://www.signumonderwijs.nl/
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Taal: 

In leerjaar 1-2 wordt gewerkt met de nieuwe versie van de methode Schatkist. Schatkist 

combineert taal, lezen en rekenen in één pakket. De methode besteedt systematisch 

aandacht aan alle tussendoelen voor kleuters op het gebied van geletterdheid en 

gecijferdheid.  In leerjaar 3 wordt taal aangeboden binnen de methode “Veilig leren lezen, 

Kin versie”. Vanaf leerjaar 4 wordt de methode “Taal in Beeld” en “Staal spelling” gebruikt. 

De leergangen sluiten uiteraard geheel op elkaar aan. Afgelopen jaar zijn we overgestapt 

naar de nieuwe spellingsmethode Staal. Aankomend jaar gaan we ons oriënteren op een 

nieuwe methode voor Taal. Tevens wordt er een leerkracht opgeleid tot taalspecialist. 

In “Taal in beeld” komen de verschillende functies van taal aan bod: 

• taal als speel- en ontdekmateriaal; 

• taal als communicatiemiddel; 

• taal als hulpmiddel bij verkenning en ordening van de werkelijkheid; 

• taal als middel om gedachten en gevoelens te uiten. 

Komend schooljaar gebruiken we om ons te verdiepen in een nieuwe methode voor taal en 

spelling en deze ook aan te schaffen. 

 

Lezen: 

In leerjaar 3 starten we met het aanvankelijk leesonderwijs. We gebruiken hiervoor de kin 

versie van de methode “Veilig leren lezen” (VLL). De methode is onderverdeeld in 12 

leerstofkernen. In de kernen 1 t/m 6 staat telkens een aantal structuurwoorden centraal. Met 

deze woorden en de daarbij behorende letters wordt op allerlei manieren geoefend. Vanaf 

kern 7 wordt de leesvaardigheid verder uitgebreid, waarbij ook het begrijpend lezen een 

belangrijke plaats inneemt. Er is een grote hoeveelheid bijbehorend materiaal, waardoor de 

lessen aantrekkelijk zijn en er op verschillende niveaus kan worden gewerkt. Naast VLL 

hanteren we de methode: ‘zo leren kinderen lezen en spellen’ en leren we de kinderen bij 

spelling de categorie benaming aan van Staal. Hierdoor waarborgen we de doorgaande lijn 

binnen ons kindcentrum. 

 

Ten behoeve van het voortgezet lezen maken we gebruik van voor-koor-door lezen. Voor 

risicolezers passen we de leerroutes toe en zetten we ter aanvulling Bouw-lezen in. Terwijl we 

voor de betere lezers de leestechniek onderhouden.   

 

In leerjaar 4 starten de kinderen met de Begrijpend Leesmethode “Nieuwsbegrip”. Deze 

methode leert de kinderen een aanpak die ook tijdens de andere vakken goed 

geïntegreerd kan worden.  

 

Rekenen: 

We kijken naar wat leerlingen nodig hebben op rekengebied en sluiten aan bij de leerdoelen 

van de kinderen. Binnen elke leerlijn volgen we het hoofdfase model die loopt van 

begripsvorming naar procedure ontwikkeling, vlot leren rekenen en automatiseren en zal 

uitkomen bij het toepassen van  flexibel rekenen. Op deze manier hebben alle leerlingen bij 

ons op school een stevig fundament om verder te gaan met de rekenontwikkeling op het 

voortgezet onderwijs. Binnen onze school gebruikt leerjaar 1 en 2 de methode Schatkist als 
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bronnenmateriaal, bij de overige leerjaren is dat de methode Getal & Ruimte. We hanteren 

één leerdoel per week/ twee weken, zodat kinderen de tijd en ruimte krijgen om het leerdoel 

eigen te kunnen maken. Getal & Ruimte biedt de rekenstof aan in realistische contexten op 

verschillende manieren en niveaus. De methode kent veel differentiatiemogelijkheden.  

 

Sociale Vaardigheden: 

Om de sociale vaardigheden van de kinderen te trainen maken we in alle leerjaren gebruik 

van de methode Kwink. Kwink heeft als doel een sociaal veilige leeromgeving te creëren. Het 

is gericht op preventie en gaat uit van de kracht van een veilige groep. Kwink biedt de 

medewerkers handvatten voor het sociaal emotioneel leren van de kinderen, zowel 

preventief als curatief. Daarnaast werken we bij de start van het schooljaar met ‘de Gouden 

Weken”. Tijdens de Gouden Weken staan activiteiten centraal die ondersteunend zijn aan 

de groepsvorming. Groepsvorming bestaat uit vijf fasen die een groep in ongeveer zes 

weken doorloopt. Hierna zijn de rollen, normen en waarden grotendeels bepaald voor de 

rest van het jaar. Basisschool De Masten beschikt over een gedragsspecialist die het team 

inspireert, begeleidt en coacht binnen het sociale domein. 

 

Er wordt in leerjaar 6 ook gewerkt met het programma WIsH, Weerbaarheid in ‘s- 

Hertogenbosch. Het doel van WIsH is het vergroten van de weerbaarheid van kinderen. 

Pesten en groepsdruk vormen een rode draad door alle lessen. De kinderen leren 

machtsmisbruik herkennen en hun handelingsmogelijkheden in onveilige of ongewenste 

situaties vergroten. Het gaat hierbij vooral om veiligheid en welzijn. De voorbereidende 

lessen, 10 in totaal, worden gegeven door de eigen leerkracht. De praktijklessen, 8 in totaal, 

worden gegeven door een speciaal opgeleide trainer van de school en een externe 

trainer/professional. De jongens en de meisjes krijgen van de trainers gescheiden les. Dit 

wordt gedaan omdat beide groepen zich dan meer op hun gemak voelen en de lessen 

effectiever zijn. De lessen van de leerkracht worden wel aan de hele groep tegelijk gegeven. 

Bij de lessen horen werkbladen voor de kinderen. Hierin staan opdrachten die ze op school of 

als huiswerk maken. 

 

In de lessen staan o.a. de volgende thema’s centraal: Stevig staan; Grenzen aangeven; 

Pesten; Lichaamstaal; Groepsdruk; Hulp vragen; Machtsmisbruik; Fysieke zelfverdediging; 

Zelfvertrouwen. Het programma wordt afgesloten met een presentatie waarin kinderen laten 

zien wat ze geleerd hebben. De kinderen krijgen dan ook allemaal een diploma. 

Ouders/verzorgers worden uitgenodigd om bij deze presentatie aanwezig te zijn. Tevens 

wordt er voor de start van het programma een bijeenkomst gehouden, waarbij informatie 

gegeven wordt over de inhoud van WIsH. Daarnaast wordt, indien de onderlinge 

groepsinteractie dit vraagt, de methode Meidenvenijn toegepast in de bovenbouw 

 

Burgerschap: 

Binnen burgerschap leggen wij de accenten op betekenis voor jezelf, de ander en hun 

omgeving. Waarbij we onze wijk en de wereld een beetje mooier kleuren. Burgerschap komt 

aan de orde binnen het thematisch werken. Daarnaast zijn we hier binnen de samenwerking 

van Meerlaer continue mee bezig. Zo helpen de kinderen van de Masten de kinderen van 
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De Elzengaard in alle vormen van beleving van materiaal, lezen voor, ondersteunen bij 

algemene dagelijkse handelingen en geven vorm aan activiteiten zoals muziek en spel. 

Tevens zijn er momenten waarop het kinderdagverblijf samen speelt met kinderen van de 

Elzengaard in de gymzaal.  

 

Kinderen met een beperking integreren met 

kinderen van een reguliere basisschool en 

kinderopvang. We voelen ons een 

minimaatschappij in de vorm van een kindcentrum 

waar elk kind welkom is, waar we samenwerken 

voor een passende ontwikkeling, waar we kunnen 

omgaan met elkaars verschillen en elkaars 

overeenkomsten erkennen. Voor een compleet 

beeld bekijk ons filmpje op Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=NOINGI4DDTw 

 

Engels: 

In leerjaar 6 t/m 8 wordt 1 keer per week lesgegeven in het vak Engels. We gebruiken 

daarvoor verschillende bronnenmaterialen, daarnaast ontwikkelen de leerkrachten zelf 

materialen. Aan het einde van de basisschool zijn de kinderen in staat eenvoudige 

gesprekjes in het Engels te voeren en is de basis gelegd voor de verdere ontwikkeling van 

deze taal.  

In leerjaar 1 t/m 8 wordt daarnaast de methode ‘Blink Engels’ ingezet. Binnen deze methode 

komen alle vaardigheden aan bod: luisteren, lezen, spreken en schrijven. 

 

Bewegingsonderwijs: 

De leerjaren 3 tot en met 8 krijgen eenmaal per 

week gymnastiek in een gymzaal. De kleuters 

gymmen in de kleine gymzaal op school. Bij elke 

gymles in de sporthal is een leerkracht met 

gymbevoegdheid aanwezig. Tijdens de 

gymlessen maken de kinderen kennis met allerlei 

spelen en de daarbij behorende speltechnieken. 

Daarnaast leren de kinderen allerlei 

bewegingsvormen op verschillende toestellen. De 

school werkt met behulp van de methode van o.a. lesmappen van van Gelder. Naast de 

gymles in de gymzaal bewegen de kinderen 1x per week begeleid buiten. Tijdens deze 

momenten biedt de leerkracht verschillende bewegingsactiviteiten aan.  

 

Het dragen van gymkleding en gymschoenen is verplicht. In verband met de hygiëne is het 

dringend gewenst dat deze kleding alleen tijdens de gymlessen wordt gedragen en daarna 

met de gymschoenen mee naar huis wordt genomen. In verband met de veiligheid tijdens 

de lessen vragen we lang haar vast of in een staart te dragen.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=NOINGI4DDTw
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De gymlessen zijn: 

Maandagmiddag   middenbouwunit (leerjaar 4-5-6) 

Woensdagochtend Donderdagochtend leerjaar 3 en bovenbouwunit (leerjaar 7-8)  

 

Digitale geletterdheid 

Wij leren de kinderen al vanaf leerjaar 1 en 2 om te gaan met tablets en de computer. Op 

speelse wijze wordt de (leer)stof geoefend. De school beschikt over een computernetwerk 

en voor alle leerjaren zijn pakketten educatieve software geïnstalleerd. We maken gebruik 

van het overkoepelde softwareprogramma Rekentuin. Daarnaast worden de computers en 

tablets ingezet bij de thema’s. Zo leren ze informatie opzoeken op het internet en het maken 

van een presentatie met behulp van een device. Alle units hebben een digitaal schoolbord 

tot de beschikking. Binnen het team hebben we 1 collega met de ICT taak om het 

computeronderwijs steviger inbedding te geven. De ICT’er is aangesloten bij een netwerk, 

waarin kennis wordt uitgewisseld en de nieuwste ontwikkelingen worden gevolgd. 

 

Thematisch werken: 

In de middagen wordt er thematisch gewerkt. Dat wil zeggen dat er een integratie van de 

vakvormingsbieden: wereldoriëntatie, techniek en expressieve vorming is. Naast het accent 

op de basisvaardigheden lezen, taal en rekenen, is samenwerkend leren een belangrijk 

onderdeel van ons onderwijs. Basisschool De Masten beschikt over een specialist 

onderzoekend en ontwerpend leren die het team inspireert, begeleidt en coacht binnen het 

thematisch werken. 

 

De leerlingen kunnen vanuit nieuwsgierigheid en onderzoeksdrang hun kennis vergroten over 

fenomenen en persoonlijke vaardigheden ontwikkelen waarbij de leerlingen gebruik maken 

van leren met elkaar, verschillende perspectieven zien, mogelijkheden ontdekken en tot 

ontplooiing komen op hun eigen wijze en niveau. 

 

Door in te zetten op thematisch werken en actief leren kunnen de kinderen hun talenten 

optimaal ontwikkelen. Het stellen van goede vragen, opzoeken en verwerken van informatie, 

presenteren en initiatief tonen zijn de vaardigheden die kinderen in de toekomst nodig 

hebben. We werken kindcentrumbreed aan dezelfde thema's. De invulling van de thema's 

met de kerndoelen en de activiteiten kunnen per leerjaar/unit wisselen. Er zullen thema's in 

de eigen startgroep uitgewerkt worden maar ook groepsoverstijgend. Bij het plannen van de 

thema’s worden de volgende stappen genomen: 

 

Stap 1 kerndoelen: 

De kerndoelen vanuit het ministerie van onderwijs, worden verdeeld over 2 schooljaren. Er 

ontstaat een cyclus van 2 jaar waarin alle kerndoelen aan bod komen. 

 

Stap 2 thema’s benoemen: 

De kerndoelen worden geclusterd per thema.  

 

Stap 3 planning: 



 

20 

 

De thema’s worden benoemd en het tijdvak per thema wordt afgestemd in de jaarplanning. 

De inhoud van de thema’s wordt in grote lijn vormgegeven. Kerndoelen, activiteiten en 

schoolafspraken worden gemaakt. Thema’s kunnen met de hele school geopend en 

afgesloten worden. Maar er kunnen ook thema’s zijn die in de bouw vorm gegeven worden 

of alleen in de unit. De vormgeving van het thema kan per unit wisselen, de thema’s zijn altijd 

schoolbreed waardoor de hele school in een bepaalde periode aan hetzelfde thema werkt. 

 

Stap 4 inhoud: 

De kerndoelen van wereldoriëntatie worden gekoppeld culturele vorming, expressie, 

burgerschap en techniek. Er ontstaat een integratie van kennis en vaardigheden. Op die 

manier kan bijvoorbeeld een kerndoel over historische tijdindeling leiden tot het maken van 

muurkranten, oude technieken voor handvaardigheid en een excursie. De vaste opbouw 

van een thema is: 

• Voorkennis ophalen (Wat weet je hier al van? Hoe weet je dat?) 

• Onderzoeksvraag stellen (Wat wil je leren? Waar ben je benieuwd naar?) 

• Op onderzoek uitgaan (Dat is de inhoud van de themaweken) 

 

Stap 5 presentatie 

N.a.v. de onderzoeksvraag en de inhoud van de aansluitende weken, worden de 

bevindingen en leermomenten gepresenteerd. Dat kan een presentatie aan de hele school 

zijn maar ook in de bouw of alleen in de Startgroep. 

 

Seksuele en relationele vorming  

In de week van de lentekriebels krijgen de leerlingen van groep 1 tot en met 8 les in 

weerbaarheid, relaties en seksualiteit. De lessen dragen ertoe bij dat kinderen een positief 

zelfbeeld en vaardigheden ontwikkelen op het gebied van weerbaarheid, relaties en 

seksualiteit. Aandacht hiervoor op jonge leeftijd zorgt ervoor dat kinderen en jongeren geen 

of minder risico’s nemen als zij gaan experimenteren met seksuele relaties. Relationele en 

seksuele vorming binnen het basisonderwijs omvat meer dan alleen informatie over 

lichamelijke verandering en /of voortplanting. Het gaat ook over vriendschap, liefde, relaties 

en omgangsregels. Daarom past deze vorming binnen alle groepen en doen alle kinderen 

aan de lessen mee. 

 

Huiswerk: 

Wij vinden het belangrijk dat kinderen op onze school leren omgaan met huiswerk. De basis 

hiervoor wordt in leerjaar 6 gelegd.  Zij krijgen af en toe huiswerk mee zoals het leren van een 

proefwerk. Vanzelfsprekend besteden wij aandacht aan de manier waarop een proefwerk 

kan worden geleerd. In de leerjaren 7 en 8 komt huiswerk regelmatig aan de orde. De 

kinderen hebben een vaste huiswerkdag waarop wekelijks huiswerk mee wordt gegeven. 

Daarnaast is er regelmatig een extra huiswerkdag voor het maken van toetsen die thuis 

geleerd worden. Zo leren kinderen dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun huiswerk en 

bereiden ze zich voor op het huiswerkritme van het voortgezet onderwijs, ook het plannen 

van huiswerk in de agenda hoort hierbij. In de leerjaren 7 en 8 blijft er aandacht voor de wijze 

waarop proefwerken voorbereid kunnen worden en hoe samenvattingen en vragen 
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gemaakt kunnen worden. De proefwerken moeten door de leerlingen verder zelfstandig 

worden voorbereid. 

 

Kangoeroegroep 

Ieder kindcentrum heeft te maken met meer- of hoogbegaafden leerlingen. Op basisschool 

de Masten gaan we dan op zoek naar verdieping en verbreding van de lesstof. Dit gebeurt 

zoveel mogelijk binnen de eigen unit. Voor kinderen voor wie de extra materialen in de klas 

niet voldoende uitdaging bieden, komen in aanmerking voor de Kangoeroegroep.   

Wanneer op grond van signalering en diagnostisering is vastgesteld dat er sprake is van 

(hoog)begaafdheid wordt in samenspraak met ouders op teamniveau afgesproken, dat 

een leerling in aanmerking kan komen voor specifiek leerstofaanbod. Dit gebeurt tijdens een 

leerlingbespreking. 

2.4.  Schoolafspraken 

Uitgangspunt is het principe, dat elk kind en volwassene recht heeft op een veilige 

schoolomgeving! Om dit te realiseren is een goede samenwerking nodig tussen ouders, 

leerkrachten en leerlingen. Wij hanteren op school drie gouden regels: 

 

Voor groot en klein zal ik aardig zijn. 

Binnen is een wandelgebied en buiten hoeft dat niet. 

Goed voor alle spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken morgen. 

 

Daaruit voortvloeiend zijn er per unit specifieke klassenregels die met de kinderen in het begin 

van het jaar doorgesproken worden en die zichtbaar opgehangen worden in de ruimte.  

Soms krijg je te maken met moeilijk gedrag van leerlingen. Dit moeilijke gedrag is “de beste 

keuze” die het kind op dat moment kan maken. De taak van de school is te kijken waarom 

een kind zich zo gedraagt en de kinderen helpen acceptabel gedrag te laten zien door het 

bieden van structuur en positieve bevestiging. Ook is het belangrijk onderscheid te maken 

tussen gedragsproblemen en 

gedragsstoornissen. Gedragsproblemen 

zijn een reactie op een probleem buiten 

het kind, terwijl gedragsstoornissen er al 

in aanleg zijn. De mogelijkheid tot 

veranderen van kinderen met een 

gedragsstoornis is veel beperkter dan 

van kinderen met een 

gedragsprobleem.  Een goede 

samenwerking tussen school, ouders, 

BSO, omgeving is heel belangrijk. “It 

takes a whole village to raise a child”. 

Met een consequente benadering door alle betrokkenen is een kind het meest gebaat. Op 

ons kindcentrum is een gedragsprotocol aanwezig dat ons helpt om de juiste stappen bij 

moeilijk gedrag te doorlopen.  
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Fietsen: 

De leerlingen mogen met de fiets naar school komen. De fiets moet in de fietsenstalling naast 

de school worden gestald. De school is echter niet aansprakelijk voor beschadiging of 

diefstal van de fiets, ook niet tijdens schooltijden. Het is niet toegestaan op het schoolplein te 

fietsen in verband met de veiligheid. 

 

Gebruik schoolplein: 

Ten aanzien van het gebruik van het schoolplein/speelbos hebben wij als team een aantal 

regels vastgesteld: 

1 Op woensdag en vrijdag is de Elzengaard ’s middags nog aanwezig in het gebouw. 

Kinderen zijn welkom om te spelen, maar mogen geen overlast zijn voor Cello. Graag 

rekening houden met de medegebruikers. 

2 Na schooltijd mag er ten alle tijden gespeeld worden in het speelbos 

3 Niet meer in de school na schooltijd 

4 Voor schooltijd 8.20 uur en 12.50 uur niet voetballen, skeeleren of waveborden op het 

plein. 

5 Niet fietsen op het plein als er kinderen aan het spelen zijn. 

6 Skeelers buiten aan doen. 

7 Tijdens buitenspelen met je leerjaar/unit is er altijd toezicht van een leerkracht. Deze 

bepaalt of er in het speelbos of op de speelplaats gespeeld wordt. 

8 Fietsen, stepjes, waveboards en ander rollend materiaal wordt gestald in de 

fietsenstalling. 

9 We klimmen niet over de hekjes of trappen op plantjes. We hebben respect voor de 

natuur.  

10 Honden moeten aangelijnd zijn op het schoolplein. Het schoolplein moet een veilige 

omgeving voor kinderen zijn daarom verzoeken wij hondenbezitters hier rekening mee te 

houden. 

 

Vriendelijk verzoek om respectvol om te gaan met ons buitenterrein, zodat we er met z’n 

allen nog lang van kunnen genieten. 

 

Controle hoofdluis: 

Het komt op ons kindcentrum wel eens voor dat er hoofdluis heerst. Dit geeft veel overlast 

voor kinderen, ouders en medewerkers. Om die reden heeft iedere unit een groepje ouders 

die de kinderen binnen de unit na iedere schoolvakantie (5 á 6 keer per jaar) controleren op 

hoofdluis. Deze ouders volgen hierbij de richtlijnen van de GGD waarover zij tevoren uitvoerig 

geïnstrueerd zijn. Bij aanwezigheid van hoofdluis en/of verse neten worden de 

desbetreffende ouders van de leerling telefonisch op de hoogte gesteld en krijgen indien 

nodig uitleg t.a.v. behandelingsmethode. De 9e dag vindt opnieuw controle plaats in de 

units waarbinnen de hoofdluis is geconstateerd. De controles gaan door totdat de hoofdluis 

is uitgebannen. De kinderen uit de unit waar hoofdluis heerst, krijgen hierover bericht.  
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Gezonde school: 

Ieder kind vindt het fijn om in de pauze iets te eten of te drinken. Dit mogen alle soorten fruit 

zijn, een boterham met gezond beleg of droge crackers. Ook een traktatie ter gelegenheid 

van een verjaardag is niet weg te denken. Veel traktaties bevatten veel suiker en/of vet en 

zijn daarom slecht voor de gezondheid en het gebit. Aangezien we proberen onze school zo 

gezond mogelijk te houden, willen wij graag aan dit onderwerp extra aandacht besteden. 

Wij vragen hierbij ook uw hulp; iets gezonds trakteren heeft de voorkeur! 

 

Vervanging basisschool de Masten: 

In overleg met het team van de Masten en de MR is een protocol tot stand gekomen, waarin 

aangegeven is welke stappen wij ondernemen wanneer een leerkracht vervangen moet 

worden. In het kort worden achtereenvolgens de volgende stappen gezet in geval een 

teamlid vervangen moet worden: 

1 Externe vervangers benaderen uit de invalpoule van Signum of van elders; 

2 Indien deze externe vervangers niet inzetbaar zijn, worden mogelijke interne vervangers 

gevraagd; 

3 De unit of een deel van de unit van de afwezige leerkracht wordt opgedeeld of een 

leerkracht wordt vrij geroosterd door zijn/haar groep leerlingen te verdelen over andere 

units (max. 1 dag per maand voor dezelfde unit/leerjaar); 

4 Een groep leerlingen wordt naar huis gestuurd; als tijdens het uitvoeren van stap 3 blijkt 

dat ook voor de volgende dag geen vervangingsmogelijkheden zijn, dan worden de 

ouders van de kinderen uit de desbetreffende unit/leerjaar op de hoogte gebracht via 

Social Schools. Hierdoor hebben de ouders nog de mogelijkheid om indien nodig hun 

kind die dag elders onder te brengen. Uw kind wordt nooit zonder uw medeweten naar 

huis gestuurd. 

2.5.  Verzuim en verlof 

Als uw kind ziek is, of om andere redenen de school niet kan bezoeken, moet dit via Social 

Schools of telefonisch gemeld worden vóór schooltijd. Het is niet de bedoeling dit mondeling 

te melden via andere kinderen.  

 

Verlof wordt verleend door de directeur van de school, wanneer er sprake is van gewichtige 

omstandigheden. Gewichtige omstandigheden (maximaal 10 dagen per schooljaar) 

verwijzen naar uitzonderlijke persoonlijke omstandigheden waarvoor de leerling extra verlof 

nodig heeft, zodat hiermee een kennelijk onredelijke situatie voorkomen kan worden. In de 

leerplichtwet wordt niet aangegeven wat die zogenoemde “gewichtige omstandigheden” 

zijn. Per geval dient dus door de directeur van de school (tot en met max. 10 schooldagen) 

te worden beoordeeld of een verzoek gehonoreerd kan worden. Bij aanvragen voor meer 

dan 10 dagen ligt de bevoegdheid om te beslissen bij de leerplichtambtenaar.  

Uitgangspunt is dat bij de beoordeling van de aanvraag een kennelijk onredelijke situatie 

vermeden kan worden. Bij de afweging blijft het belang van de leerling voorop staan. 

Doorgaans zal het extra verlof beperkt blijven tot een of enkele dagen. Wat hierbij redelijk is, 

is ter beoordeling van de directeur. De directeur wordt hier bijgestaan door de 
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leerplichtambtenaar. Vooruitgebreide informatie ten aanzien van dit onderwerp verwijzen wij 

u naar www.leerplicht.net. of de leerplichtambtenaar van de gemeente. 

 

Verlof mag: 

• hooguit eenmaal per jaar worden verleend;  

• niet langer duren dan tien schooldagen; 

• niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar. 

 

Geen gewichtige omstandigheden zijn: 

• een afwijkend vakantierooster van andere kinderen uit het gezin of van kennissen en 

vrienden 

• geen andere boekingsmogelijkheid; 

• een minder druk seizoen/lagere prijzen; 

• een uitnodiging van bijvoorbeeld een familielid om buiten de schoolvakantie mee op 

vakantie te gaan. 

 

Procedure: 

• Informatie over en formulieren voor verlofaanvragen zijn verkrijgbaar bij de directie. 

• Alle verlofaanvragen moeten tenminste 3 weken van tevoren schriftelijk bij de directie 

worden ingediend. 

• Alle verlofaanvragen worden geregistreerd. 

• De directie geeft altijd schriftelijk bericht of de aanvraag al dan niet wordt gehonoreerd, 

met opgaaf van redenen. 

• Indien uw kind ongeoorloofd afwezig is, stellen wij de leerplichtambtenaar hiervan op de 

hoogte. 

 

Wij gaan ervan uit dat u begrip heeft voor het feit dat wij de regelgeving op een eerlijke 

manier moeten uitvoeren. 

2.6.  Resultaten van ons onderwijs 

Scholen voor primair onderwijs zijn wettelijk verplicht de resultaten van hun onderwijs in hun 

schoolgids te vermelden. De wet geeft scholen de ruimte om zelf te bepalen welke 

resultaten zij willen opnemen en hoe zij die resultaten gaan weergeven. 

Bij het laatste inspectiebezoek in maart 2013 heeft de inspectie de kwaliteit van het onderwijs 

beoordeeld aan de hand van enkele indicatoren. Deze indicatoren hebben 

betrekking op het aanbod, de onderwijstijd, het didactisch handelen van leraren, de 

afstemming op de onderwijsbehoeften van leerlingen, het schoolklimaat, de begeleiding, de 

zorg, de resultaten, de ontwikkeling van leerlingen, de kwaliteitszorg en de naleving van wet- 

en regelgeving.  

 

De inspectie beoordeelt de eindopbrengsten als voldoende. De tussenopbrengsten tijdens 

de schoolperiode worden door het bestuur gecontroleerd en zijn eveneens als voldoende 

gewaardeerd.  
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De school biedt een goed aanbod gericht op de bevordering van sociale integratie en 

burgerschap. De school heeft voldoende tijd ingepland voor haar onderwijs en in de regel 

maken de leraren efficiënt gebruik van de onderwijstijd. Er is in de lessen sprake van een 

goede, taakgerichte werksfeer. De leraren weten hun aanbod, leertijd, instructie en 

verwerking in voldoende mate af te stemmen op de verschillen tussen de leerlingen. De wijze 

waarop basisschool De Masten haar onderwijs inricht maakt dit mogelijk. De inspectie zag 

dat deze afstemming in de praktijk in feite nog beter werd uitgevoerd dan dat in de 

papieren terug te vinden was. De inspectie is eveneens positief over de planmatige 

uitvoering van de zorg en de vroegtijdige signalering door de leerkrachten. De school 

evalueert in voldoende mate de kwaliteit van haar opbrengsten. De inspectie is tevreden 

over de kwaliteitszorg, en zeker over de kwaliteitsborging. 

Voor het uitgebreide rapport van het inspectiebezoek verwijzen we u naar de website: 

www.owinsp.nl U klikt op de tekst “zoek scholen” en vult daarna de gegevens in van De 

Masten te Rosmalen. 

 

In het kader van het leerlingvolgsysteem worden er op vaste momenten, met behulp van de 

toetskalender, methode-onafhankelijke toetsen afgenomen. De individuele resultaten zijn 

terug te vinden op de rapporten van de kinderen. De intern begeleidster en de directeur 

analyseren regelmatig de gegevens en koppelen deze informatie terug aan het team. 

Recente analyse van de toetsresultaten laat ons zien dat de scores voor spelling net onder 

het landelijke gemiddelde uitkomen, aankomend schooljaar zullen we acties uitzetten met 

als doel de resultaten te verhogen. De overige vakken laten een tussenopbrengst boven het 

landelijk gemiddelde zien.  

In leerjaar 8 maken de leerlingen de bekende Cito Eindtoets. Deze toets meet de prestaties 

van ieder kind op het gebied van taal, rekenen en informatieverwerking. Het eindresultaat 

van alle scholen in Nederland ligt tussen 500 en 550; het landelijk gemiddelde ligt rond 535. 

Om te zien of onze school het goed doet, vergelijken we onze Cito-scores met die van 

andere scholen met dezelfde leerling-populatie.  

 

2015; landelijk gemiddelde 536,8 schoolscore 538,4 

2016; landelijk gemiddelde 534,5 schoolscore 541,1 

2017; landelijk gemiddelde 535,6 schoolscore 540,7 

2018; landelijk gemiddelde 534,9 schoolscore 537,7 

2019; landelijk gemiddelde 535.7 schoolscore 540.9 

2020; geen Eindtoets i.v.m. Corona 

2021; landelijk gemiddelde 534,5 schoolscore 535,6 

 

Dit waren de eindscores van het leerjaar als geheel. Wij als school analyseren de individuele 

scores om zo te kijken of de kinderen onder, boven of op hun kunnen gepresteerd hebben.  

Afgelopen jaar zien we dat kinderen onderdelen hebben gemist tijdens het thuisonderwijs. 

Spelling en rekenen verhoudingen en meten en meetkunde vielen op.  
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2.7. Veiligheid 

BHV: 

Er is op de Masten 1gediplomeerde bedrijfshulpverlener (BHV’er) en 2 bedrijfshulpverleners in 

opleiding. Deze personen dragen mede zorg voor de veiligheid van de kinderen en het 

personeel op school. Ze volgen jaarlijks een herhalingscursus. Alle medewerkers van het 

kinderdagverblijf en van de Elzengaard zijn BHV opgeleid. Daardoor is altijd minimaal één 

gediplomeerde BHV’er in het gebouw. Ook hangt naast het publicatiebord vlakbij de ingang 

van de school een AED. De 3 BHV'ers op De Masten zijn: Suzan Lamers, Barbara van Dongen 

(in opleiding) en Bianca Tirtotaroeno (in opleiding). 

 

Ontruimingsplan:  

De ARBO-wet verplicht elke kindcentrum om een ontruimingsplan te hebben zodat in geval 

van calamiteiten iedereen zo snel en veilig mogelijk het gebouw kan verlaten.  

Om de kinderen en het personeel enigszins vertrouwd te maken met dit plan, wordt dit met 

ze besproken en vindt er jaarlijks een oefening plaats. Hierbij is het de bedoeling dat 

iedereen na het alarmsein zo snel mogelijk, via de voor hen bestemde uitgang, het gebouw 

verlaat om zich vervolgens te begeven naar de speelplaats. Daar is voor elke unit een 

afgesproken punt om zich te verzamelen. Hier aangekomen controleert het 

verantwoordelijke teamlid aan de hand van de absentielijst of alle kinderen van de unit het 

gebouw daadwerkelijk verlaten hebben. Ook tijdens het overblijven verzamelen alle 

kinderen zich op een vaste plaats in geval van calamiteiten. Het ontruimingsplan ligt ter 

inzage bij de directie. 

 

Verkeersveiligheid: 

Basisschool de Masten is sinds enkele jaren in het bezit van het Brabantse 

Verkeersveiligheidslabel. Dit is een kwaliteitskeurmerk op het gebied van verkeersveiligheid 

op onze school. Ook kent de school een werkgroep Verkeer, bestaande uit ouders en een 

teamlid, die zich bezighoudt met het bevorderen van de verkeersveiligheid rondom KC 

Meerlaer. We willen de kinderen zoveel mogelijk stimuleren om op de fiets of te voet naar 

school te komen. 

 

Gedragscode & Pestgedrag: 

Signumbreed is er een gedragscode opgesteld waaraan alle medewerkers, vrijwilligers en 

overige volwassenen binnen de school zich dienen te houden. Dit document ligt ter inzage 

op school. Pesten is een systematische, psychologische, fysieke of verbale handeling van 

geweld door een leerling of een groep leerlingen ten opzichte van een of meer klasgenoten, 

die niet (langer) in staat is/zijn zichzelf te verdedigen. Wij nemen dit als team erg serieus en 

tolereren geen enkele vorm van pesten op school. Wanneer er geweld (schoppen, slaan, 

spugen e.d.) aan te pas is gekomen zullen ouders van het kind dat pest en het gepeste kind 

op de hoogte gebracht worden. Dit alles wordt zorgvuldig vastgelegd in het dossier van het 

kind. Op basisschool De Masten wordt gewerkt met een gedragsprotocol. 
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Schorsen en verwijderen: 

Leerlingen kunnen van school worden gestuurd: schorsing (voor een tijdje) of verwijdering 

(voorgoed). Meestal gebeurt zoiets alleen als er sprake is van langdurig onacceptabel 

gedrag waardoor de veiligheid binnen de school niet gewaarborgd kan blijven. De beslissing 

over verwijdering van een leerling wordt genomen door het schoolbestuur, Stichting Signum. 

Voordat een besluit tot verwijdering kan worden genomen, moeten eerst de groepsleraar en 

de ouders worden gehoord. Als het besluit eenmaal is genomen, mag een schoolbestuur de 

leerling niet onmiddellijk van school sturen. Het bestuur moet namelijk eerst proberen om een 

andere school te vinden voor de leerling. Alleen als dat niet lukt –en daar moet het 

schoolbestuur tenminste acht weken zijn best voor doen– mag de school de leerling de 

toegang tot de school weigeren. Als het schoolbestuur een leerling wil schorsen of 

verwijderen, dan moet het bestuur daarover met de ouders overleggen. Levert dat overleg 

niets op, dan kunnen de ouders aan de onderwijsinspectie vragen om te bemiddelen. Blijft 

het bestuur bij zijn besluit, dan kunnen de ouders schriftelijk bezwaar aantekenen. In dat 

geval moet het bestuur binnen vier weken eveneens schriftelijk op dat bezwaarschrift 

reageren. Als het bestuur dan nog vasthoudt aan het besluit om de leerling te verwijderen, 

dan kunnen de ouders in beroep gaan bij de rechter.  

 

De GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapraad) heeft adviesbevoegdheid als het 

gaat om de vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot de toelating en 

verwijdering van leerlingen. 

2.8. 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. 

 

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. 

• Els van den Houten 

• Vacant 
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Deze personen zijn te bereiken op school of via het telefoonnummer van de school: 073-

7851400 

 

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 school-organisatorische zaken, beoordelingen, zaken die 

het schoolgebouw aangaan en dergelijke, dan 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 

2.9. GGD 

U wilt het beste voor uw kind: een onbezorgde jeugd en een goede gezondheid. Als ouder 

speelt u hierin een belangrijke rol. Maar gelukkig staat u er niet alleen voor. De GGD kijkt 

graag met u mee naar de ontwikkeling van uw kind. Zij geven antwoord op al uw vragen 

over de gezondheid, opvoeding en gedrag van uw kind.  

 

 

 

mailto:vertrouwenspersoon.ouders@signumonderwijs.nl
http://www.vertrouwenswerk.nl/
mailto:irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl
mailto:anneliesdewaal@vertrouwenswerk.nl
mailto:vertrouwenspersoon.ouders@signumonderwijs.nl
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Jeugdgezondheidszorg op school 

‘Naar school gaan’ is een belangrijk deel van het leven van uw kind. Daarom wilt u dat de 

school een plek is waar uw kind in een prettige omgeving, samen met andere kinderen kan 

leren. Een plek waar uw kind zich veilig voelt en waar aandacht is voor welzijn en 

gezondheid. De GGD ondersteunt scholen in de breedste zin van het woord. Denk hierbij 

aan: de veiligheid op school, hulp bij incidenten, sport en beweging, het bestrijden van 

hoofdluis of voor de oudere kinderen: het omgaan met genotmiddelen, zoals sigaretten, 

alcohol en drugs.  

 

Onderzoek ontwikkeling en gezondheid 

De jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, logopedisten, assistenten en andere professionals 

binnen de Jeugdgezondheidszorg, onderzoeken de ontwikkeling en gezondheid van 

kinderen op vaste momenten tijdens de schoolperiode. U ontvangt hiervoor een uitnodiging 

met uitleg thuis. Deze onderzoeken dragen bij aan het vroegtijdig opsporen en aanpakken 

van eventuele problemen en vinden plaats in leerjaar 2 en leerjaar 7. 

 

Extra zorg als het nodig is 

Niet ieder kind heeft evenveel zorg nodig. Als alles goed gaat merkt u naast de onderzoeken 

van uw kind, weinig van de jeugdgezondheidszorg op school. Maar als het nodig is, verwijzen 

we u en uw kind bijvoorbeeld naar de huisarts, het ziekenhuis, fysiotherapeut, diëtist, 

logopedist, psycholoog of maatschappelijk werk. Dat gebeurt altijd in overleg met u. 

Daarnaast is het zo dat u altijd een afspraak kan maken voor het spreekuur met de 

jeugdverpleegkundige op uw school. Heeft u bijvoorbeeld vragen over de opvoeding van 

uw kind en wilt u tips of adviezen? Of heeft u twijfels over de gezondheid van uw kind? Kom 

dan naar het spreekuur van de jeugdverpleegkundige bij u op school! Samen zoeken we 

naar een goede oplossing. Wilt u een afspraak maken dan kunt u bellen met het 

afsprakenbureau van Jeugdgezondheidszorg: 0900-46 36 443 (lokaal tarief), elke werkdag 

van 8.00 tot 14.00 uur. Kies optie 2 in het keuzemenu. 

Lees meer over de gezondheidsonderzoeken op school op www.ggdhvb.nl/mijnkind kies: ‘op 

school’. 

 

Samenwerking met school  

We informeren ook bij de leerkracht op school naar de gezondheid en het welzijn van uw 

kind. We vragen bijvoorbeeld of uw kind zich goed kan concentreren en of zijn motoriek en 

het sociaal functioneren in orde zijn. En bij oudere kinderen informeren we bijvoorbeeld naar 

spijbelgedrag en/of ziekteverzuim. Uiteraard laat de schoolleiding u tijdig weten wanneer zij 

zich zorgen maakt over uw kind.  

 

Centrum voor Jeugd en Gezin 

De GGD is partner in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in uw gemeente. Onze 

medewerkers verzorgen samen met andere partners in het CJG inloopspreekuren, cursussen 

en andere activiteiten. Meer informatie over het CJG en het adres van het CJG in uw 

woonplaats vindt u op onze website www.ggdhvb.nl/mijnkind kies: ‘opvoeden’. 
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GGD en kinderopvang 

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de kinderopvang. De GGD houdt 

namens de gemeente toezicht. Sinds 2012 is er scherper toezicht op kinderopvangcentra die 

nieuw zijn of in het verleden minder goed presteerden. De kwaliteitseisen voor de 

kinderopvang en peuterspeelzalen zijn vanaf 6 juni 2012 wettelijk geregeld. In de 

kwaliteitseisen staat bijvoorbeeld hoeveel kinderen er maximaal in een groep aanwezig 

mogen zijn. De kwaliteitseisen zijn gebaseerd op afspraken die de Belangenvereniging van 

Ouders in de Kinderopvang (BOinK) en de brancheorganisatie voor werkgevers in de 

kinderopvang maken. 

2.10.  Verzekeringen 

Via AON Risk Solutions heeft de Stichting Signum een verzekeringspakket afgesloten, 

bestaande uit: 

• Aansprakelijkheid  

• Collectieve ongevallenverzekering 

• Schadeverzekering inzittende 

• Bestuursaansprakelijkheid 

 

De aansprakelijkheidsverzekering geeft dekking voor schades 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. Schades en ongevallen dienen zo snel mogelijk gemeld te 

worden bij: 

Midden Brabant Advies 

T.a.v. Mevrouw I. Viguurs 

013-5212001 

info@middenbrabantadvies.nl 

 

Schades worden gemeld via het schadeformulier. Hierin moet in ieder geval vermeld staan: 

Schadedatum, adres van de schade en een duidelijke omschrijving van de 

schadegebeurtenis. Indien al bekend is wat het schadebedrag is, ook graag een nota/bon 

erbij voegen (dat mag dus een scan zijn). Graag ook n.a.w. gegevens van de benadeelde 

partij erbij melden.  

 

Wanneer kinderen boeken, speelgoed of andere zaken mee naar school brengen en er 

gebeurt wat mee, kan de school hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.  

 

De specifieke polisvoorwaarden zijn op het bestuurskantoor in te zien. 

  

mailto:info@middenbrabantadvies.nl
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3. Kinderopvang Kanteel  

3.1. Waar staat Kanteel voor? 

Kinderen zijn de toekomst! Daar staan we bij Kanteel voor. In alles wat wij doen zijn wij gericht 

op een veilige en vertrouwde omgeving voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Net zoals thuis maar 

dan anders, in voorbereiding en aanvulling op het basisonderwijs. Bij Kanteel vind je een fijne, 

uitdagende plek waar spelenderwijs ontwikkelen en leren ónze professionele 

verantwoordelijkheid is. We  werken nauw samen met ouders en praten dagelijks met hen 

zodat zij regie houden op wat zij belangrijk vinden. We betrekken eveneens leerkrachten, 

clubs, consultatiebureaus en andere professionals bij de begeleiding van de kinderen.  

 

Binnen KC Meerlaer werken we intensief samen met basisschool de Masten aan de 

doorgaande ontwikkeling van kinderen. Van onze ouders horen we dat zij het een groot 

voordeel vinden dan hun kinderen van 0-13 jaar op dezelfde vertrouwde plek kunnen blijven.  

 

Ieder kind vraagt andere begeleiding of 

zorg. Onze pedagogisch medewerkers 

volgen intensief de ontwikkeling van 

ieder kind. Zij creëren een leef- en 

ontwikkelingsomgeving die veilig is, die 

prikkelt en stimuleert. Iedere leeftijd kent 

immers eigen ontwikkelingstaken en 

groeien doe je iedere dag. De 

ontwikkeling van kinderen is een 

voorbeeld voor ons als organisatie, wij 

investeren dan ook doorlopend in 

training en opleiding van onze 

pedagogisch medewerkers.  

3.2. Voordelen van vroeg inschrijven 

Om een kind te kunnen plaatsen hebben we gegevens nodig. Deze kun je invullen bij de 

inschrijving, maar wacht hier niet te lang mee. Het is raadzaam om je kind vroeg in te 

schrijven i.v.m. het ontstaan van een wachtlijst. We behandelen de inschrijvingen op 

volgorde van binnenkomst. Als je vroeg inschrijft, wordt de kans op een plaatsing groter. Wil 

je eerst meer informatie over de plaatsingsmogelijkheden, neem dan contact op met onze 

afdeling Relatiebeheer.  Mail naar relatiebeheer@kanteel.nl of bel (073) 851 99 99. Wilt u uw 

kind inschrijven, dan kan dit via www.kanteel.nl 

3.3. Plaatsingscriteria kinderdagverblijf (KDV) en buitenschoolse opvang (BSO) 

Plaatsingsprocedure: 

• Inschrijven KDV kan vanaf het moment dat de ouder een kind heeft of verwacht. 

• Inschrijven voor de BSO kan vanaf het moment dat het kind twee jaar is. 

mailto:%20planning@kanteel.nl
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• Inschrijven gaat digitaal via www.kanteel.nl. 

• Inschrijvingen worden schriftelijk bevestigd. 

• Bij de kinderopvangvoorziening wordt geplaatst op basis van de plaatsingscriteria en de 

volgorde van binnenkomst. 

• De minimale leeftijd voor plaatsing is 10 weken.  

 

Plaatsing geschiedt voor ten minste:  

• Twee dagdelen per week op een kinderdagverblijf;  

• Eén dagdeel per twee weken op een locatie voor BSO;  

• Plaatsing in twee startgroepen is mogelijk als ouders hiervoor uitdrukkelijk toestemming 

geven en de gedoog-afspraken met de gemeente worden nageleefd. 

 

De volgorde van plaatsing vastgesteld door Kanteel Kinderopvang is als volgt:  

1. kinderen van personeel van Kanteel;  

2. kinderen met medische en/of sociale indicatie;  

3. tweede en volgende kinderen uit eenzelfde gezin;  

4. mutaties in de plaatsing;  

5. nieuwe kinderen.    

 

Binnen elk criterium is de inschrijfdatum bepalend voor de volgorde van plaatsing.   

• Als een kindplaats meer dan 3 maanden onbezet blijft, kan aan bovenstaande 

plaatsingscriteria voorbij worden gegaan; 

• Bij gedeeltelijke plaatsing blijft het kind op de wachtlijst staan voor die dagdelen dat 

plaatsing nog niet mogelijk is; 

• Indien de klant uitbreiding van dagdelen wil, of de dagdelen wil wijzigen, moet de klant 

een schriftelijke aanvraag hiertoe indienen en deze wordt op volgorde van binnenkomst 

behandeld. Het betreft dan een mutatie; 

• Op locaties waar door de school ruimte beschikbaar wordt gesteld voor BSO wordt voor 

de capaciteit van die ruimte voorrang verleend aan kinderen van de desbetreffende 

basisschool;  

• Een aanvraag voor plaatsing op BSO komend vanuit een klant met een kind op een  

kinderdagverblijf van Kanteel wordt behandeld als een mutatie; 

• Bij beëindiging van de plaatsing, of bij een gedeeltelijke beëindiging van de plaatsing, 

geldt een wederzijdse opzegtermijn van één maand.   

3.4. Plaatsingscriteria peuterarrangement 

Op dit moment bieden wij geen peuterarrangement aan binnen kindcentrum Meerlaer. Wel 

hebben we op maandag, dinsdag en donderdag een opvanggroep peuters. We bieden 

activiteiten aan die bij hun ontwikkeling passen waarbij we de peuters tevens voorbereiden 

op de volgende stap in hun leven: de basisschool.  
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3.5. Kinderdagverblijf 

Op een kinderdagverblijf laten wij kinderen in hun eigen tempo en op hun eigen unieke 

manier ontwikkelen. Of ze nu baby, dreumes of peuter zijn, altijd kijken we naar de behoeftes 

van ieder kind. Het kind komt in een vaste groep met bekende pedagogisch medewerkers 

en vaste gezichten van de andere kinderen. Voor de baby’s nemen we de tijd en de rust om 

veel contact te maken door ze op schoot te nemen, kiekeboe spelletjes te spelen en te 

stimuleren in het rollen, kruipen en zitten. Voor de dreumes wordt de wereld steeds groter en 

vaak hand in hand met de pedagogisch medewerker gaan zij op ontdekkingstocht. Peuters 

hebben al wat meer ruimte nodig. We bieden activiteiten aan die bij hun ontwikkeling 

passen waarbij we de peuters tevens voorbereiden op de volgende stap in hun leven: de 

basisschool.  

 

Binnen Meerlaer werken we op maandag, dinsdag en donderdag met  2 horizontale 

groepen, één babygroep (0 tot 1,5- 2j 2 jaar) en één peutergroep 1,5- 2 tot 4 jaar). Wanneer 

een kind doorstroomt naar de volgende groep is afhankelijk van de ontwikkelbehoeften van 

het kind. Op de woensdag en vrijdag werken we met een verticale groep: hierbinnen 

worden kinderen in de leeftijd van nul tot vier jaar opgevangen. De jonge kinderen leren van 

de oudere kinderen en de peuters leren hoe ze rekening moeten houden met de kleintjes. Als 

ze willen, mogen ze helpen met klusjes als bv. de tafel dekken of het geven van een flesje. 

Een bijkomend voordeel is dat broertjes en zusjes bij elkaar kunnen blijven gedurende de 

dag. In ons pedagogisch beleidsplan staat beschreven wat onze pedagogische doelen zijn. 

Wilt u deze graag ontvangen, stuur dan een mailtje naar Anita van Heusden, kindcentrum 

directeur, via directie@kcmeerlaer.nl  

 

Kinderdagverblijf Meerlaer is het gehele jaar geopend op maandag, dinsdag, woensdag, 

donderdag en vrijdag van 7.30 – 18.30 uur, m.u.v. de officiële feestdagen. Het KDV is te 

bereiken via telefoonnummer: 073-8511 413 

3.6. VSO/TSO/BSO (voor-, tussen- en buitenschoolse opvang) 

VSO (Voor Schoolse Opvang) 

Er is de mogelijkheid om voorschoolse opvang (VSO) af te nemen op Kindercentrum 

Meerlaer van 7:30 – 8:30 uur. Samen starten we de dag op met een kopje thee, even spelen 

of gewoon rustig wakker worden. Natuurlijk zorgen wij ervoor dat uw kind op tijd in de klas is. 

Het is ook mogelijk om enkel voorschoolse opvang af te nemen voor uw kinderen (zonder 

BSO).     

 

TSO (Tussen Schoolse Opvang) 

Op maandag, dinsdag en donderdag kan uw kind overblijven bij TSO Meerlaer. Een team 

van vrijwilligers en beroepskrachten begeleidt de kinderen in een veilige en plezierige 

omgeving om een boterham te eten.  

De kinderen nemen zelf hun lunch mee van thuis, voor het drinken zorgen wij. Nadat de 

kinderen hebben gegeten kunnen ze zowel binnen als buiten spelen. Voorop staat, dat de 

kinderen vrije tijd hebben en dus zelf mogen kiezen wat ze willen gaan doen. Voor de TSO is 

http://www.kanteel.nl/media/59949/kanteel_pedagbeleidsboek.pdf
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een werkplan opgesteld. Op deze manier waarborgen wij dat de TSO medewerkers bekend 

zijn met de visie, werkwijze en afspraken.   

 

De tarieven van de TSO zijn:  

• Vaste dagen €3,00 per keer   

• Incidentele dagen €3,50 per keer   

 

Kanteel behoudt het recht op enig moment de overblijfbijdrage te wijzigen. Hierover wordt u 

twee maanden van tevoren geïnformeerd. U heeft dan de mogelijkheid om nieuwe keuzes 

te maken. Voor structurele opvang geldt een maand opzegtermijn (zie huisreglement).  

 

Als u uw kind(eren) gebruik wilt laten maken van de TSO kunt u ze aanmelden via het 

ouderportaal van Kanteel. U volgt de instructies aan de linkerkant in het ouderportaal. Bent u 

een nieuwe klant, dan kunt u zich inschrijven door naar de website van Kanteel te gaan, 

www.kanteel.nl en op de knop inschrijven te klikken.  

Kinderen die niet staan ingeschreven kunnen 

geen gebruik maken van de TSO. Wilt u uw 

kind incidenteel opgeven, dan kan dit uiterlijk 

de dag van tevoren voor 17.00 uur. U kunt dit 

via het ouderportaal doen. Het overblijfteam 

wordt aangestuurd door een TSO 

coördinator, Ilse Vorstenbosch. Zij is te 

bereiken tel.nr. 06-33319020 en via mail: 

tsomeerlaer@kanteel.nl. Alle aan- en 

afmeldingen van de locatie gaan via het 

ouderportaal.   

 

BSO (Buiten Schoolse Opvang) 

De BSO is tijdens schoolweken open op maandag, dinsdag en donderdag van 15:00 uur 

(einde schooltijd) tot 18.30 uur. Tijdens vakanties zijn we open van 7:30 tot 18:30 uur. 

De BSO  is te bereiken via telefoonnummer;  06-33 32 01 44 of 073-85 11 413. Op de 

Buitenschoolse Opvang (BSO) van Meerlaer kun je na school samen met je vrienden verder 

spelen, lol maken of ontspannen op de bank liggen om een boek te lezen. Ook kun je na 

een drukke dag op de basisschool even rustig aan tafel je verhaal kwijt aan een van onze 

pedagogisch medewerkers.  

  

Voor kinderen moet de BSO vooral leuk, creatief, ontspannend, uitdagend en veilig zijn. Wij 

vinden het belangrijk dat kinderen de BSO als vrije tijd ervaren. Bijna niets moet, bijna alles 

mag. Dit gevoel bewerkstelligen wij door te luisteren en te kijken naar de belevingswereld 

van de kinderen en hierbij aan te sluiten. We polsen regelmatig de interesses van de 

kinderen. De pedagogisch medewerkers proberen deze interesses om te zetten in leuke 

activiteiten/workshops die bij binnenkomst staan weergegeven op het activiteitenbord. Op 

deze manier bereiden we kinderen voor op een activiteit en kan het kind hierin bewuste 

keuzes maken en de activiteit zo goed als mogelijk zelfstandig uitvoeren.  
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We vinden het ook erg belangrijk dat incidenten of situaties, die aandacht vereisen door de 

kinderen zelf worden opgelost door middel van zelfregulering. Wij vinden het belangrijk dat 

kinderen incidenten en situaties met elkaar op kunnen lossen. Hierin doen we een beroep op 

hun probleemoplossend denken en handelen. Wanneer blijkt dat dit niet voldoende is dan 

zual de pedagogisch medewerker hierop inspelen of de kinderen hierin begeleiden  

  

3.7. Peutergroep 

Op dit moment bieden wij geen peuterarrangement aan omdat hier onvoldoende vraag 

naar is. In de toekomst zullen wij de behoeften voor het peuterarrangement blijven peilen en 

mogelijk weer opstarten. 
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4. Samenwerking 

4.1. Ouders/verzorgers 

Opvang/school en ouders worden gezien als elkaars partners in de opvoeding van en de 

ontwikkeling van kinderen. Opvang/school en ouders hebben beide een pedagogische rol 

te vervullen en zijn samen medeverantwoordelijk voor de identiteitsontwikkeling van de 

kinderen. Door samen te werken kunnen zij elkaars pedagogische en onderwijskundig 

gerichte invloed versterken. Vandaar dat gesproken wordt over ‘partnerschap’. 

Partnerschap heeft betrekking op zowel onderwijskundige als pedagogische aspecten. Een 

goede en productieve relatie tussen opvang/school en ouders is van belang voor de 

schoolprestaties en de persoonlijke ontwikkeling van de kinderen. Partnerschap kan in dit 

opzicht beschouwd worden als een belangrijk kwaliteitskenmerk voor kc Meerlaer. In een 

gelijkwaardige relatie worden beslissingen ten aanzien van het kind gezamenlijk genomen, 

uiteraard met inachtneming van de verschillende eindverantwoordelijkheden van ouders en 

opvang/school.  

 

 

 

Een goede samenwerking tussen de opvang/school en ouder(s)/verzorger(s) is essentieel en 

daarom houden wij graag op de hoogte van onze ontwikkelingen. Dat doen wij op de 

onderstaande manieren: 

  

• Een digitale informatiegids met algemene en onderwijsinhoudelijke informatie; 

• Social Schools; 
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• In het begin van het schooljaar organiseren we een algemene informatieavond waarbij 

we een toelichting geven op de werkwijze in het kindcentrum, de units en de organisatie 

toelichten; 

• Bij aanvang van het schooljaar houden we op school omgekeerde oudergesprekken 

waarin ouders aangeven aan de leerkracht hoe zij het kind kennen, hoe het leert en 

ontwikkelt, waar het kind boos en blij van wordt. Met die informatie kan de leerkracht 

beter inspelen op de onderwijsbehoefte van het kind; 

• Voortgangsgesprekken. In november vinden er ouder/ouder-kindgesprekken plaats over 

het welbevinden van de kinderen. Vanaf november is er niet meer een vast moment 

gepland voor de gesprekken, maar worden deze in overeenstemming tussen ouders en 

medewerkers gemaakt. Zodat de gesprekken meer op maat en passend met uw 

agenda gepland kunnen worden. U kunt ten alle tijden aangeven een gesprek te willen 

of medewerkers kunnen dit aangeven. Samen gaan we immers voor een optimale 

ontwikkeling van uw kind(eren).  

• Voortgangsgesprekken bij de kinderopvang; 

• Het kindcentrum beschikt over een publicatiebord bij de hoofdingang. Mocht u zelf 

gebruik willen maken van dit publicatiebord, neemt u dan even contact op met de 

directeur; 

• Koffiegesprekken met de directeur over onderwijs  en opvangontwikkeling. 

 

Naast deze geregelde contacten tussen u en ons is het heel goed mogelijk dat er tussentijds 

bepaalde zaken te bespreken zijn. Neemt u dan contact met ons op, zodat wij een afspraak 

kunnen maken. 

 

Hulp van ouders op school: 

Voor zowel de kinderen als het team is het van belang dat ouders deelnemen aan 

verschillende activiteiten binnen de school. Deelname kan op verschillende manieren vorm 

krijgen: 

• Ouders die groepsouder worden en de leerkrachten helpen bij bijvoorbeeld het regelen 

van vervoer, een juffendag e.d; 

• Ouders die helpen bij een educatieve tijd aanbod; 

• Ouders die helpen als er iets bijzonders wordt georganiseerd; 

• Ouders die twee keer per jaar willen helpen de klassen en leermaterialen schoon te 

maken; 

• Ouders die twee keer per jaar willen helpen het speelbos te onderhouden; 

• Ouders kunnen ook meedenken en meebeslissen door zitting te nemen in de 

Medezeggenschapsraad of in de Oudervereniging; 

4.2. Oudervereniging 

Oudervereniging “de Masten” is een actieve en enthousiaste vereniging van ouders, die zich 

ten doel stelt de samenwerking tussen de ouders, de schooldirectie en het team te 

bevorderen. 
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We proberen dit te bereiken door allerlei activiteiten, i.s.m. het team van school te initiëren 

en te organiseren. De bedoeling van deze activiteiten is om de kinderen een nog leuker 

werk- en leerklimaat te bieden. Juist op een kleine school met beperkte middelen als “de 

Masten” is het belangrijk dat de oudervereniging zeer actief is en een positief signaal over 

haar betrokkenheid afgeeft. In het begin van ieder schooljaar organiseert de 

oudervereniging een algemene ledenvergadering. 

  

Het zal ieder kind (en ouder) aanspreken als er een bloeiende en actieve oudervereniging is, 

die vele activiteiten organiseert. En dat doen we dan ook. Denkt u aan activiteiten zoals het 

schoolreisje, Sinterklaas, kerst, Carnaval, de sportdag, de Wandeldriedaagse en de afsluiting 

van het schooljaar. Heeft u interesse in een bestuursfunctie, of wilt u op een andere manier 

actief zijn in de oudervereniging, spreek dan een van de bestuursleden aan.  

 

Het organiseren van al die activiteiten kunnen wij als bestuur niet alleen. Een nauwe 

samenwerking met directie, het team en u als ouders is daarvoor een vereiste. Gedurende 

het jaar ontvangt u regelmatig via de OV Social Schools informatie over de naderende 

activiteiten. Naar aanleiding van deze informatie kunt u zich ook tijdens het schooljaar nog 

aanmelden als hulpouder. 

 

Ouderbijdrage: 

Uiteraard kosten bijna al deze activiteiten geld. De gelden halen we op via de vrijwillige 

ouderbijdrage en via sponsoring (het Jaarboek). De ouderbijdrage is in de jaarvergadering 

voor 2020/2021 vastgesteld op € 35,00 per kind. De ouderbijdrage voor schooljaar 2021-2022 

wordt vastgesteld in de algemene ledenvergadering aan het begin van het schooljaar. Voor 

deze ouderbijdrage kunt u ook gebruik maken van een automatische incasso. Hiervoor kunt 

u een machtiging invullen. Voor meer informatie over deze machtiging of het aanvragen van 

een machtiging kunt u een mail sturen aan de oudervereniging; OV@demasten.nl. 

 

Ook blijft het mogelijk om de ouderbijdrage te storten op onze rekening: 

NL72RABO0184558816 t.n.v. Oudervereniging “de Masten” onder vermelding van 

ouderbijdrage, naam kind(eren) en schooljaar. Omdat een deel van de activiteiten op tijd 

gereserveerd en betaald moeten worden, verzoeken wij u dringend de ouderbijdrage aan 

het begin van het nieuwe schooljaar over te maken. Voor kinderen die vanaf 1 januari op 

onze school komen, vragen we een vrijwillige bijdrage van € 15,00.  

 

We zijn verheugd met het feit dat tot op heden ieder gezin gehoor geeft aan de vrijwillige 

bijdrage. Mocht u principiële bezwaren hebben tegen deze bijdrage of andere redenen 

hebben hieraan niet te voldoen, dan kan dit consequenties hebben voor de deelname van 

het kind aan bepaalde activiteiten. Wij stellen het op prijs als u hierover contact wilt 

opnemen met onze voorzitter. Heeft u ideeën, vragen en/of opmerkingen dan kunt u altijd 

een van de leden van het bestuur aanspreken of stuur een mail naar OV@demasten.nl. Wij 

als bestuur kijken ernaar uit, om er weer samen met u een actief jaar met aansprekende 

activiteiten voor de leerlingen van te maken. 

mailto:OV@demasten.nl
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4.3. Medezeggenschapsraad 

In onze samenleving neemt het inspraakproces een steeds belangrijkere plaats in. Inspraak 

betekent betrokkenheid en participatie. Centraal staat de bereidheid om naar elkaar te 

luisteren, op basis van openheid en gelijkwaardigheid. De medezeggenschapsraad, kortweg 

MR genoemd, geeft vorm aan deze inspraak en is medeverantwoordelijk voor het 

schoolgebeuren in brede zin. Een MR is voor elke (basis)school verplicht. De MR bestaat qua 

aantal uit minimaal vier leden, voor de helft uit leden die uit en door de geleding personeel 

worden gekozen en voor de helft uit leden die uit en door de geleding ouders wordt 

gekozen. Een MR-lid heeft een zittingsperiode van 3 jaar en is daarna weer herkiesbaar. 

 

Doelstelling van de MR: 

De MR draagt zorg voor het overleg tussen en de medezeggenschap van de in de school 

fungerende geledingen: dit is in het belang van het goed functioneren van de school met al 

haar doelstellingen. Via de MR kunnen ouders en personeelsleden invloed uitoefenen op het 

onderwijskundige en organisatorische beleid van de school. De MR behartigt de belangen 

van de leerlingen, de ouders en de leerkrachten van de school. Zij bevordert de openheid, 

de openbaarheid, het onderling overleg en de gelijke behandeling (vergelijkbaar met de 

ondernemingsraad in het bedrijfsleven) binnen de school. De communicatie met de directie 

is open en daar waar nodig woont deze de vergaderingen bij.  

 

Werkwijze van de MR: 

Voor de MR is een reglement vastgesteld waarin de samenstelling van de raad, de 

verkiezingen van de leden, de werkwijze en de bevoegdheden zijn vastgelegd. In het 

reglement is bepaald voor welke besluiten de instemming of het advies van de MR nodig is. 

MR kan ook ongevraagd advies geven en voorstellen doen.  

Het vergaderrooster is vastgesteld op één keer per zes weken. De vergaderingen van de MR 

zijn toegankelijk voor het personeel en de ouders van de school. De notulen van de 

vergadering zijn op te vragen bij de secretaris. Het functioneren van de 

medezeggenschapsraad is voor een belangrijk gedeelte afhankelijk van de inbreng en 

betrokkenheid van de ouders. Ouders zijn dan ook van harte uitgenodigd zich te wenden tot 

de MR-leden met vragen of opmerkingen. De directie voert namens het College van Bestuur 

van Signum het overleg met de MR. Op verzoek van de directie of op verzoek van de MR 

kan het College van Bestuur de directie ontheffen van de taak om een bespreking namens 

het College van Bestuur te voeren. Op verzoek van de MR voert het College van Bestuur in 

bijzondere gevallen zelf de besprekingen met de MR. 

 

Bevoegdheden: 

De MR heeft algemene en bijzondere bevoegdheden en rechten. De algemene rechten zijn 

het informatierecht, het recht op overleg en het initiatiefrecht. De bijzondere bevoegdheden 

van de MR zijn het instemmingsrecht en het adviesrecht. Instemmingsrecht wil zeggen dat 

het bestuur een voorgenomen besluit pas mag uitvoeren nadat de MR ermee heeft 

ingestemd. Bij het adviesrecht geldt dat het bestuur een negatief advies van de MR 

beargumenteerd naast zich neer mag leggen. 
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De MR bestaat uit de volgende leden: 

Personeel 

Els van den Houten Els.vandenhouten@signumonderwijs.nl 

Barbara van Dongen Barbara.vandongen@signumonderwijs.nl 

Ouders 

Eefke van de Sande eefsand@hotmail.com 

Jessica Lourenssen jessica@mailverkeer.nl 

 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR): 

Binnen de Stichting Signum functioneert een GMR (Gemeenschappelijke 

Medezeggenschapsraad). Vertegenwoordigers van zowel ouders als leerkrachten van de 

scholen die tot Signum behoren, nemen deel in de bovenschoolse medezeggenschap. De 

taken van de GMR zijn dezelfde als die van de MR maar dan op bestuursniveau. De leden 

van de GMR worden gekozen uit vertegenwoordigers van ouders en personeel. 

 

Informatie en communicatie: 

De schoolleiding informeert ouders en leerlingen over belangrijke beslissingen en wijzigingen. 

Ook de communicatie is de verantwoordelijkheid voor de school. Wanneer daar aanleiding 

toe is, vinden informatiebijeenkomsten plaats op initiatief van de MR. Tevens worden ouders 

in staat gesteld om hun standpunt en mening ten aanzien van verschillende zaken kenbaar 

te maken. De leden van de MR kunnen altijd benaderd worden voor informatie en advies. 

Meer informatie over de MR is ook beschikbaar via de rubriek ‘Medezeggenschap’ op de 

internetsite www.voo.nl. 

4.4. GMR 

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) treedt, indien het 

aangelegenheden betreft die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen of voor 

de meerderheid van de scholen, in de plaats van de Medezeggenschapsraad (MR) van de 

school. De G.M.R. is gesprekspartner van het College van Bestuur van Signum en bestaat uit 6 

personeelsleden en 6 ouders. Postadres van de GMR  is: Postbus 104, 5240 AC  Rosmalen, e-

mail: info@signumonderwijs.nl.  

4.5. Oudercommissie Kanteel 

Medezeggenschap van ouders is een belangrijke pijler binnen de kinderopvang. De 

oudercommissie heeft bijvoorbeeld adviesrecht op de kwaliteit van de opvang, 

openingstijden en prijs van de opvang. De wet verplicht de kinderopvangondernemer om 

voor elk kindcentrum een oudercommissie in te stellen. Omdat Kanteel een grote 

kinderopvangorganisatie is, is er naast de oudercommissie op iedere locatie ook een 

overkoepelende centrale oudercommissie, de Centrale Cliëntenraad (CCR). 

 

 

mailto:Els.vandenhouten@signumonderwijs.nl
mailto:eefsand@hotmail.com
mailto:info@signumonderwijs.nl
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4.6. Kinderkabinet 

Actief burgerschap en sociale integratie zijn relatief nieuwe begrippen in ons onderwijsbestel. 

Het is de taak van elke school en elk teamlid om hun leerlingen te leren participeren in een 

democratische rechtstaat/maatschappij. Daarbij zal rekening gehouden moeten worden 

met verschillen tussen leerlingen en leerkrachten ten aanzien van de mate waarin zij 

beschikken over kennis, houdingen en vaardigheden die nodig zijn voor het participeren in 

een democratie. Het kinderkabinet is hier een voorbeeld van. De doelstelling van het 

kinderkabinet is om als school inzicht te krijgen in datgene wat er bij onze leerlingen leeft en 

de leerlingen krijgen de gelegenheid om de gang van zaken op school te bespreken. De 

leerlingen worden gehoord en er wordt met hun mening rekening gehouden. Het betreft 

zaken m.b.t. het pedagogisch klimaat (afspraken en sfeer binnen de groep en op school) en 

de algemeen organisatorische zaken (de dagelijkse praktijk). Het Kinderkabinet bestaat uit 

afgevaardigden van de leerjaren 6 t/m 8. Leerlingen kunnen zich kandidaat stellen. Het 

Kinderkabinet komt ongeveer 1x per twee maanden bij elkaar tijdens schooltijd. Er wordt 

genotuleerd en ieder lid draagt er zorg voor om de informatie uit de vergaderingen door te 

geven aan alle units. De verkiezingsprocedure voor het Kinderkabinet is simpel. Elk jaar in 

oktober kunnen kinderen van de leerjaren 6 tot en met 8 zich kandidaat stellen. Ze 

inventariseren eerst welke wensen en gevoelens er leven in hun klas, maken daar een 

presentatie van in de vorm van een verhaal, een PowerPoint of een filmpje, en voeren 

campagne. Uit de leerjaren 6-7-8 komen 2 kinderen zodat het kinderkabinet bestaat uit 6 

kinderen. 

4.7. De Elzengaard 

Cello is een zorgorganisatie die zorg en begeleiding biedt aan mensen met een 

verstandelijke beperking. Cello biedt deze mensen de mogelijkheid om gewoon als anderen 

hun eigen leven te leiden. Met flexibele en professionele ondersteuning in het dagelijks 

functioneren, afgestemd op de individuele vraag, kunnen zij als persoon en als lid van de 

samenleving tot hun recht komen. Cello richt zich in haar ondersteuning op alle 

levensdomeinen: wonen, dagbesteding en werk, behandeling en vrije tijd. Het werkgebied 

van Cello concentreert zich op de stad ‘s-Hertogenbosch en de omliggende gemeenten in 

noordoost Noord Brabant en zuidwest Gelderland. Een van de sectoren van Cello is Kind, 

Gezin, Wonen en Vrije tijd. Deze sector bestaat uit het kindercentrum, gespecialiseerde 

thuiszorg, zorg in de klas, naschoolse opvang, weekendopvang, wonen en vrije tijd. 

 

Kindercentrum de Elzengaard biedt gespecialiseerde dagbesteding aan kinderen met een 

ontwikkelingsachterstand en aan kinderen met een verstandelijke of meervoudige beperking 

van 0 tot 13 jaar. Ook onderzoek en behandeling door gedragskundige en paramedici 

maken deel uit van het aanbod van het kindercentrum. Het doel is stimuleren van de 

ontwikkeling en het kind tegelijkertijd een plezierige tijd te geven. Kinderen komen hier 

minimaal twee en maximaal tien dagdelen per week.  
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Kindercentrum De Elzengaard biedt plaats aan ongeveer 65 kinderen tot 13 jaar, verdeeld 

over verschillende groepen. Bij de groepskeuze spelen de ondersteuningsvraag, de 

ontwikkelingsmogelijkheden en de persoonlijkheid 

van het individuele kind een belangrijke rol. De 

grootte van de groepen varieert van zes tot tien 

kinderen. 

 

De kinderen van De Elzengaard worden 's 

morgens tussen 8:45 en 9:00 uur met busjes 

gebracht en worden door begeleiders naar de 

groep gebracht.  

4.8. Wijk Maliskamp  

Samen met de wijk hebben we ons onderkomen in het gebouw Meerlaer. In verschillende 

werkgroepen wordt nauw samengewerkt om de samenwerking zo soepel mogelijk te laten 

verlopen. Meer informatie over de wijk, de wijkraad en ’t Trefpunt, vindt u op de website: 

www.wijkmaliskamp.nl. 

4.9. 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 directeur, gymleraar, intern 

begeleider, huisarts, maatschappelijk werker, schuldhulpverlener of de buurtsportcoach. 

  

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

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

 

  

http://www.wijkmaliskamp.nl/
https://www.digidactmail.nl/owa/redir.aspx?SURL=zeChEef45hsTKOEtnzbVGcC12GdVkDhHaxInW6WHjrEZ58yI33DSCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AcwBoAGUAcgB0AG8AZwBlAG4AYgBvAHMAYwBoAC0AdgB1AGcAaAB0AC4AagBlAHUAZwBkAHMAcABvAHIAdABmAG8AbgBkAHMALgBuAGwALwA.&URL=http%3a%2f%2fshertogenbosch-vught.jeugdsportfonds.nl%2f
https://www.digidactmail.nl/owa/redir.aspx?SURL=jHgz2WuqW4bcuQt_uCorLEnUVMBmroiP8BIrnhw_ptsZ58yI33DSCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgBqAGUAdQBnAGQAYwB1AGwAdAB1AHUAcgBmAG8AbgBkAHMALgBuAGwALwA4ADAALwBzAC0AaABlAHIAdABvAGcAZQBuAGIAbwBzAGMAaAAvAA..&URL=http%3a%2f%2fwww.jeugdcultuurfonds.nl%2f80%2fs-hertogenbosch%2f
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6. Leerlingenzorg  
Het onderzoekskader van de inspectie (2017) schrijft voor dat de scholen leerlingen een 

passend onderwijsaanbod en ondersteuning en/of begeleiding gebaseerd op de 

mogelijkheden van de desbetreffende leerlingen biedt. Het aanbod, de ondersteuning en/of 

de begeleiding zijn gericht op een ononderbroken ontwikkeling van de leerling. Binnen het 

schoolondersteuningsprofiel (SOP) van de Masten staat uitgebreid beschreven hoe wij 

ondersteuning beiden op de verschillende ontwikkelingsgebieden. Het SOP is te vinden op 

onze website: www.kcmeerlaer.nl, onder handige downloads. 

5.1. Handelingsgericht werken (HGW) 
Uitgangspunten: 

Handelingsgericht werken gaat uit van zeven principes, die er met elkaar voor zorgen dat de 

onderwijsbehoeften van de kinderen centraal staan en dat er goed afgestemd wordt met 

het kind en de ouders. De zeven uitgangspunten van HGW: 

1. Onderwijsbehoeften staan centraal; 

2. Het gaat om afstemming en wisselwerking; 

3. De leerkracht doet ertoe; 

4. Positieve aspecten zijn van groot belang; 

5. We werken constructief samen; 

6. Ons handelen is doelgericht; 

7. De werkwijze is systematisch en transparant. 

 

Voor de Masten betekent dit: 

• In een plan vertrekken we vanuit de kansen die er zijn: wat kan deze groep, subgroep of 

leerling al? In iedere groepsbespreking worden deze in kaart gebracht en vertaald in 

doelen en onderwijsbehoeften. 

• In een verslag of formulier benoemen we de ‘positieve kenmerken van kind, leerkracht, 

groep, school en ouders’. 

• In iedere leerlingbespreking is er de vraag: wat gaat wel goed? Wanneer lukt het wel? 

Waarin zijn deze leerling, groep, leerkracht of ouders sterk? Hoe benutten we dit in onze 

aanpak? 

• In een oudergesprek komen positieve aspecten aan bod: de leerkracht bespreekt met 

de ouders wat goed gaat met het kind en welke mogelijkheden er gezien worden. 

• In de gesprekken tussen leerkrachten onderling, met IB of leidinggevende komen altijd 

positieve aspecten aan de orde. Collega’s en leidinggevenden hebben oog voor 

effectief en positief leerkrachtgedrag. Wanneer zij een voorbeeld hiervan zien of horen, 

benoemen ze dit. Complimenten geven is onderdeel van de schoolcultuur. 

 

http://www.kcmeerlaer.nl/
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Formulieren maken HGW herkenbaar en 

bespreekbaar. Ze fungeren als leidraad 

en geheugensteun, zodat we geen 

belangrijke dingen over het hoofd zien. 

Ook voorkomen ze dat de 

uitgangspunten van HGW verwateren.  

De HGW-formulieren passen bij de visie 

van de school en de werkwijze van het 

team. Belangrijk is dat deze formulieren 

functioneel zijn, zodat ze helpen bij de 

planning van het dagelijks werk en de 

reflectie daarop. Ze zijn een hulpmiddel, niet meer en niet minder. De zeven uitgangspunten 

van HGW bieden een wenselijk kader. Daarom is er de HGW-cyclus ontwikkeld, om de zorg 

op groepsniveau en individueel niveau goed te regelen. 

 

Werkwijze: 

Twee keer per jaar stellen de leerkrachten een leerlingkaart op. Hierin wordt per leerling 

vastgelegd op welke niveau hij/zij begeleiding krijgt en wat de belemmerende en 

bevorderende kenmerken van het kind zijn  Op deze manier werken we meer preventief in 

plaats van remediërend. Slechts in enkele gevallen wordt nog een individueel plan 

opgesteld. Dit plan wordt altijd met de ouders besproken. 

 

De stappen die de leerkracht doorloopt zijn: 

1. evalueren en verzamelen van gegevens;  

2. signaleren van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften;  

3. het benoemen van specifieke onderwijsbehoeften;  

4. invullen van de leerlingkaarten per leerling per jaar waarin specifieke didactische en 

pedagogische onderwijsbehoeften beschreven staan en de instructie aanpak die het 

kind geboden krijgt; 

5. het clusteren van leerlingen met gelijksoortige specifieke onderwijsbehoeften;  

6. uitvoeren van aanbod aan de geclusterde leerlingen.  

 

De medewerker herhaalt steeds, minstens tweemaal per schooljaar deze stappen met een 

tussentijdse evaluatie. De laatste stap wordt afgerond met een groepsbespreking met de 

intern begeleider.  Tijdens de groepsbespreking kan worden besloten een leerling aan te 

melden voor de leerlingbespreking. Deze vinden gemiddeld 3 keer per jaar plaats. Tijdens dit 

overleg bespreken we díe leerlingen waarbij sprake is van enige zorg op didactisch en/of 

pedagogisch gebied. Dit hoeft niet altijd te betekenen dat een kind achterstand vertoont. 

Het kan ook zijn dat een leerling mogelijk op een hoger niveau zou kunnen functioneren. 

Mocht het bespreken van de leerling tijdens de leerlingbespreking nog niet voldoende zijn, 

dan kan het zijn dat de leerling (altijd in overleg met ouders) wordt aangemeld voor het 

zorgteam. Deze besprekingen vinden 4 keer per schooljaar plaats. In het zorgteam hebben 

de schoolmaatschappelijk werkster, de sociaal verpleegkundige en de interne begeleider 
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(ib-er) zitting. De interne begeleider begeleidt het proces. Indien nodig leidt het zorgteam 

toe naar externe specialistische zorg en/of diagnostiek. 

 

Mogelijkerwijs is het gewenst verder onderzoek te doen naar het gestelde probleem. Er  

zal dan door de medewerker, door de ib-er of, indien nodig, het samenwerkingsverband of 

een extern bureau naar keuze, verder onderzoek gedaan worden en zal gezocht worden 

naar mogelijke oplossingen. Ook deze onderzoeken zijn handelingsgericht: het moet 

handvatten bieden voor de vervolgaanpak. Wanneer een kind in de leerlingbespreking 

besproken is, zullen de bevindingen van dit gesprek altijd met de ouders worden 

doorgenomen. Eerder besproken zaken omtrent een leerling worden altijd op de 

daaropvolgende leerlingbespreking geëvalueerd en zullen dan wanneer nodig bijgesteld of 

veranderd worden. Op schoolniveau vindt maandelijks overleg plaats tussen de directie en 

ib-er. 

5.2. Zorgteam 

Het zorgteam is een onderdeel van het project Sluitende Zorgstructuur 0-24 jaar. Het doel is 

verbetering van hulp aan leerlingen met cognitieve en/of psychosociale problematiek, 

waarbij de school behoefte heeft aan advies/ondersteuning door derden. Het uitgangspunt 

is zo vroeg mogelijk, zo licht mogelijk, zo dichtbij mogelijk en zo snel mogelijk zorg bieden. 

Leerlingen kunnen worden aangemeld door zowel leerkrachten als ouders.  

In het zorgteam zitten:  

• de intern begeleider, de spil van het geheel, als intern en extern aanspreekpunt; 

• een schoolmaatschappelijk werker voor ondersteuning bij problemen in het sociaal 

functioneren, bij psychische problemen en bij opvoedingsproblematiek; 

• een sociaal verpleegkundige voor ondersteuning bij medische problemen, stoornissen in 

de fysieke en psychosociale ontwikkeling en opvoedingsvragen bij ouders. 

 

Alle drie de vertegenwoordigers brengen hun eigen expertise in en hebben hun specifieke 

korte lijnen naar andere hulpinstanties. Wanneer er sprake is van complexe problematiek op 

meerdere gebieden en het probleem de mogelijkheden van het zorgteam te boven gaat, 

kan er vanuit het zorgteam een beroep worden gedaan op het samenwerkingsverband (zie 

punt 4.3) 

 

In de meeste gevallen kan binnen de school adequaat hulp geboden worden. Als de 

groepsplannen echter niet het door ons gewenste resultaat opleveren en het zorgteam geen 

oplossing kan bieden, dan kan het zijn dat we ons laten adviseren door experts in het 

samenwerkingsverband . Uiteraard worden de desbetreffende leerlingen en hun ouders 

nauw betrokken bij de stappen die wij zetten. We gaan ervan uit dat een goede 

samenwerking tussen alle betrokkenen de beste kans van slagen heeft. In een heel enkel 

geval kan het ook noodzakelijk zijn om aan een andere school te denken (bijvoorbeeld aan 

speciaal onderwijs). De ouders spelen in deze procedure een belangrijke rol, iedere te 

nemen stap wordt met hen overlegd. De uiteindelijke aanmelding van een kind op een 

speciaal onderwijs gebeurt altijd door de ouders zelf. 
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5.3. Samenwerkingsverband de Meierij 

Om te garanderen dat alle leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen past, is per 1 augustus 2014 

de Wet Passend Onderwijs van kracht (zie: http://www.passendonderwijs.nl/) Scholen en 

schoolbesturen zijn dan verplicht te zorgen voor een passende onderwijsplek en passend 

onderwijs voor elke leerling. In onze regio, De Meierij, is een nieuw samenwerkingsverband 

gevormd, waarin de huidige samenwerkingsverbanden WSNS (Den Bosch-Passage, Vught, 

Zaltbommel, Boxtel, Schijndel) en het speciaal onderwijs opgaan. 

Het samenwerkingsverband biedt thuisnabij Passend Onderwijs en ondersteuning aan alle 

kinderen van 2-14 jaar, zodat zij zich optimaal en ononderbroken kunnen ontwikkelen. Daarbij 

wordt er actief gestreefd naar een ontwikkelingslijn 2-14 jaar. 

Dit wordt gerealiseerd door: 

 

• Een diversiteit van arrangementen uitgaande van de mogelijkheden en talenten van 

kinderen. 

• Professionals die handelingsgericht werken en zich continue ontwikkelen. 

• Resultaatgerichte samenwerking en afstemming met ouders, relevante maatschappelijke 

instellingen en gemeenten. 

• Een organisatie en bestuur die efficiënt werkt en besluiten neemt, helder communiceert 

en zich transparant verantwoordt. 

• Beschikbare middelen in te zetten op basis van ondersteuningsbehoeften. 

 

Het regionale samenwerkingsverband is opgedeeld in 10 zogenaamde 

ondersteuningseenheden. Deze ondersteuningseenheden zijn verdeeld over Vught (1), 

Schijndel (1), Boxtel (1), Zaltbommel (1) en Den Bosch (6). Waarvan Den Bosch 6 

ondersteuningseenheden heeft. De ondersteuningseenheden worden aangestuurd door een 

ondersteuningsmanager. De zes Bossche ondersteuningseenheden worden aangestuurd 

door één ondersteuningsmanager.  

De 5 ondersteuningsmanagers (Vught, Schijndel, Boxtel, Zaltbommel en Den Bosch) vormen 

samen met de directeur bestuurder het managementteam van het samenwerkingsverband 

de Meierij. 
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In elke ondersteuningseenheid is een ondersteuningsteam actief, bestaande uit 

onderwijsspecialisten en een orthopedagoog/psycholoog. Dit ondersteuningsteam vormt, 

samen met gezinsspecialisten, het Basisteam Jeugd en Gezin (BJG). In het kader van Passend 

Onderwijs zijn deze professionals samen verantwoordelijk voor het organiseren van 

onderwijszorgarrangementen. Ook verlenen zij, indien noodzakelijk, toegang tot 

gespecialiseerde hulp. 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. 

 

Contactgegevens 

Ondersteuningseenheid ‘s-Hertogenbosch 

Ondersteuningsmanager: Frank Willems 

telefoon: 073-8511 300  

 

Secretariaat SWV PO de Meierij 

secetariaat@demeierij-po.nl 

www.demeierij-po.nl 

5.4. Passend onderwijs 

De Wet passend onderwijs is op 1 augustus 2014 ingegaan. De zorgplicht kwam hierdoor bij 

scholen te liggen. Dat betekent dat scholen ervoor verantwoordelijk zijn om elk kind een 

goede onderwijsplek te bieden. Op de eigen school, eventueel met extra ondersteuning in 

de klas, op een andere reguliere school in de regio of in het speciaal onderwijs. Het speciaal 

onderwijs verdwijnt niet. Kinderen die het echt nodig hebben, kunnen nog steeds naar het 

speciaal onderwijs. 

 

Samenwerkingsverband: 

Niet elke basisschool hoeft alle kinderen op te vangen. Kan een school geen passend 

onderwijs geven, dan wordt binnen het samenwerkingsverband een andere school gezocht 

die dit wel biedt. Scholen kunnen zich specialiseren en onderling afspreken wie welke 

kinderen het beste onderwijs kan bieden. De leerlinggebonden financiering (rugzak) wordt 

Directeur/bestuur
der SWV de 
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ngs-

manager 
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6 
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afgeschaft. Het budget blijft wel volledig beschikbaar, maar gaat voortaan rechtstreeks naar 

de samenwerkende scholen. Die zetten het geld zo doeltreffend mogelijk in.  

 

Wat betekent het voor de school en de ouders? 

Ouders moeten nu vaak zelf op zoek naar een passende onderwijsplek voor hun kind.  

Met de wet Passend Onderwijs verandert dit. Het is de verantwoordelijkheid van de school 

om (binnen het samenwerkingsverband) te bepalen waar het kind het beste past. De school 

regelt de extra ondersteuning in de klas of een plek op een andere school of de plaatsing in 

het speciaal onderwijs. Ouders hoeven dus niet meer zelf een ingewikkelde procedure te 

doorlopen. 

 

Procedure: 

• U meldt uw kind schriftelijk aan bij de school van uw voorkeur en geeft aan dat uw kind 

extra ondersteuning nodig heeft. Dit moet minimaal 10 weken voordat het nieuwe 

schooljaar begint.  

• Binnen 6 tot 10 weken kan de school bekijken of het uw kind kan toelaten.  

• Eerst wordt geprobeerd uw kind te plaatsen op de school van uw voorkeur. Kan dit niet, 

dan gaat de school met u op zoek naar een andere plek. De school moet rekening 

houden met de behoefte van uw kind, met uw voorkeuren en met de mogelijkheden van 

de school en van de regio.  

 

Hoe werkt het in onze ‘wijk’ (ondersteuningseenheid Rosmalen): 

Deze school is onderdeel van ondersteuningseenheid Rosmalen (onze 'wijk'). De scholen die 

tot deze ondersteuningseenheid behoren zijn: 

 

De Terp KC de Sprong 

 

De Groote Wielen 

 

KC de Troubadour 

De Hobbit 

 

Den Krommen Hoek 

KC de Hoven 

 

EC ’t Sparrenbos 

De Masten 

 

’t Ven 

Campus aan de Lanen 

 

Wittering.nl 

De Hoogakker- Nuland Mariaschool- Vinkel 

 

 

De scholen binnen onze wijk hebben regelmatig overleg met elkaar. Dit overleg is bedoeld 

om voor kinderen in de wijk Rosmalen het onderwijs zo ‘passend’ mogelijk te maken. Lukt dat 

niet op de school van uw eerste keuze, dan gaan we samen kijken welke school in de wijk de 
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juiste omgeving wel kan bieden. Dit gebeurt allemaal in goed overleg met ouders en 

scholen. Om passend onderwijs binnen onze wijk zo goed mogelijk uit te voeren, maken de 

scholen uit de wijk samen afspraken. Die afspraken leggen we vast in onze schoolgidsen, 

zodat alle ouders deze kunnen lezen en er gebruik van kunnen maken. 

 

Overstappen van basisschool naar basisschool: 

Het kan zijn dat u het gevoel heeft dat uw kind(eren) beter op hun plaats zouden zijn op een 

andere basisschool. Overstappen is dan misschien een goede keuze.   We willen daar binnen 

onze wijk zo open en eerlijk met de ouder(s) over praten. Om dat ook waar te maken 

hebben we er binnen Wijk-Rosmalen afspraken over gemaakt: 

• U bespreekt uw idee/gevoel eerst op de school waar het kind nu zit. (huidige 

school); 

• U neemt contact op met de school waar u graag heen zou gaan (nieuwe school) 

• De ‘nieuwe’ school stelt ouders de vraag of de huidige school bekend is met de 

wens van ouders.  Ja, dan kan er een gesprek gaan plaatsvinden. Nee, dan 

wordt er terugverwezen naar de huidige school om dit alsnog te bespreken (zie 

stap 1); 

• De twee scholen hebben contact met elkaar; 

• Er wordt een gesprek gepland met: ouder(s) en de ‘nieuwe’ school. Indien 

gewenst sluit iemand van de huidige school hierbij aan; 

• Tijdens het gesprek kan/kunnen de ouder(s) vertellen waarom ze naar een andere 

school willen gaan; 

• Samen kan er gekeken worden of de ‘nieuwe’ school echt kan bieden wat het 

kind nodig heeft; 

• De ‘nieuwe’ school neemt na het gesprek een besluit of het kind plaatsbaar is; 

• Ouder(s) worden op de hoogte gebracht door de ‘nieuwe’ school; 

• De huidige school wordt door de ouders op de hoogte gebracht; 

• Ouders maken een afspraak met huidige school om de overstap zo goed 

mogelijk te regelen. 

5.5. Schoolmaatschappelijk werk 

Het schoolmaatschappelijk werk is er voor ouders, kinderen en leerkrachten. De intern 

begeleider en/of de leerkracht zorgt ervoor dat ouders of leerkrachten met vragen bij het 

schoolmaatschappelijk werk terecht kunnen. Samen met ouders wordt gekeken naar de 

zorgen die er zijn met betrekking tot een kind. De schoolmaatschappelijk werkster 

ondersteunt ouders bij opvoedingsvragen en geeft informatie over de ontwikkeling van 

kinderen en problemen die zich daarbij kunnen voordoen. In de hal van de school vindt u 

een flyer met info. 

 

Wat kan het maatschappelijk werk u bieden: 

• Een eerste gesprek waarin u uw zorgen kunt bespreken. 

• Consultatie en advies over de ontwikkeling van uw kind. 

• Korte gesprekken met uw kind op school over waar uw kind tegenaan loopt. 
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• Opvoedbegeleiding in uw gezin. 

• Advisering en begeleiding aan u en uw gezin o.a. op het gebied van echtscheidings-, 

verwerkings- en gezinsproblematiek. 

• Indien nodig een goede verwijzing voor onderzoek of (specialistische) begeleiding 

5.6. Leerplicht 

De leerplichtwet legt ouders de plicht op ervoor te zorgen dat het kind is ingeschreven op 

een school en dat het kind de school ook bezoekt. Een kind is leerplichtig vanaf de dag dat 

het 5 jaar wordt. Op de eerste schooldag van de maand die volgt op de maand waarin het 

kind 5 jaar is geworden, dient het kind de school ook daadwerkelijk te bezoeken. Nu kan het 

gebeuren, dat een schoolweek voor een 5-jarige nog wat te vermoeiend is. Er kan dan 

gebruik gemaakt worden van een speciale regeling. Die houdt in dat een 5-jarige kleuter ten 

hoogste 5 uur per week thuis mag blijven als ouders dat vooraf doorgeven aan de directie.  

Op verzoek van de ouders kan de directie toestaan dat een 5-jarige zelfs 10 uur per week 

thuisblijft. Deze uren mogen niet worden opgespaard voor een extra vakantie. Voor kinderen 

ouder dan 5 jaar worden geen uitzonderingen gemaakt. 

5.7. Volgen van leerlingen 

In leerjaar 1 en 2 volgen we de kinderen met behulp van observaties. Vanaf leerjaar 3 volgen 

we de kinderen naast de observaties ook middels methodegebonden toetsen, en cito-

toetsen. Zodra kinderen een andere aanpak nodig hebben dan de gemiddelde, wordt er 

een intensievere aanpak binnen het leerjaar ingezet. In een enkel geval als blijkt dat de 

ingezette aanpak nog onvoldoende is wordt een hulpplan geschreven. We werken hierbij 

nauw samen met de intern begeleider (ib-er).  De ontwikkelingen van het kind worden 

bijgehouden in het leerlingdossier. Dat bestaat eigenlijk uit twee componenten, de leerling- 

administratie en het feitelijke leerling-dossier. Leerling-administratie: bevat gegevens die 

nodig zijn voor het bijhouden van administratie, zoals persoonsgegevens en gegevens over 

de inschrijving, de uitschrijving en het verzuim van de leerling. Leerling-dossier: bevat o.a. 

rapporten, uitslagen van toetsresultaten, gegevens uit het leerlingvolgsysteem, verslagen van 

gesprekken, onderzoeksgegevens, observatieverslagen, schoolarts en logopedie gegevens, 

informatie van de vorige school,  afgesloten handelingsplannen en afspraken die  over of 

met de leerling zijn gemaakt. De ouders of wettelijke vertegenwoordigers van de leerlingen 

hebben het recht te vernemen welke 

gegevens er van hun kinderen en 

henzelf in het dossier zijn opgenomen 

en wat de herkomst van deze 

gegevens is. De school geeft inzage 

op basis van een schriftelijk verzoek, 

binnen een maand. De school kan 

weigeren op grond van art. 30 WPR. 

De rechten van de gescheiden ouder 

waaraan het kind niet is toegewezen, 

zijn gelijk aan die van de wettelijke 



 

51 

 

vertegenwoordiger, tenzij het belang van het kind zich ertegen verzet.  De ouders hebben 

recht op afschriften van het leerlingdossier.    
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6. Bijlagen  

6.1. Gegevens team 

Anita van Heusden 

 

Directeur 

directie@kcmeerlaer.nl 

Aanwezig: ma-di-do-vrij 

 

Monique van Opijnen Intern begeleider 

monique.vanopijnen@signumonderwijs.nl 

Aanwezig: di-woe-do 

 

Gerrita van Lith- v.d. 

Hanenberg 

 

Leerkracht onderbouwunit (leerjaar 3) 

Unitcoördinator onderbouw 

gerrita.vanlith@ signumonderwijs.nl   

Aanwezig: ma-di-woe-vrij 

 

Els van den Houten 

 

Leerkracht onderbouwunit (leerjaar 1-2-3) 

Vertrouwenspersoon  

Gedragsspecialist 

MR 

els.vandenhouten@signumonderwijs.nl 

Aanwezig: di-wo-do 

 

Suzan Lamers 

 

Leerkrachtondersteuner onderbouwunit leerjaar 1-2 

suzan.lamers@signumonderwijs.nl   

Aanwezig: ma-woe-do 

 

Jacqueline Goedmakers 

 

Leerkracht middenbouwunit (startgroep 4-5) 

jacqueline.goedmakers@signumonderwijs.nl 

Aanwezig: ma-di-woe 

 

Bianca Tirtotaroeno Leerkracht middenbouwunit (startgroep 4-5) 

bianca.tirtotaroeno@signumonderwijs.nl 

Aanwezig: ma-di-do 

 

Susanne Mulder 

 

Leerkracht middenbouwunit (startgroep5-6) 

Unitcoördinator middenbouw 

susanne.mulder@signumonderwijs.nl 

Aanwezig: ma-di-1x 2weken-woe-vrij 

Lieke Bissels Leerkracht middenbouwunit (startgroep 5-6) 

Lieke.bissels@signumonderwijs.nl 

Aanwezig: woe-do 
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mailto:els.vandenhouten@signumonderwijs.nl
mailto:suzan.lamers@signumonderwijs.nl
mailto:jacqueline.goedmakers@signumonderwijs.nl
mailto:bianca.tirtotaroeno@signumonderwijs.nl
mailto:susanne.mulder@signumonderwijs.nl
mailto:Lieke.bissels@signumonderwijs.nl
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Francien Faber 

 

Leerkracht bovenbouwunit (leerjaar 7-8) 

Unitcoördinator bovenbouw 

Specialist onderzoekend en ontwerpend leren 

francien.faber@signumonderwijs.nl 

Aanwezig: ma-di-do-vrij 

 

Larissa van Boxtel 

 

Leerkracht bovenbouwunit (leerjaar 7-8) 

larissa.vanboxtel@signumonderwijs.nl 

Aanwezig: woe-do-vrij 

Barbara van Dongen Leerkrachtondersteuner 

barbara.vandongen@signumonderwijs.nl 

Aanwezig: ma-di-do 

Annemarie van Dartel Afwisselend in de verschillende units 

annemarie.vandartel@signumonderwijs.nl 

Aanwezig: ma ochtend-do ochtend 

 

6.2. Belangrijke telefoonnummers 

BS De Masten     073-8511 400 

Signum Bestuur    073-8507 800 

Tussenschoolse opvang (TSO Meerlaer) 06-33319 020 

Buitenschoolse opvang (BSO Meerlaer) 06-33320 144 

GGD jeugdgezondheidszorg   0900-4636 443  

Stichting KOMM    06-53107 731 

Cello De Elzengaard    088-3452 530 

 

mailto:francien.faber@signumonderwijs.nl
mailto:barbara.vandongen@signumonderwijs.nl
mailto:annemarie.vandartel@signumonderwijs.nl

