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Voorwoord
Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een
belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u.
Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. De gids
is een leidraad en naslagwerk met betrekking tot de organisatie en het onderwijs op basisschool De
Veste. U vindt hierin ook praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen,
schoolregels en opvang. Er staat beschreven wat wij belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden.
We geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten.
In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de
andere manieren waarop we u informeren.
Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad
(MR).
Wij wensen u veel leesplezier.
Met vriendelijke groet,
Team basisschool De Veste
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Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
Basisschool De Veste
Prins Bernhardstraat 3
5165TH Waspik
 0416-315000
 http://www.bsdeveste.nl
 infodeveste@leerrijk.nl
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Schoolbestuur
Stichting Leerrijk!
Aantal scholen: 14
Aantal leerlingen: 2.904
 http://www.leerrijk.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E-mailadres

Directeur

Frank van Maldegem

infodeveste@leerrijk.nl

Adjunct-directeur

Cecilia Snels

ceciliasnels@leerrijk.nl

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband PO Langstraat Heusden Altena

Aantal leerlingen
Aantal leerlingen in 2021-2022

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

255

2021-2022

Het leerlingenaantal van Bs. De Veste is licht groeiend. We constateren dat in Waspik zich meer jonge
gezinnen vestigen. Komend schooljaar starten we met 12 groepen. Te weten vier kleutergroepen 1/2,
twee groepen 3, twee groepen 4 en daarnaast een enkelvoudige groep per leerjaar 5-6-7-8.

1.2

Missie en visie
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Kenmerken van de school
Samenwerking

Zelfstandigheid

Gedegen en goed onderwijs

Ontwikkeling

Benutten van kwaliteiten

Missie en visie
Onze missie:
Vanuit verbinding en vertrouwen op weg naar de toekomst!
Onze Visie:
We willen kinderen van nu laten groeien naar kinderen die klaar zijn voor de volgende stap in hun
ontwikkeling! Uitgaan van vertrouwen in het kind, zorgen voor een veilige omgeving en samen met
ouders het beste uit ieder kind naar boven laten komen staan hierin centraal.
De visie van de school is dat we zorg willen dragen voor een goed pedagogisch klimaat, waarin
leerlingen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen.
De basiskwaliteit staat hierbinnen centraal, waarbij samenwerking en zelfstandigheid kernbegrippen
zijn.
De ontwikkelingen in de afgelopen jaren hebben ertoe geleid dat het werken naar doelen steeds
belangrijker is geworden. Daarbij worden leerlingen uitgedaagd om zelf mede inhoud te geven aan hun
ontwikkeling.
Basisontwikkeling en onderzoekend- en ontdekkend leren dragen bij aan een intrinsiek gemotiveerde
houding van leerlingen, waarbij naast het opdoen van kennis veel aandacht besteed wordt aan
vaardigheden (verwerking van informatie, vormen van samenwerken, presenteren op verschillende
wijzen).
Visie op actief burgerschap en sociale integratie
Onze school wil graag dat de leerlingen betrokken burgers worden die een bijdrage kunnen en willen
leveren aan een duurzame leefbare wereld.
Onze kinderen van nu zijn de volwassenen van later en zij zullen dus degene zijn die de maatschappij
draaiende moeten houden. Om dat te kunnen doen, zullen ze bepaalde kennis en vaardigheden
moeten hebben en een actieve houding moeten ontwikkelen. Ze zullen zelf stevig in de wereld moeten
staan om behulpzaam, eerlijk en respectvol naar anderen te kunnen zijn. Als kinderen over elkaar,
elkaars cultuur en geloof leren zullen ze elkaar beter begrijpen en zullen ze beter in staat zijn verschillen
en ‘anders’ zijn te accepteren. Door afspraken centraal te stellen in de klas, in de school en in het
verkeer leren de kinderen dat er regels nodig zijn om een veilige maatschappij te realiseren.
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Nederland is een democratische rechtsstaat. Democratisch, omdat de burgers kiezen wie het land
regeert. Een rechtsstaat, omdat iedereen zich aan wetten en regels moet houden, zowel de burgers als
de overheid. Het betekent ook dat iedereen die het ergens niet mee eens is, aan een onafhankelijke
persoon mag vragen hoe het zit. Die onafhankelijke persoon is de rechter. Het is belangrijk voor
kinderen om te weten hoe zo’n democratische rechtsstaat ontstaan is, in elkaar zit en hoe zij daarin
later een rol kunnen gaan spelen.
Omdat we in dit land vrijheid van meningsuiting hebben is het belangrijk dat kinderen zich een eigen
mening weten te vormen, maar ook dat zij meningen van anderen leren te respecteren en
onverdraagzaamheid en discriminatie leren af te wijzen.
Ten slotte is het belangrijk voor de kinderen te leren over de wereld, de natuur en het milieu en vooral
hoe zij er met z’n allen voor kunnen zorgen dat de wereld voor hen en degene die na hen komen
leefbaar blijft.
Basisschool De Veste maakt als één van de veertien scholen deel uit van Stichting Leerrijk!
Over Leerrijk!
Sinds 1 januari 2005 maakt onze school deel uit van Leerrijk!, een stichting voor primair onderwijs in de
gemeenten Waalwijk en Loon op Zand. Op dit moment wordt op dertien basisscholen en een school
voor speciaal basisonderwijs onderwijs gerealiseerd. Hierbij wordt nauw samengewerkt met
ouders/verzorgers. Zie ook www.leerrijk.nl
Leerrijk!
De naam van de stichting: Leer Rijk ! is tevens haar motto. Zoals uit het logo blijkt moet de naam
gelezen worden als een gebiedende wijs, een opdracht aan leerlingen en de binnen de stichting
werkzame mensen: Leer rijk! Hiermee maken we duidelijk hoe we de ontwikkeling van zowel de
kinderen die onze scholen bezoeken als de voor hen werkende mensen graag zien. Het figuurtje in het
logo maakt daarbij overduidelijk een stap voorwaarts!

Identiteit
Bs. De Veste is een basisschool waar iedereen ongeacht de eigen levensbeschouwing van harte welkom
is. Wij dragen zorg voor een omgeving waar iedereen zich welkom voelt en mag zijn wie hij is. Hierbij
houden wij rekening met verschillen in aanleg en ontwikkeling. Wij werken vanuit hoge verwachtingen.
Wij willen dat onze kinderen beseffen dat elk mens uniek is en recht heeft op een eigen identiteit. Ras,
nationaliteit, geslacht, seksuele geaardheid, sociaal milieu, religie, levensbeschouwing of handicap
mag hierbij geen verschil maken.
Wij willen onze leerlingen ook kennis laten maken met verschillende maatschappelijke visies en hen
leren respectvol om te gaan met de medemens. Wij streven ernaar dat kinderen een positieve kijk op de
samenleving hebben/krijgen, zodat zij hieraan nu en later een positieve bijdrage kunnen leveren.
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Het onderwijs

2.1

Organisatie van het onderwijs

NPO gelden
Het Nationaal Plan Onderwijs is er voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona.
Om deze extra gelden binnen onze school op een effectieve wijze in te zetten is er een uitgebreide
schoolanalyse gemaakt. Hierbij hebben we inzicht gekregen in de individuele behoeften van onze
leerlingen om opgelopen achterstanden door de coronaperiode weg te werken.
We zijn met de volgende interventies aan de slag:
•
•
•

Vergroten van expertise van leerkrachten m.b.t. feedback en verlengde instructie.
Verkleinen van de groepen 1 t/m 4.
Aandacht voor de sociaal emotionele en motorische ontwikkeling door leerlingen op een prettige
manier met elkaar te laten sporten.

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

Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
Groepsdoorbrekende niveaugroepen: leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau
gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten

Invulling onderwijstijd
Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.
Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2
Vak

Leerjaar 1

Leerjaar 2

Sociaal emtionele
activiteiten

2 u 30 min

2 u 30 min

6 uur

6 uur

5 uur

5 uur

7 uur

7 uur

5 uur

5 uur

Taalactivteiten
Rekenactiviteiten
Motorische activiteiten
Zelfstandig werken
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Deze verdeling van lestijd over de verschillende vakgebieden is indicatief en kan, naar behoefte van
groep of leerling, aangepast worden.
In de groepen 1 en 2 gaan we komend schooljaar gebruikmaken van Digikeuzebord (tot nu toe
gebruikten we Kijk), een online systeem waarbij we de activiteiten makkelijk kunnen plannen voor de
leerlingen. Het hierbij behorende leerlingvolgsysteem geeft ons inzicht in de ontwikkelbehoefte van
onze leerlingen in groep 1 en 2. Dit zorgt ervoor dat we een beredeneerd aanbod kunnen verzorgen.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
Vak

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

4 uur

4 uur

4 uur

4 uur

4 uur

4 uur

4 uur

4 uur

4 uur

4 uur

4 uur

4 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

5 uur

6 uur

6 uur

6 uur

6 uur

6 uur

6 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

Lezen
Taal
Rekenen/wiskunde
Wereldoriëntatie
Kunstzinnige en
creatieve vorming
Bewegingsonderwijs
Levensbeschouwing
Sociaal emotionele
ontwikkeling

Deze verdeling van lestijd over de verschillende vakken is indicatief en kan, naar behoefte van groep of
leerling, aangepast worden.
Gymtijden dinsdag:
08.30 - 09.15: groep 8(met buurtsportcoach), groep 5
09.15 - 10.00: groep 6(met buurtsportcoach), groep 7
10.15 - 11.00: groep 3b(met buurtsportcoach), groep 3a
11.00 - 11.45: groep 4a/4b
Gymtijden donderdag:
08.30 - 09.15: groep 7(met buurtsportcoach), groep 6
09.15 - 10.00: groep 4a/4b(met buurtsportcoach)
1015 - 11.00: groep 5(met buurtsportcoach), groep 8
11.00 - 11.45:groep 3a(met buurtsportcoach), groep 3b
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Donderdagmiddag per toerbeurt 2 van de 4 kleutergroepen gymles van de buurtsportcoach.

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

2.2

Speellokaal
Onze school heeft een speellokaal voor de kleutergroepen , deze is incidenteel te gebruiken door
oudere groepen.
Ook hebben wij een grote aula waar velerlei activiteiten kunnen plaatsvinden
In de school is ook een ruimte waar de peutergroep van De Schat wordt opgevangen.

Het team

Wie werken schooljaar 2022-2023 op onze school?
•
•
•
•
•
•
•

Groep 1/2a
Groep 1/2b
Groep 1/2c
Groep 1/2d
Groep 3a
Groep 3b
Groep 4a

- Gonnie Beumer en Diana de Hond
- Joyce Brand en Sietske Beerens
- Cindy van der Made en Gerry Biemans
- Laura Schalken en Sietske Beerens
- Lidewij van der Schans en Simone de Vos
- Alice de Klijn en Jessica van der Linden
- Patty van Kuijk en Maureen van Esdonk
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•
•
•
•
•

Groep 4b - Cindy Soeters
Groep 5
- Danyel de Wit en Maureen van Esdonk
Groep 6
- Natasja van Nijnatten en Marlot Jansen
Groep 7
- Judith van Tilburg en Pascal van Ballegooien
Groep 8
- Fleur van den Oever en Judith van Tilburg

•
•
•
•
•
•
•

Conciërge:
- Joseé van Aarle
Buurtsportcoach:
- Maaike Meeuwis
Basisschoolcoach:
- Yvonne Steur
(Hoog) begaafde leerlingen: Natasja van Nijnatten
Intern begeleider:
- Marlot Jansen en Cecilia Snels
Adjunct:
- Cecilia Snels
Schoolleider:
- Frank van Maldegem

Opleidingsschool
Leerrijk! heeft een convenant gesloten met Fontys Hogeschool Pabo 's-Hertogenbosch, waarbij
overeengekomen is dat studenten aan de opleidingsschool De Veste mogen worden opgeleid. Daarin is
opgenomen dat jaarlijks ten hoogste acht studenten van de Hogeschool in de praktijk worden opgeleid,
waaronder steeds maximaal 2 afstudeerstudenten. Sinds 2021 worden deze acht studenten verdeeld
over Bs. De Berk in Kaatsheuvel en Bs. De Veste. De mentor, die de student in de groep begeleidt, is
samen met de basisschoolcoach en de studieloopbaanbegeleider eindverantwoordelijk voor de
student. Een van de leerkrachten coacht één dag per week, als basisschoolcoach, de studenten en
leerkrachten en voert overleg met de studieloopbaanbegeleider. Deze leerkracht heeft voor deze taak
een opleiding aan de Pabo gevolgd en regelt de plaatsing van studenten in overleg met de mentoren en
IB er, begeleidt de studenten bij hun opdrachten en ondersteunt de mentoren bij hun taak. Om
studenten de gelegenheid te geven in de praktijk ervaring op te doen, is overeengekomen dat in
principe in elke groep een student geplaatst kan worden. De afstudeerders krijgen een onderzoek, dat
afgeleid wordt van de ontwikkelingen, die op onze school plaatsvinden. Op deze manier liggen praktijk
en opleiding heel dicht bij elkaar. Daar de afstudeerders gedurende vijf weken de volle
verantwoordelijkheid van een groep dragen, komt er onder andere tijd vrij om een leerkracht
bijvoorbeeld aan ontwikkelingen voor de school te laten werken. Op die manier heeft het begeleiden
meerwaarde voor student en school. Voor het incidentele vrij roosteren van een leerkracht buiten de
groep, bijvoorbeeld voor het voeren van een [ontwikkel]gesprek, afnemen van een toets of individuele
begeleiding van een leerling, kunnen studenten ingezet worden. De verantwoording voor de groep
blijft bij de leerkracht van de groep. De directie heeft een participerende rol in het begeleiden van de
afstudeerders tijdens hun onderzoek. Tevens geeft de directie aan, in samenspraak met het team, op
welk gebied binnen het onderwijs een onderzoek plaats vindt. De kwaliteit van de opleidingsschool in
samenwerking met Pabo 's-Hertogenbosch is gewaarborgd in het PDCA-cyclus. Deze wordt ieder jaar
besproken en bijgesteld, indien noodzakelijk.

Vakleerkrachten
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

9

Spel en beweging /
bewegingsonderwijs

Verlof personeel
Bs De Veste is onderdeel van Leerrijk!, een stichting voor 14 katholieke scholen in Waalwijk en Loon op
Zand. Als stichting zijn we aangesloten bij een Vervangingsmanager, waarmee afspraken gemaakt zijn
over de vervanging.
Aangezien het de laatste jaren lastig is om vervangers in de school te krijgen, hebben we het geluk dat
we met een vervangster uit Waspik de eerste zorg kunnen opvangen. Daarnaast zijn we blij, dat
parttimers vaak vervangen wanneer hun duo-collega niet aanwezig kan zijn.

2.3

Aanbod voor het jonge kind

Onze school heeft extra aanbod voor het jonge kind: Taalimpuls jongste kinderen.. We werken samen
met een kinderopvang in de buurt. Met de Schat.
VVE
De verschillen in aanleg en ontwikkeling in een groep kinderen van dezelfde leeftijd kunnen behoorlijk
groot zijn. Dat ervaren we vaak al in de groepen 1 en 2. Vanuit de peuterspeelzalen wordt informatie
(alleen met toestemming van de ouders) doorgegeven aan de basisschool over eventuele
achterstanden of vertragingen in de ontwikkeling van de kinderen. Daarnaast trekken we de ingezette
lijn van VVE (Vroegtijdige en Voorschoolse Educatie) die op de peuterspeelzaal wordt opgestart, door
in onze school. Met de ouders van kinderen die van KDV de Schat naar onze school komen vindt een
gezamenlijk gesprek plaats tussen de Schat, ouders en school; we noemen dit een “warme
overdracht”.

2.4

Kwaliteitszorg en schoolplan

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.

Doelen in het schoolplan
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Waar gaan we aan werken in schooljaar 2022-2023;
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De oudergesprekken van november worden gehouden aan de hand van de ouderrapportages van
"Zien".
Leerkrachten werken volgens een ononderbroken ontwikkelingslijn, waarbij eventueel
opgelopen vertraging door Corona nadrukkelijk de aandacht heeft. Hiervoor is een Coronaplan
geschreven, dat samen met het schooljaarplan uitgevoerd gaat worden.
Verbeteren van de in- en externe communicatie. Nieuwsbrief vanuit school(directie, MT,
coördinatoren en werkgroepen) en nieuwsbrieven per groep. Werken aan de zichtbaarheid naar
ouders en afspraken maken over het communiceren via de Parro-app.
Onder begeleiding van een onderwijsbegeleider inzetten op het geven van een effectieve
rekeninstructie, welke een vliegwiel zal zijn naar het geven van instructie bij andere vakken.
Een verdere uitbreiding van het geven van procesgerichte feedback en de koppeling hiervan naar
de verlengde instructie.
Het bevorderen van de leesbeleving binnen de school en dit door vertalen naar de thuissituatie.
Ouders dit hier moeilijkheden bij ondervinden worden hierbij op weg geholpen.
Een doorgaande lijn m.b.t. het voeren van kindgesprekken.
Inzetten van de door het team vastgestelde kijkwijzer m.b.t. eigenaarschap van leerlingen.
De ouder als full-partner: we brengen in kaart hoe de zorggesprekken door ouders ervaren
worden door ze te bevragen over hun ervaringen.
Zorgleerlingen denken mee over de stapjes in hun ontwikkeling.
We stellen doelen op voor het onderwijs aan de hoogbegaafde leerlingen. Dit wordt onderdeel
van het beleidsplan wat er reeds ligt.
Komen tot een doorgaande lijn m.b.t. mediawijsheid.
Realisatie van een ICT-beleidsplan.

Hoe bereiken we deze doelen?
Een volledig uitgewerkt kwaliteitssysteem is is op bs de Veste aanwezig, waarbij de kern is, dat we
werken met PDCA's op de verschillende "klimaten".
Deze klimaten zijn het uitgangspunt voor het stellen van doelen, waarop een plan gemaakt wordt, dat
vervolgens uitgewerkt wordt naar handelen. Deze handelingen worden gecheckt vervolgens met
vastgestelde regelmaat geëvalueerd, om vervolgens op basis van de evaluatie en nieuwe inzichten te
komen tot een nieuw plan.
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3

Ondersteuning en veiligheid

3.1

Extra ondersteuning van leerlingen

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke
extra ondersteuning de school biedt, naast de basisondersteuning. Ook staat in het document welke
doelen en wensen de school heeft voor de toekomst. Daarnaast komt het contact met ouders over de
ondersteuning aan bod. Leraren, de schoolleiding en het bestuur stellen samen het
schoolondersteuningsprofiel op.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning
In schooljaar 2022-2023 gaan wij starten met een gedragscoördinator.
Zorg over de ontwikkeling van leerlingen hoort vaak bij zorgen rondom het gedrag. Beide kunnen niet
los van elkaar gezien worden. We willen beleid maken hoe we hiermee omgaan; schoolbrede regels en
afspraken maken en borgen en insteken op een verstevigd pedagogisch klimaat.

Gediplomeerde specialisten op school
12

Taal en rekenen
Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?
•

Intern begeleider

•

Coördinator (hoog)begaafdheid

•

Vakcoördinatoren rekenen, lezen en taal

De vakcoördinatoren zijn de initiatiefnemers op het betreffende vakgebied. Zij bewaken het
betreffende terrein, zorgen dat de voortgang bewaakt wordt en bespreken dit tijdens teammomenten.
In contact met de intern begeleiders worden plannen gemaakt en met het team worden trendanalyses
gemaakt en besproken. Op grond hiervan worden doelen gesteld.

Wij werken met een coördinator (hoog)begaafdheid. Vanuit de groepen 1 t/m 8 krijgen kinderen die
daarvoor in aanmerking komen extra uitdaging. We willen dat de kinderen een leven lang leren, vanuit
deze gedachte dienen de kinderen te leren leren, eigen doelen te stellen en procesgericht te handelen.
Wij bieden deze kinderen een passend aanbod in onze eigen plusklas en (voor enkele leerlingen) bij
Breinrijk!.

Sociaal emotioneel
Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?
•

Coördinator Kanjertraining. Alle leerkrachten zijn gecertificeerde Kanjerspecialisten of volgen
daarvoor scholing.

•

Twee geschoolde Anti-Pest-Coördinatoren en interne vertrouwenspersonen

•

Twee gediplomeerde intern begeleiders

Zie beschrijving in sociaal veiligheidsbeleid.

Gedrag, werkhouding en taakaanpak
Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?
•

Er zijn voor dit aandachtsgebied geen gediplomeerd specialisten aanwezig
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Motorische en lichamelijke ontwikkeling
Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?
•

Intern begeleider

•

Fysiotherapeut

•

Vakleerkracht gymnastiek vanuit Het Beweegburo

De vakleerkracht gymnastiek ook wel de Buurtsportcoach genoemd verzorgd het
bewegingsonderwijs. Ook de vakleerkracht signaleert wanneer er extra aandacht nodig is m.b.t. de
motoriek van een leerling.
Met regelmaat bezoekt een fysiotherapeut de school in het kader van begeleiding van enkele
leerlingen.

Medisch handelen en persoonlijke verzorging
Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?
•

BHV-ers.

Onze conciërge vangt in eerste instantie kinderen op waar zorg om is in het kader van medisch
handelen en/of persoonlijke verzorging.
Op onze school zijn meerdere B.H.V.-ers werkzaam.

3.2

Veiligheid op school

Anti-pestprogramma
In onze houding naar kinderen toe en in onze manier van lesgeven houden we rekening met verschillen
tussen kinderen binnen de sociale- en emotionele ontwikkeling. We vinden het daarnaast belangrijk
structureel aandacht te besteden aan deze vorming.
We werken met de methode Kanjertraining. Thema’s als zelfvertrouwen, om kunnen gaan met je eigen
gevoelens en die van anderen, opkomen voor zichzelf en voor anderen komen hierin aan bod. Tijdens
de lessen van de Kanjertraining zullen de leerlingen samen met de leerkracht enerzijds over
onderwerpen praten, maar daarnaast ook praktisch oefenen. De kinderen worden hierbij mede
verantwoordelijk gemaakt voor de sfeer in de groep.
De Kanjertraining hanteert 5 afspraken die voor iedereen door de gehele school gelden:
We helpen elkaar
We vertrouwen elkaar
Niemand speelt de baas
Niemand lacht uit
Niemand doet zielig
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Naast het werken met de Kanjertraining maken we aan het begin van het schooljaar afspraken met de
leerlingen over hoe we met elkaar in de groep omgaan. Deze “klassenregels” worden zichtbaar in de
groep opgehangen, zodat we allemaal weten wat er afgesproken is.

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
LOVS Zien en De Succes!Spiegel.
Op basisschool De Veste werken we met een sociaal emotioneel leerlingvolgsysteem; dit heet “Zien”.
De leerkracht van groep 3 t/m groep 8 vult een vragenlijst in. Ze geeft aan in welke mate ze gedrag
waarneemt bij een leerling. Bijvoorbeeld bij de stelling: “De leerling komt opgewekt over” kan de
leerkracht invullen dat dit altijd zo is, in de meeste situaties zo is, dat dit het geval is als de situatie ertoe
uitnodigt of dat het nooit het geval is.
Als alle stellingen ingevuld zijn krijgt de leerkracht een beeld van de betrokkenheid en het welbevinden
van de leerling. De vragenlijst is geen beoordeling, het is een beeld van het gedrag dat de leerkracht op
school ziet! De vragenlijsten van alle kinderen samen geeft een goed beeld van de groep.
In de groepen 5 t/m 8 vullen de leerlingen zelf ook een gelijksoortige vragenlijst in. Dit biedt de
leerkracht veel informatie. Kijkt de leerling op eenzelfde wijze tegen de situatie aan? Voelt een kind
zich prettig in de groep? Wordt een leerling gepest? Etc. Aan de hand van het groepsoverzicht gaan de
leerkracht en IB-er in gesprek. Samen bekijken zij aan welke vaardigheden er gewerkt dient te worden
op groepsniveau en eventueel op leerlingenniveau.
De verkregen informatie vanuit Zien wordt meegenomen in de oudergesprekken.
Ook wordt jaarlijks de vragenlijst van de Succes!Spiegel afgenomen. Met ingang van komend
schooljaar gaan we aan de slag met Werken Met Kwaliteitskaarten (WMK).
Aandachtsfunctionaris Sociale Veiligheid Leerrijk!
Met de invoering van de wet Sociale Veiligheid op School (aug. 2015) hebben scholen een
inspanningsverplichting gekregen om een sociaal veilige schoolomgeving te realiseren. De wet
omschrijft 3 verplichtingen waaraan elke school moet voldoen:
•
•
•

Scholen worden nu verplicht om een actief sociaal veiligheidsbeleid te voeren, gericht op
preventie en op het afhandelen van incidenten (curatieve zorg);
Het veiligheidsbeleid moet periodiek gemonitord worden;
Elke school heeft een persoon aangesteld die het anti-pestbeleid coördineert en daarnaast ook
dient als aanpreekpunt voor ouders en leerlingen. Nu wordt deze persoon vaak de antipestcoördinator genoemd. Voor onze school zijn dit Cindy van der Made en Fleur van den
Oever. Naast de anti-pestcoördinator op schoolniveau is er voor alle Leerrijk!-scholen ook een
Aandachtsfunctionaris Sociale Veiligheid (ASV) ibenoemd. De ASV-er helpt de scholen met het
implementeren en uitvoeren van het veiligheidsbeleid. Naast een adviserende rol naar scholen
m.b.t. het beleid, verzorgt de ASV-er ook teamscholingen, themabijeenkomsten voor ouders en
workshops / trainingen voor leerlingen. Tevens is de ASV-er een aanspreekpunt voor de anti-pest
coördinatoren. De ASV-er van Leerrijk! is Marloes van Tetering.

De school heeft 2 vertrouwenspersonen. Dit zijn Cindy van der Made en Fleur van den Oever.
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Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
Functie

Naam

E-mailadres

anti-pestcoördinator

v.d. Oever

fleurvandenoever@leerrijk.nl

anti-pestcoördinator

van der made

cindyvandermade@leerrijk.nl

vertrouwenspersoon

v.d. Oever

fleurvandenoever@leerrijk.nl

vertrouwenspersoon

van der Made

cindyvandermade@leerrijk.nl

16

4

Handige informatie voor ouders

4.1

Hoe ouders worden betrokken

Een van de uitgangspunten van Leerrijk!, de stichting waaronder bs de Veste valt, is
het fullpartnership van ouders.
Deze rol als full partner proberen we zo breed mogelijk inhoud te geven:
- een medezeggenschapsraad;
- een ouderraad;
- inzet van ouders bij activiteiten, welke ook onderwijsinhoudelijk van aard zijn;
- structureel inplannen van gesprekken over de ontwikkeling van de kinderen met ouders;
- extra contactmomenten m.b.t. zorgleerlingen;
Tijdens de genoemde gesprekken vinden we het van belang om de mening, zienswijze en inbreng van
ouders serieus mee te nemen in de vertaling naar het handelen in de groep. Ouders worden na deze
gesprekken ook bevraagd, hoe zij de gesprekken en de vertaling van hun inbreng ervaren.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
Op Bs. De Veste hebben we verschillende manieren om ouders te informeren:
- de website, waarop algemene informatie terug te vinden is;
- een digitale nieuwsbrief, deze wordt via Parro verzonden;
- maandelijkse nieuwsbrief vanuit de leerkrachten over het reilen en zeilen in de groep;
- gesprekken met ouders;
- extra gesprekken met ouders van leerlingen met een ondersteuningsbehoefte;
- rapporten en gesprekken hierover.
Ouders worden via de nieuwsbrief met enige regelmaat gewezen op het feit, dat ze altijd contact met
leerkrachten, IB-er en/of directie kunnen opnemen, wanneer ze vragen hebben of een gesprek willen
aangaan.

Klachtenregeling
Klachtenregeling
Overal waar mensen samenwerken, kan iets fout lopen. Ook op onze school.
Vaak worden zulke problemen in onderling overleg bijgelegd. Soms is een meningsverschil van dien
aard, dat iemand een klacht hierover wil indienen. Die mogelijkheid is er. Voor de school is een
klachtenregeling vastgesteld.
Wij beschouwen klachten als een signaalfunctie: de school en het bestuur ontvangen signalen die hen
kunnen ondersteunen bij het verbeteren van het onderwijs en de goede gang van zaken op school.
Klachtenprocedure:
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•
•
•
•
•

Klachten m.b.t. het klassengebeuren dient u in eerste instantie met de betrokken leerkracht te
bespreken.
Ook kunt u op school spreken met de Interne Vertrouwens Persoon, waarvan de naam ieder jaar
bekend gemaakt wordt in de schoolgids en jaarkalender.
Indien geen oplossing wordt gevonden, kunt u zich richten tot de schoolleiding van de school.
Mocht dit ook geen bevredigende oplossing bieden, dan kunt u zich wenden tot het bestuur
(0416-320768) waarbij het beginsel ‘hoor-wederhoor’ wordt toegepast.
Ook is er een externe vertrouwenscontactpersoon op bestuursniveau:

mevr. Annelies de Waal, anneliesdewaal@vertrouwenswerk.nl , tel.: 06-33646887
en/of
dhr. Roy Ploegmakers, royploegmakers@vertrouwenswerk.nl , tel. 06-48088774.
Voor meer informatie kunt u ook terecht op www.vertrouwenswerk.nl
Zowel de interne als de externe vertrouwenscontactpersoon hebben een geheimhoudingsplicht. Dat
betekent dat er alleen met uw toestemming aan anderen informatie gegeven mag worden. Wat doet
de externe vertrouwenspersoon nog meer dan de interne vertrouwenspersoon? Zo nodig bemiddelen;
nadere informatie geven over de klachtenprocedure; adviseren en ondersteunen bij het indienen van
een klacht bij de Landelijke Klachtencommissie en politie; bijstand geven tijdens de procedure en zo
nodig verwijzen naar professionele hulpverlening.
•

Wanneer u van mening bent dat uw klacht niet opgelost is, kunt u een formele klacht indienen bij
de onafhankelijke Landelijke Klachten Commissie (LKC). De adressering is als volgt:

Onderwijsgeschillen,
Postbus 85191,
3508 AD Utrecht,
Telefoon: 030-2809590,
E-mailadres: info@onderwijsgeschillen.nl.
Op de website www.onderwijsgeschillen.nl is meer informatie te vinden over een
klachtbehandeling. Zowel ouders als personeelsleden kunnen een formele klacht voorleggen aan de
LKC.
Een secretaris van de stichting Onderwijsgeschillen neemt contact met u en het bestuur op en verkent
of bemiddeling onder leiding van een externe deskundige tot de mogelijkheden behoort. Zo niet, dan
onderzoekt de LKC of de klacht gegrond is. De LKC brengt advies uit aan het bestuur en kan aan haar
advies aanbevelingen verbinden. Het bestuur neemt over de afhandeling van de klacht en het opvolgen
van de aanbevelingen de uiteindelijke beslissing.
Cameratoezicht
Het bestuur behoudt zich de mogelijkheid voor om tijdelijk heimelijk cameratoezicht in te zetten,
ingeval van diefstal of fraude. Daarbij wordt binnen de kaders van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming gehandeld. De procedure is beschreven in het Reglement Cameratoezicht en is
opgenomen in het handboek AVG dat op Camera school aanwezig is. De voorzitter van de
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medezeggenschapsraad van de betrokken school wordt achteraf vertrouwelijk geïnformeerd dat de
verborgen camera is ingezet.
Vertrouwensinspecteur
Bij de Inspectie van het Onderwijs werkt een klein team van vertrouwensinspecteurs. Ouders,
leerlingen, docenten, directeurs en besturen kunnen de vertrouwensinspecteur benaderen wanneer
zich in of rond de school problemen voordoen op het gebied van:
- seksuele intimidatie en seksueel misbruik;
- lichamelijk geweld;
- grove pesterijen;
- extremisme en radicalisering.
Ernstige klachten die vallen binnen deze categorieën kunnen voorgelegd worden aan de
vertrouwensinspecteur. Deze zal adviseren en informeren. Zo nodig kan de vertrouwensinspecteur ook
begeleiden in het traject naar het indienen van een formele klacht of het doen van aangifte. De
vertrouwensinspecteur is tijdens kantooruren bereikbaar op 0900-1113111 (lokaal
tarief). https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwijssectoren/veiligheid-van-kinderen-en-jongeren-opscholen
Onderwijsinspectie
Postbus 2730
3500 GS Utrecht
Verwijdering en schorsing van leerlingen
Schorsing
Schorsing van een leerling is met name aan de orde wanneer de directeur bij ernstig ongewenst gedrag
van een leerling onmiddellijk moet optreden en er tijd nodig is voor het zoeken naar een oplossing. Bij
ernstig ongewenst gedrag van leerlingen, wordt geregistreerd wat er is gebeurd (ook t.a.v. preventieve
maatregelen ter voorkoming van ongewenst gedrag), welke afspraken zijn gemaakt en welke besluiten
zijn genomen. De rapportage wordt opgeslagen in het leerlingendossier. Ouders hebben recht van
inzage in het leerlingendossier van hun kind volgens de daarvoor geldende regels.
O.a. de volgende gebeurtenissen kunnen aanleiding zijn tot schorsing:
•
•
•

Herhaaldelijk niet gedragen volgens schoolregels;
Het in gevaar brengen van andere leerlingen, ouders en/of personeel;
Verbaal en/of fysiek geweld tegenover andere leerlingen, ouders en/of personeel.

Voorbeelden van verbaal geweld: iemand dreigend toespreken in combinatie met stemverheffing en/of
gebaren, die als bedreigend kunnen worden opgevat; dreigementen tot beschadiging van
eigendommen van betrokkene of de school; dreigementen over te gaan tot fysiek geweld tegen
betrokkene en/of haar of zijn familie en/of de school. Onder verbaal geweld rekenen we ook
bedreigingen via sociale media, wanneer deze activiteiten tijdens de schooltijd en/of op school (terrein)
plaatsvinden.
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Voorbeelden van fysiek geweld: slaan, schoppen, bijten, krabben, enz.; bedreiging met en/of gebruik
van een wapen of een voorwerp dat als een wapen kan worden gebruikt; beschadiging en/of vernielen
van eigendommen van leerlingen, personeel, andere ouders of de school.
In het geval dat de schoolregels herhaaldelijk niet nageleefd worden, dient er, alvorens tot schorsing
wordt overgegaan, minimaal twee keer gewaarschuwd te zijn in de vorm van een gesprek met leerling
en ouders. Deze gesprekken worden vastgelegd in een verslag dat door ouders voor akkoord getekend
moet worden. Indien ouders niet willen tekenen, maakt de directeur hier een aantekening van in het
verslag. In het geval dat door een leerling de veiligheid voor andere leerlingen en/of personeel en/of
ouders in gedrang komt, kan onmiddellijk en zonder waarschuwing overgegaan worden tot schorsing.
Procedure voor schorsing:
•
•

•

•

•
•
•
•

Het bestuur heeft de bevoegdheid om tot een schorsing over te gaan gemandateerd aan de
directeur;
Schorsing van een leerling vindt in principe pas plaats na een gesprek met de leerling en de
groepsleerkracht. De ouders worden zo mogelijk voorafgaand aan het schorsingsbesluit over het
voornemen gehoord. Als de omstandigheden van het geval zodanig zijn dat de leerling per direct
geschorst dient te worden, dan worden de ouders na het schorsingsbesluit gehoord;
Schorsing van een leerling dient op basis van een gegronde reden te geschieden; De duur van de
schorsing is minimaal één schooldag en maximaal vijf schooldagen, waarna er afspraken worden
gemaakt over (voorwaarden m.b.t.) het weer toelaten van de leerling op de school;
De directeur deelt het besluit tot schorsing schriftelijk aan de ouders mee. In dit besluit worden
vermeld: de reden(en) voor schorsing, de aanvang en tijdsduur van schorsing en eventuele andere
genomen maatregelen;
Een afschrift van deze mededeling wordt verzonden aan het bestuur van de stichting;
De school stelt de leerling in staat, bijvoorbeeld door het opgeven van huiswerk, te voorkomen
dat deze een achterstand oploopt;
De directeur stelt de inspectie in kennis van de schorsing en de redenen daarvoor als de schorsing
langer dan een dag duurt via een formulier dat in het internet schooldossier (ISD) is opgenomen;
Ook de leerplichtambtenaar wordt van de schorsing in kennis gesteld, deze kennisgeving wordt
opgeslagen in het leerlingdossier. Wanneer schorsing geen oplossing meer biedt, kan worden
overgegaan tot verwijdering van de leerling.

Verwijdering
Verwijdering van een leerling is een maatregel die slechts in het uiterste geval en uiterst zorgvuldig
genomen wordt conform de wettelijk vastgestelde procedure. Alleen het bestuur kan een
verwijderingsbesluit nemen. Verwijdering is aan de orde bij ernstig wangedrag van de leerling en/of de
ouders.
Procedure voor verwijdering:
•

•
•

De directeur stelt aan het bestuur een dossier ter beschikking, waarin is bijgehouden welke
problemen zijn opgetreden, wat de school er aan gedaan heeft om ze op te lossen om
verwijdering van de leerling te voorkomen. Tevens is hierin opgenomen een schriftelijke
waarschuwing aan de (ouders van de) leerling, waarbij gewezen wordt op mogelijke verwijdering
als het wangedrag aanhoudt;
Het bestuur hoort zo snel mogelijk de directeur en de betrokken leerkracht(en);
Het bestuur stelt de ouders schriftelijk in kennis van het voornemen tot verwijdering en nodigt de
ouders uit voor een gesprek in het kader van ‘hoor-wederhoor’. Van dit gesprek wordt een
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•

•

•
•
•
•
•

•
•
•

verslag gemaakt;
Het bestuur besluit hierna of verwijdering plaatsvindt. Indien dat het geval is, wordt het
verwijderingsbesluit met redenen omkleed (waaronder de afweging tussen het belang van de
school bij verwijdering en het belang van de leerling om op de school te blijven) schriftelijk aan
de ouders medegedeeld;
Het definitieve besluit tot verwijdering van een leerling kan pas worden genomen nadat het
bestuur ervoor heeft zorg gedragen dat een andere school bereid is de leerling toe te laten(in het
kader van de zorgplicht). Deze andere school wordt vermeld in het verwijderingsbesluit;
In het verwijderingsbesluit wordt vermeld dat de ouders binnen 6 weken na dagtekening
schriftelijk tegen het besluit bezwaar kunnen maken bij het bestuur;
De leerplichtambtenaar wordt van het voornemen en het verwijderingsbesluit in kennis gesteld
door het bestuur;
Als de ouders geen bezwaar aantekenen, wordt het besluit na zes weken definitief;
Indien ouders bezwaar maken, hoort het bestuur hen over dit bezwaarschrift;
Het bestuur neemt binnen vier weken na ontvangst van het bezwaarschrift een besluit en brengt
de ouders gemotiveerd en per aangetekende brief van de beslissing op het bezwaar op de
hoogte;
Leggen de ouders zich neer bij het besluit, dan wordt het besluit per direct definitief;
Leggen de ouders zich niet neer bij het besluit, dan kunnen zij het besluit aanvechten via de
civiele rechter.
De beslissing tot definitieve verwijdering wordt kenbaar gemaakt aan de leerplichtambtenaar.

Verwijdering van een leerling is ook mogelijk indien de school niet aan de ondersteuningsbehoefte van
een leerling kan voldoen. Indien zich voor een leerling de vraag naar extra ondersteuning aandient,
moet de school eerst zelf proberen de gevraagde ondersteuning te bieden. Voor de school geldt een
onderzoeksplicht ter beoordeling van de vraag of de school aan de ondersteuningsbehoefte van de
leerling kan voldoen. Daar moet het schoolondersteuningsplan bij worden betrokken alsmede het
samenwerkingsverband Passend Onderwijs. Wanneer de school de ondersteuning niet zelf kan bieden,
moet het voor een plek op een andere school zorgen. Over een dergelijke beslissing moet overleg
worden gevoerd met de ouders en het samenwerkingsverband Passend Onderwijs. De binnen het
samenwerkingsverband geldende procedures moeten dan worden gevolgd. De procedure voor deze
verwijdering is gelijk aan de bovenomschreven procedure bij verwijdering wegens wangedrag maar
kent een andere aanleiding en motivering.
Ouders kunnen een geschil met de school over een verwijdering bij een onafhankelijke
Geschillencommissie Passend Onderwijs (http://onderwijsgeschillen.nl/content/verzoekschrift-gpoindienen). Melding kan met behulp van een formulier dat via de site kan worden gedownload dat kan
worden gestuurd naar: Onderwijsgeschillen t.a.v. de Geschillencommissie passend onderwijs, Postbus
85191, 3508 AD Utrecht of per mail: info@onderwijsgeschillen.nl Deze commissie brengt een niet
bindend advies uit aan het bestuur waartegen geen bezwaar of beroep kan worden aangetekend.
Ontzegging toegang ouder of verzorger
In geval van ernstig ongewenst gedrag van ouder(s) of verzorger(s) kan in overleg met het bestuur door
de directeur van de school ontzegging van de toegang tot het schoolgebouw en het schoolplein worden
toegepast. Voorbeelden van ongewenst gedrag zijn:
•
•
•

handtastelijkheden jegens leerlingen en/of personeel;
(dreigen met) fysiek geweld;
verbaal geweld;
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•
•
•

ongepast aanspreken van andere kinderen (waarbij de relatie ‘groot tegenover klein’
wordt ingezet);
schelden/vloeken;
zonder afspraak aanspreken van leerkrachten in het bijzijn van andere ouders of leerlingen,
waarbij sprake is van een bijzonder negatieve gesprekslading.

Een ontzegging toegang ouder/verzorger wordt mondeling, maar ook schriftelijk gemotiveerd aan de
betreffende ouder of verzorger medegedeeld. Een afschrift van de mededeling wordt onder vermelding
van geheimhouding, rechtstreeks en per gelijke post naar het bestuur verzonden.
In geval van het overtreden van een ontzegging van de toegang, verbaal en/of fysiek geweld en/of het
ernstig in gevaar brengen van de leerlingen en personeel wordt aangifte gedaan bij de politie. De
aangifte kan door de betreffende leerkracht worden gedaan, maar ook door de directeur van de school
of het bestuur van Leerrijk!
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
De toegang van personeelsleden tot de Persoonsgegevens is beperkt tot de gegevens die noodzakelijk
zijn voor de goede uitoefening van hun functie en (dus) hun werkzaamheden. Alle personeelsleden
dienen vertrouwelijk om te gaan met persoonsgegevens en hebben een verklaring ondertekend waarin
zij verklaren op de hoogte te zijn van de AVG en de richtlijnen zullen naleven. Op de school is een
handboek Algemene Verordening Gegevensbescherming aanwezig met daarin de wettelijke regels die
gehanteerd worden bij de verwerking van de persoonsgegevens. Op onze site is een privacyverklaring
te vinden.
Een bovenschoolse ‘Security officer’ heeft als taak heeft om onze school te informeren en te adviseren
t.a.v. de verplichtingen uit de AVG en toezicht te houden op de toepassing en naleving hiervan. Hij is
het aanspreekpunt voor privacy vraagstukken; ook datalekken dienen bij hem te worden gemeld. De
‘Security Officer’ wordt ondersteund door de wettelijke verplichte Functionaris voor de
Gegevensbescherming. Deze functionaris wordt extern ingehuurd. Als ouders heeft u het recht op
inzage in de gegevens die wij als school bewaren. U kunt dit mondeling of schriftelijk aanvragen bij de
directeur. Binnen een maand moet de school aan het verzoek voldoen.

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

Ouderraad
Medezeggenschapsraad
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Ouders worden op onze school bij de volgende activiteiten ingezet:
De medezeggenschapsraad bestaat op onze school uit 3 leerkrachten en 3 ouders.
De schoolleider of adjunct-directeur is aanwezig als adviserend lid van de raad.
De raad is bevoegd tot het bespreken en adviseren van alle aangelegenheden betreffende de school,
zoals:
Functioneren van individuele leden van het bestuur, personeel, ouders en leerlingen (uitsluitend in
verband met aangelegenheden de school betreffende)
Verbouwing en huisvesting
Verkeersveiligheid Arbo en veiligheid
Organisatie- en beleidswijzigingen
Onderwijsprojecten
Kortom, onderwerpen die zowel voor de school als voor ouder en kind van groot belang zijn. Ieder
advies wordt serieus genomen en voor belangrijke beleidswijzigingen heeft het bestuur zelfs
instemming nodig van de Medezeggenschapsraad. De MR bevordert op deze manier openheid,
openbaarheid en onderling overleg in de school.
In de Nieuwsbrief van de school wordt regelmatig aan ouders verslag gedaan van ondernomen acties.
De notulen van de vergaderingen zijn te lezen op de website.
Als lid van de Medezeggenschapsraad kunt u actief meedenken en meebeslissen over allerlei
onderwerpen. Vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar. Voor data zie de
informatiekalender. Van 19.30 tot 19.45 uur is voor niet-leden de mogelijkheid om ideeën, suggesties
en verdere opmerkingen onder de aandacht van de raad te brengen.
Wij hopen van harte dat u van deze gelegenheid gebruik zult maken.
Naast de medezeggenschapsraad is er op onze school ook nog een Ouderraad.
De Ouderraad bestaat uit een aantal ouders van leerlingen op onze school. Deze ouders organiseren
samen met het team van de school allerlei activiteiten.
De taken van de ouderraad.
Het bevorderen dat ouders zich voor school gaan interesseren.
Het bevorderen dat de ouders ondersteunende werkzaamheden kunnen verrichten op school.
Het organiseren van ontspanningsactiviteiten. Waar mogelijk worden de activiteiten samen met één of
meerdere teamleden en ouderraadsleden opgestart. Voorbeelden: Het organiseren van
Sinterklaasactiviteiten, Carnaval, Pasen en de Vestedag.

4.2

Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage
vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.
Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 40,00
Daarvan bekostigen we:
•

Carnaval
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•

Juffendag& menerendag

•

Vestedag

•

Kerst

•

Schoolreis

•

Sinterklaas

Er zijn overige vrijwillige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd:
Overblijfbijdrage:
Onze leerlingen blijven op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag over. Zij eten met de leerkracht in
de klas waarna zij een half uur buiten spelen onder toezicht van vrijwilligers. Op deze wijze hoeft er
geen Tussen Schoolse Opvangorganisatie ingeschakeld te worden, waar per keer een bijdrage aan
verschuldigd zou zijn. Deze vrijwilligers ontvangen een vrijwilligersbijdrage, om dit te bekostigen
vragen we aan de ouders een bijdrage van € 20,- per jaar.
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Ouderbijdrage:
Om de activiteiten die de Ouderraad organiseert te kunnen financieren, wordt aan alle ouders
een vrijwillige financiële bijdrage gevraagd. Omdat elk kind aan elke activiteit deelneemt, is de bijdrage
voor elk kind in het gezin gelijk, te weten per kind per jaar € 40,00.
Dit bedrag is opgebouwd uit twee bedragen van elk twintig euro. Van het ene deel worden activiteiten
als Kerst, Sinterklaas, Carnaval, Juffen & menerendag en tussendoor activiteiten bekostigd. Van het
andere deel wordt de schoolreis of De Vestedag bekostigd.
Voor kinderen die later in het schooljaar instromen is de bijdrage voor het activiteitendeel gesteld op
1/10 deel van de twintig euro voor elke maand dat het kind op school is tot het einde van het schooljaar.
We rekenen van september tot en met juni. De bijdrage kan in twee keer worden voldaan. U ontvangt
bericht van het bestuur wanneer u de bijdrage kunt betalen, dit zal zijn begin oktober en begin april.
Alle activiteiten worden betaald uit deze bijdrage met uitzondering van het schoolkamp voor groep 8.
Hiervoor wordt een aparte bijdrage van u gevraagd. De kosten van het schoolkamp bedragen ongeveer
€ 70,00 per kind. Deze kosten zullen in de loop van het schooljaar aan u bekend worden gemaakt indien
van toepassing.
Wanneer de kosten voor deze activiteiten voor u te hoog zijn, kunt u te allen tijde met de directie van
de school in gesprek om te komen tot een oplossing.
Het betreft vrijwillige bijdragen. Dit betekent, dat leerlingen niet mogen worden uitgesloten van
activiteiten als hun ouders de bijdrage niet betalen.
De gemeente Waalwijk heeft aanvullende regelingen voor mensen met een laag inkomen en andere
speciale voorzieningen en kortingsregelingen om u financieel te steunen. Denk hierbij aan de Paswijzer.
Paswijzershouders met kinderen op de basisschool kunnen ieder jaar via de Schoolwijzer een financieel
steuntje in de rug krijgen. De schoolwijzer is bedoeld als een bijdrage in de kosten voor de vrijwillige
ouderbijdrage, schoolreisjes, excursies en overblijven. De gemeente maakt dan het bedrag voor de
ouderbijdrage rechtstreeks over aan de school.
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4.3

Ziek melden en verlof aanvragen

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan
een leerling niet naar school en is er sprake van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de
Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim.
Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke
gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Ziek melden:
Tot 8.15 uur kan dit via een Parro-bericht aan de leerkracht die de betreffende dag werkt.
Daarna z.s.m. een telefoontje naar 0416-315000
Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:
Verlof aanvragen:
Dit gebeurt in overleg met de schoolleiding. Hiervoor is een formulier aanwezig dat ouders dienen in te
vullen. Dit formulier staat op de website, maar kunt u ook opvragen bij de schoolleider. Hierop komt
altijd een reactie vanuit de directie. De wettelijke eisen zijn het uitgangspunt om al dan geen verlof te
verlenen.
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4.4

Toelatingsbeleid

Zorgplicht
Scholen moeten ervoor zorgen dat elk kind een passende plek krijgt. Ook als het kind extra begeleiding
en ondersteuning nodig heeft. Deze verplichting voor scholen heet zorgplicht. De zorgplicht geldt voor
alle kinderen die al op school zitten en kinderen die schriftelijk worden aangemeld. De school zoekt in
overleg met de ouders een passende plek.
De opties zijn:
•
•
•
•

De eigen basisschool.
Een arrangement aanvragen voor extra ondersteuning binnen de eigen basisschool.
Een andere reguliere basisschool als de school van keuze de onderwijsbehoefte die nodig is niet
kan bieden.
Een school voor speciaal (basis)onderwijs.

Met de zorgplicht wil de overheid bewerkstelligen dat ouders door de school begeleid worden naar een
school die het meest passend is bij hun kind. I
In de wet Passend Onderwijs is opgenomen dat ouders hun kind schriftelijk bij de school van voorkeur
aanmelden. Wij moeten ouders vragen of ze hun kind al eerder bij een andere school hebben
aangemeld. Als een kind extra ondersteuning nodig heeft, moeten ouders dit aangeven. De school zal
vragen of er gegevens beschikbaar zijn die inzicht geven in de ondersteuningsbehoefte, bijvoorbeeld
onderzoeksrapporten van externe instanties.
Als de school de leerling met een ondersteuningsbehoefte niet kan toelaten, zoekt de school, in
samenspraak met de ouders, een passende onderwijsplek op een andere school. Belangrijk daarbij is
een goede balans tussen de wensen van ouders en de mogelijkheden van de school.

4.5

Rondleiding en aanmelden.

27

Ouders mogen zelf een basisschool uitkiezen voor hun kind, ook buiten de eigen gemeente. Die keuze
is heel persoonlijk; sommige ouders vinden het belangrijk dat hun kind in de buurt op school zit,
anderen vinden de grootte van een klas/groep belangrijk of een bepaald type onderwijs.
Heeft u interesse in Bs. De Veste neem dan contact op met schoolleider Frank van Maldegem, hij
vertelt u graag over onze school en wij verkennen of er specifieke aandacht gewenst is. Tevens leiden
we u dan graag onder schooltijd rond, zodat u een realistische indruk krijgt van de dagelijkse praktijk.
Heeft u uw keus gemaakt, dan verloopt de procedure als volgt;
•
•

U vult het aanmeldformulier in met toestemming om bij de voorschoolse voorziening informatie
op te vragen over uw zoon/dochter.
Binnen 6 weken ontvangt u een reactie van de school over de mogelijkheden tot inschrijving en
krijgt u het inschrijfformulier toegestuurd.
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5

Ontwikkeling en resultaten

5.1

Tussentijdse toetsen

Op basisschool De Veste werken we volgens het principe van groepsplanloos werken.
Dit houdt in dat wij aan de hand van onderwijsplannen beschrijven hoe wij in de groepen 1 t/m 8 ons
onderwijs op rekengebied, taal, spelling en begrijpend lezen vormgeven. Er staat bijv. in beschreven
hoeveel lestijd we besteden aan een vakgebied, hoe de instructie eruitziet, hoe er gedifferentieerd
wordt e.d.
Daarnaast bepalen de groepsleerkrachten per half jaar wat de cruciale doelen zijn. Deze worden
vastgelegd en bieden een leidraad voor het geven van inhoud aan de les. Op deze manier is de methode
niet meer geheel leidend, maar maken leerkrachten keuzes in wat wel uitgebreid behandeld wordt en
waar minder tijd aan wordt besteed.
De cruciale doelen worden bepaald aan de hand van de doelen van SLO, CITO, de methodes en
ervaring van de leerkracht. De leerkracht neemt de doelen mee bij het maken van de weekplanning.
Daarnaast kan hij ervoor kiezen om doelen op te nemen in de kleine zorgcyclus. Dit is een document in
de groepsmap, waarop de leerkracht kort vermeldt aan welke (max. 5) doelen er die week gewerkt
wordt, op welke manier en voor welke leerlingen. De leerkracht geeft met een kleur aan of het doel
voor een leerling behaald is.
Naast de methode gebonden toetsen en observaties van de leerkracht, nemen we in januari/ februari
en in mei/ juni voor de groepen 3 t/m 8 de toetsen van het CITO LOVS af. De leerkrachten analyseren de
toetsgegevens op leerling- en groepsniveau. Op basis van deze analyse bepalen ze welke doelen
behaald zijn en waar extra aandacht aan besteed moet worden. Dit wordt genoteerd op het
groepsoverzicht.
De doelen die nog niet beheerst worden neemt de leerkracht mee bij het plannen van de reguliere
lessen en het extra aanbod in de kleine zorgcyclus.
De groepsoverzichten en analyses worden besproken in de groepsbespreking met de intern
begeleider. Op schoolniveau worden de toetsen ook geanalyseerd en in het team besproken tijdens de
schoolbespreking. Op basis van deze resultaten wordt bekeken of onze onderwijsplannen aangepast
moeten worden.
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5.2

Resultaten eindtoets

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

Referentieniveaus
De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. De
eindtoetsresultaten van de leerlingen spelen een belangrijke rol bij deze controle. Vanaf 1 augustus
2020 gebruikt de inspectie referentieniveaus om te bepalen of een school voldoende of onvoldoende
presteert.
Wat zijn referentieniveaus?
Een eindtoets meet voor de onderdelen Nederlandse taal en rekenen:
• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het basisniveau heeft gehaald (dit wordt
ook wel het fundamentele niveau genoemd).
• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het streefniveau heeft gehaald. Dit is een
hoger niveau dat de leerlingen kunnen behalen.
Het fundamentele niveau (basisniveau) en het streefniveau (hogere niveau) worden ook wel de
‘referentieniveaus’ genoemd. Ze zeggen dus welk niveau de leerlingen op de school hebben gehaald
op de gebieden taal en rekenen. Om te kijken of de school voldoende of onvoldoende heeft
gescoord, worden ze vergeleken met signaleringswaarden van de Inspectie van het Onderwijs.
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Wat zijn signaleringswaarden?
Hoeveel procent de school minimaal moet halen op de beide niveaus ligt vooraf vast. Deze
percentages worden namelijk door de Inspectie van het Onderwijs bepaald. Als de school minder
goed scoort dan deze vastgestelde, minimale waarde, kan het een signaal zijn dat er misschien iets
niet goed gaat op de school. Daarom worden deze minimale scores ‘signaleringswaarden’ genoemd.
Wanneer het percentage leerlingen op de school voor zowel het fundamentele niveau als het
streefniveau op of boven de signaleringswaarden liggen, zijn de resultaten in dat schooljaar
voldoende.

Leerlingen hebben dit jaar wat boven verwachting gescoord, dit in vergelijking met de
voorgeschiedenis en de bijpassende data van deze groep. Er is hard gewerkt en op essentiële gebieden
flink geïnvesteerd.
Op basis van de adviezen zijn leerlingen ingeschreven in verschillende scholen van het Voortgezet
Onderwijs. Deze adviezen bleken bij bijna alle leerlingen overeen te komen met de resultaten van de
Eindtoets.
De leerkracht van de eindgroep heeft voorafgaand aan de toelating van de leerlingen tot het
voortgezet onderwijs zogenaamde 'warme overdracht gesprekken'. Dit in het kader van een optimale
start voor de leerling op de nieuwe school.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau in 2021-2022?
School

% 1F behaald (over drie schooljaren)
97,1%

Basisschool De Veste

96,0%

Legenda % 1F behaald
Deze school
Signaleringswaarde inspectie (85,0%)
Vergelijkbare scholen

Welk percentage leerlingen behaalt het streefniveau in 2021-2022?
School

% 1S/2F behaald (over drie schooljaren)
63,4%

Basisschool De Veste

61,1%

Legenda % 1S/2F behaald
Deze school
Signaleringswaarde inspectie (50,6%)
Vergelijkbare scholen
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5.3

Schooladviezen

De afgelopen jaren hebben we structureel gevolgd, op welk niveau leerlingen in het derde jaar van het
V.O. leren. Uit deze gegevens blijkt, dat bijna alle leerlingen nog steeds op het adviesniveau van de
basisschool zitten. Vergeleken met de benchmark van de provincie scoren we hoog.
Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2020-2021?
Schooladvies

Percentage leerlingen

vmbo-k

4,0%

vmbo-k / vmbo-(g)t

8,0%

vmbo-(g)t

20,0%

vmbo-(g)t / havo

20,0%

havo

12,0%

havo / vwo

20,0%

vwo

16,0%

5.4

Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten
Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om op een goede manier met
anderen om te gaan. En om bij te dragen aan de samenleving. Het gaat om vaardigheden zoals
samenwerken, ruzies oplossen en jezelf weten te redden. Door deze vaardigheden is het fijn en veilig
op school en verbeteren de leerprestaties. Kinderen nemen op een positieve manier deel aan de
maatschappij.
Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Respect

Welbevinden

Betrokkenheid

De basis van onze visie is, dat leerlingen zich prettig voelen op bs De Veste, dat ze met plezier naar
school gaan.
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Mocht dit om de een of andere reden niet lukken dan staan leerkrachten, IB-ers, AB-er en directie klaar
om samen met de leerlingen en hun ouders te zoeken naar oplossingen.

Werkwijze Sociale opbrengsten
De uitgangspunten van de Kanjertraining zijn door de hele school zichtbaar en hoorbaar.
Preventief wordt door de gehele school aandacht besteed aan de waarden en normen, zoals deze in de
Kanjertraining opgenomen zijn. Mocht het dan op sociaal gebied onverhoopt toch misgaan, dan
hebben we een kapstok om het gedrag van leerlingen te bespreken.
Daarnaast worden jaarlijks met de leerlingen klassenregels opgesteld, opdat iedereen deelgenoot is
van het bereiken van een goede sfeer in de groep.
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6

Schooltijden en opvang

Naast de schooltijden en informatie over de opvang van de leerlingen staan de geplande gesprekken
met ouders in dit hoofdstuk vermeld. Daarnaast zijn alle bekende data gedeeld in onze jaarkalender die
aan alle gezinnen is uitgedeeld en ook terug te vinden op onze website. Voorafgaand aan de
rapportgesprekken (groep 3 t/m 8) krijgt uw kind het rapport mee naar huis, zodat de beoordelingen
voorafgaand aan het gesprek bij u bekend zijn.
Mocht het wenselijk zijn om buiten de geplande gespreksrondes met u in gesprek te gaan, dan nemen
wij zelf contact met u op. Heeft u andersom behoefte aan overleg, dan hopen we dat u zelf contact met
ons opneemt.

6.1

Schooltijden

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

Middag

Voorschoolse opvang

Schooltijd

Schooltijd

Naschoolse opvang

Maandag

-

08:30 - 12:00

12:30 - 14:30

-

Dinsdag

-

08:30 - 12:00

12:30 - 14:30

-

Woensdag

-

08:30 - 12:15

-

-

Donderdag

-

08:30 - 12:00

12:30 - 14:30

-

Vrijdag

-

08:30 - 12:00

12:30 - 14:30

-

Opvang
Schooltijd

Maandag: Inloop vanaf 8.20u
Dinsdag: Inloop vanaf 8.20u
Woensdag: Inloop vanaf 8.20u
Donderdag: Inloop vanaf 8.20u
Vrijdag: Inloop vanaf 8.20u

6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
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Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kinderdagverblijf De Schat, in en buiten
het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Tussenschoolse opvang
Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met ouders, in en buiten het
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden (vrijwillig).
Naschoolse opvang
Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kinderdagverblijf De Schat, in en buiten het
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties.

6.3

Vakantierooster

Vakanties 2022-2023
Vakantie

Van

Tot en met

Herfstvakantie

22 oktober 2022

30 oktober 2022

Kerstvakantie

23 december 2022

08 januari 2023

Voorjaarsvakantie

18 februari 2023

26 februari 2023

Pasen

07 april 2023

10 april 2023
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Meivakantie

22 april 2023

07 mei 2023

Vrije week

18 mei 2023

29 mei 2023

Zomervakantie

15 juli 2023

27 augustus 2023

De 'vrije week' in mei is inclusief Hemelvaartsdag en 2e Pinksterdag.
Studiemiddagen team, waarbij de leerlingen vrij zijn:
•
•
•
•

Donderdagmiddag 22 september
Dinsdagmiddag 11 oktober
Donderdagmiddag 26 januari
Vrijdagmiddag 17 februari

Studiedagen team, waarbij de leerlingen vrij zijn:
•
•
•

6.4

Dinsdag 6 december
Donderdag 16 maart
Maandag 19 juni

Wie is wanneer te bereiken?

Het is op school op de volgende momenten mogelijk om het personeel te spreken:
Dag(en)

Tijd(en)

Informatieavond groepen 3

07-09-2022

19.00-20.00 uur

Inloopweek ouders groepen 1/2

17 t/m 21 oktober

8.30 uur

Oudergesprekken gr. 3 t/m 7

17, 21 en 22 november

uitnodiging volgt

Voortgangsgesprekken gr. 8

2, 22, 28 en 29 november

uitnodiging volgt

Inloopweek ouders groepen 1/2

21 t/m 25 november

8.30 uur

Inloopweek ouders groepen 3/4

28 november t/m 2 december

8.30 uur

Oudergesprekken groepen 1/2

25 en 30 januari, 1 februari

uitnodiging volgt

Adviesgesprekken groep 8

6, 7, 13 en 14 februari

uitnodiging volgt

Oudergesprekken gr. 3 t/m 7

23, 27 en 28 maart

uitnodiging volgt

Inloopweek ouders groepen 1/2

3 t/m 6 april

8.30 uur

Inloopweek groepen 3/4

17 t/m 20 april

8.30 uur

Voorlopige adviezen groep 7

13, 14 en 15 juni

uitnodiging volgt

Inloopweek groepen 1/2

20 t/m 23 juni

8.30 uur

Oudergesprekken groepen 1/2

22, 26 en 28 juni

uitnodiging volgt

Oudergesprekken gr. 3 t/m 7

3 juli

uitnodiging volgt
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Alle data is ook te vinden in onze jaarkalender die aan elk gezin is uitgedeeld en ook is te vinden op
onze website.
Wilt u een leerkracht spreken dan kunt u hiervoor met hem/haar altijd contact opnemen. Een gesprek
zal altijd buiten de lestijden plaatsvinden.
Wilt u iemand van de schoolleiding of een intern begeleider spreken dan kunt u ten alle tijden contact
zoeken. Komt het op dat moment niet uit, dan maken we graag een afspraak.
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