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          Vooraf 
 
Scholen vertonen verschillen in de manieren van werken, in organisatie en sfeer. Onze 
schoolgids is op de eerste plaats bedoeld om te laten zien hoe deze zaken gestalte 
krijgen op ònze school. U kunt lezen op welke wijze de school is georganiseerd, welke 
werkwijzen er worden gehanteerd, welke doelen wij ons stellen en welke resultaten we 
in het afgelopen schooljaar hebben behaald. Bovendien geven we aan hoe we 
proberen de kwaliteit, in de meest brede zin van het woord, op onze school te 
bewaken.  
 
De schoolgids dient als informatiebron voor ouders die onze school al kennen, maar 
is ook een handig instrument voor ouders die nog op zoek zijn naar een school voor 
hun kind(eren). Buiten deze gids kunt u zich nader informeren middels een afspraak 
met de directie en/of een bezoekje aan onze website: www.bs-dester.nl 
 
Het kiezen van een geschikte school voor uw kind is moeilijk. De basisschooltijd is 
belangrijk voor de kinderen en voor u. In de loop van acht leerjaren vertrouwt u uw kind 
voor een groot aantal uren toe aan de zorg van juffen en meesters. Een school kies je 
dan ook met zorg. Er bestaat  -gelukkig- wel zoiets als ‘de beste school voor mijn kind’, 
een school die het beste aansluit bij uw ideeën over opvoeding en onderwijs. 
 
Belangrijk uitgangspunt van onze school is het bieden van een open oor en oog voor 
alle zaken die ouders, leerlingen en medewerkers bezig houden. De deur, van zowel 
leerkrachten als directie, staat altijd open en daar kan dan ook gebruik van worden 
gemaakt om direct even iets uit te wisselen of voor het maken van een afspraak. 
 
Deze gids is gemaakt door de directie, waarbij rekening is gehouden met de adviezen 
uit de diverse schoolgeledingen. De medezeggenschapsraad heeft instemming 
verleend, waarna de directeur, met mandaat van het bevoegd gezag, de gids heeft 
vastgesteld. De schoolgids is via onze website te raadplegen. Ook ontvangt men een 
exemplaar bij inschrijving. 
 
Stan Schilleman, directeur 
Basisschool de Ster 
Dorpstraat 15 
5563 BC Westerhoven. 
040-2012837  
   infodester@skozok.nl  
www.bs-dester.nl 
 
 
 
 
 

http://www.bs-dester.nl/
mailto:infodester@skozok.nl
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1.  De school  
 
Schoolbestuur: SKOzoK 
Onze school is onderdeel van SKOzoK: Samen Koersen  
Op Zichtbare OnderwijsKwaliteit. SKOzoK is een enthousiaste, 
ambitieuze onderwijsstichting met 29 reguliere basisscholen in 
de gemeenten Bergeijk, Cranendonck, Heeze-Leende, 
Valkenswaard en Waalre. Onze scholen zijn verdeeld in 15 
clusters. Daarnaast heeft SKOzoK een school voor speciaal basisonderwijs (SBO). 
Zo’n 550 medewerkers verzorgen samen primair onderwijs voor circa 5.250 
leerlingen. Het dagelijks bestuur van SKOzoK bestaat uit dhr. Nol van Beurden. 
SKOzoK hanteert de Code Goed Bestuur van de PO-raad. 
 
Missie 
Wij zijn SKOzoK en leren onze leerlingen leren in een gemeenschappelijk 
georganiseerde leeromgeving, zodat zij zich optimaal ontwikkelen. 
 
Visie 
Onze visie op onderwijzen 
Wij zijn SKOzoK en uiteraard begeleiden we leerlingen in hun ontwikkeling op zowel 
cognitief als sociaal-emotioneel gebied. Daarnaast stimuleren we bij onze leerlingen 
bewust de verantwoordelijkheid voor hun eigen ontwikkeling en vergroten we hun 
zelfkennis over hoe ze (het beste) kunnen leren. Dat verstaan wij onder leren leren. 
 
Onze visie op organiseren 
Wij zijn SKOzoK en door het vergroten van de flexibiliteit en door het intensiveren 
van de onderlinge samenwerking, kunnen onze steeds kleiner wordende scholen 
langer goed blijven functioneren. Dit uit zich in het gemeenschappelijk organiseren, 
onder andere door in samenhang met onze partners groeps- en schooloverstijgend 
te werken. Wij willen door ook op organisatieniveau te blijven leren leren de 
draagkracht en weerbaarheid van de leergemeenschap vergroten en daarmee de 
kwaliteit van het onderwijs verhogen. 
 
Onze visie op ontwikkelen 
Wij zijn SKOzoK en om onze leerlingen te leren leren en door gemeenschappelijk te 
organiseren, richten wij ons op het in gezamenlijkheid en met alle partners verder 
ontwikkelen van onze collega’s. Door met elkaar te professionaliseren, bewust te 
differentiëren naar relevante kwaliteiten en zelf ook te leren leren, komen onze 
talenten maximaal tot bloei. 
 
Koers 
Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen vragen om het continu 
aanpassen van onze aanpak. Onderwijs wordt meer op maat en tegelijkertijd 
inclusiever. Iedereen krijgt de kans om mee te doen, op zijn of haar eigen manier. 
Leren duurt een leven lang en dankzij digitalisering kan leren altijd en overal. Onder 
andere door de toenemende technologische mogelijkheden en de mate waarin dit 
invloed krijgt op onze maatschappij, is nu nog niet bekend welke kennis 
en vaardigheden onze leerlingen in de toekomst nodig hebben.  
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Met sociale innovaties investeren wij in een leeromgeving die een platform vormt 
voor samenwerking tussen leerlingen, ouders, onderwijsprofessionals en tal van 
andere partners. 
 
Door de maatschappelijke en demografische omstandigheden te combineren met 
onze visie, is onze koers ontstaan die we met de gehele organisatie nastreven. Het 
koersplan is leidend in onze organisatie en bepaalt daarmee de doelen van de 
schoolplannen.  
 
Voor de periode 2019-2022 zetten we in op twee focuspunten:  
 
Excellent in leren leren 
We streven naar optimale betrokkenheid en welbevinden van onze leerlingen en 
zorgen dat zij goed voorbereid zijn voor het vervolg van hun (school)loopbaan. Dat 
betekent dat zij leren om zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen 
ontwikkeling. Wij doen dit door het aanleren van vaardigheden in de vorm van 16 
leerstrategieën. Leerlingen leren hiermee hun leerproces te evalueren en te 
reflecteren vanuit gestelde doelen. Hierdoor krijgen zij zich op hun eigen 
vorderingen. 
 
Gemeenschappelijk organiseren 
Gemeenschappelijk organiseren betekent dat wij de driehoek leerling-ouders-
collega’s verbinden met alle betrokkenen binnen en buiten SKOzoK vanuit onze 
gedeelde ambitie. Met een verbonden leergemeenschap bevorderen wij de 
samenwerking tussen onze collega’s, zowel binnen als tussen scholen en clusters, 
ouders en leerlingen. Door gemeenschappelijk te organiseren, creëren wij een 
flexibelere organisatie, waarbij de gezamenlijke doelen van de organisatie leidend 
zijn, we optimaal gebruik maken van kwaliteiten, minder kwetsbaar zijn, efficiënter 
werken en weerbaarder zijn tegen de krimp in onze omgeving.  
 
Neem gerust een kijkje op de website en maak kennis met de eigentijdse en 
innovatieve wijze waarop wij iedere dag werken aan het beste onderwijs voor al onze 
leerlingen: www.SKOzoK.nl 
 
 
Basisschool  “de Ster”: bron van kracht en energie. 
 

Onze missie: Basisschool de Ster vormt een leeromgeving die 
ieder kind wil ondersteunen in de zoektocht naar kracht en 
energie, om als zelfstandig mens te kunnen stralen in onze 
samenleving. 
 

Onze visie bestaat uit drie pijlers die de school dragen, we beschrijven ze hieronder: 
 
1.Een goed pedagogisch klimaat.  
Een goed pedagogisch klimaat is een voorwaarde om tot ontwikkeling te kunnen 
komen. Veiligheid en welbevinden zijn van groot belang om het leerproces aan te gaan 
en informatie in je op te kunnen nemen. Als kinderen zich in een fijne omgeving 
bevinden, durven ze zich kwetsbaar op te stellen en zullen ze flexibeler kunnen 
omgaan met het leerproces.  
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In onze school dragen we de verantwoordelijkheid voor een goed pedagogisch klimaat 
samen met de kinderen. We spreken kinderen aan op hun bijdrage/invloed op het 
klimaat, zodat er sprake is van bewustwording. 
Om een goed pedagogisch klimaat te kunnen bewerkstelligen, vragen we van een 
leerkracht openheid, echtheid en eigenheid. Leerkrachten nemen de kinderen serieus 
en stellen zich toegankelijk op. We zijn voorstander van pro-actief handelen. Onze 
kapstokregels (zie school gids) bieden houvast om op een gestructureerde manier de 
veiligheid te waarborgen. Als er iets is voorgevallen, is een goede afwikkeling van 
belang; gedrag van een kind kan niet oké gevonden worden, maar het kind als persoon 
is wel oké. Ook besteden we aandacht aan de leerwinst die een voorval heeft 
opgeleverd. 
Ontspanning is een middel om het welbevinden te stimuleren. Hoe en wanneer dit 
wordt georganiseerd is afhankelijk van de leerkracht en de groep. Een balans tussen 
inspanning en ontspanning vinden we waardevol.  
De sfeer in zowel de groep als in de school speelt voor ons een grote rol, daarnaast 
zijn buitenschoolse factoren van invloed. Hierin hebben wij als school een 
signalerende functie. Signalen worden besproken met ouders en indien nodig wordt er 
contact gelegd met externe instanties. 
 
2.Ontwikkeling staat centraal. 
In de huidige maatschappij wordt er steeds meer waarde gehecht aan het product. 
Opbrengsten zijn een vereiste, er moet ontwikkeling zijn.  
Het proces, dat leidt tot opbrengsten, is voor ons van groot belang en kan ook een 
opbrengst zijn; Het is goed om kinderen te laten verwoorden, beredeneren en 
handelen. Op deze manier verkrijgen de kinderen inzicht, met name in de te 
bewandelen weg waarmee ze komen tot een oplossing. De leerkracht krijgt tevens 
zicht op de aanpak die een kind hanteert en kan hierin bijsturen. Bij een tegenvallende 
opbrengst kunnen de juiste bijsturingen worden bepaald aan de hand van het proces 
dat is doorlopen. 
Het handelingsgericht werken is onze leidraad. In de groep clusteren we kinderen met 
dezelfde onderwijsbehoeften. Afstemmen op de behoeften van kinderen is voor ons 
hetzelfde als het benutten van kansen. Het aanbod wordt beschreven in een 
groepsplan. 
Het sociaal-emotionele aspect kent een specifiek volgsysteem, van waaruit hande-
lingsadviezen voortvloeien.  
De methoden en leerlijnen zijn onderleggers van ons aanbod, hieruit vloeien de 
leerdoelen (het aanbod) per week. De leerdoelen vormen het uitgangspunt voor de 
instructie. De daarin aangeboden strategieën zijn bepaald op basis van structurele 
evaluatie (met name van opbrengsten). De leerkracht kijkt steeds kritisch naar het 
aanbod: de hoeveelheid, de volgorde/opbouw en de herhalingsmomenten. 
We gaan voor duidelijkheid (transparantie) richting ouders over onze werkwijze, 
daarnaast ook over de grenzen van ons kunnen. Het pedagogisch klimaat is de 
richtinggever voor onze grenzen. Dit mag nooit in het geding komen. 
 
3.Kinderen hebben een hoge betrokkenheid bij de eigen ontwikkeling. 
We willen deze betrokkenheid bewerkstellingen door: 
 
a.Thematisch werken:  
Thematisch werken is een middel om een hoge betrokkenheid te creëren. De 
leerkracht bepaalt, zoals al eerder aangegeven, vooraf het aanbod. Hierbij is een link 
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tussen leergebieden belangrijk, het besef dat kinderen het één nodig hebben om het 
ander uit te kunnen voeren (schrijven om te kunnen lezen, lezen om te kunnen 
rekenen, enz.). 
Thema’s aanbieden moet voor ons aan een aantal voorwaarden voldoen: 
-passen bij de belevingswereld van de kinderen; 
-link met de samenleving; 
-er moet kennisoverdracht plaatsvinden; 
-leerkracht moet enthousiasme overdragen. 
Zoals aangegeven willen we dat er een duidelijke link met de samenleving aanwezig 
is binnen ons thematisch werken. 
 
b. Inspelen op een veranderende samenleving:  
De samenleving kent heden ten dage een ander soort mens dan voorheen. Dit vraagt 
van ons flexibiliteit in wat wij een kind willen aanleren. We wegen af welke 
maatschappelijke veranderingen van invloed zijn op ons onderwijs en welke niet. 
Omgang met ICT en social media vinden wij van belang, net als het creëren van een 
houding waarin kinderen weten waar ze kennis moeten vinden (dus niet: jaartallen als 
parate kennis, maar waar zoek ik het op?).  
Binnen de huidige samenleving nemen communicatie en samenwerking een 
prominente plaats in. Daarom zien we enorm veel kansen in het Coöperatief leren. 
 
c. Coöperatief leren: 
Als bs. de Ster zien wij hierin veel mogelijkheden om m.n. de sociale vaardigheden te 
ontwikkelen. Coöperatieve werkvormen doen aanspraak op de eigen 
verantwoordelijkheid van kinderen als onderdeel van het samen leren, samen zoeken 
naar oplossingen. Ieder kind heeft een zinvolle inbreng en dat willen we laten ervaren. 
Dit kan ook al op jonge leeftijd. We willen hierin een goede opbouw zien. Hoe eerder 
kinderen bekend raken met coöperatieve vaardigheden, hoe sterker we ze afleveren 
aan het eind van de basisschooltijd. 
 
Tenslotte: 
De leerkracht is de bepalende factor. Deze biedt de kaders aan, bepaalt de inbreng, 
observeert en bevordert het welbevinden. De leerkracht doet er toe en is bepalend 
voor het behalen van hoge opbrengsten. Leerkrachten die lekker in hun vel zitten, 
hebben meer aandacht voor een goed klimaat en zijn in staat om empathie te tonen. 
Als collega’s laten we iedereen in zijn waarde. Oprechte belangstelling en kritische 
vragen stellen zijn belangrijk. Binnen ons team mogen leerkrachten zich kwetsbaar 
opstellen en om hulp vragen.  
Van ouders verwachten wij respect voor onze visie en de daaruit voortvloeiende 
werkwijze. We gaan voor een open en eerlijke houding, waarbij de ontwikkeling van 
het kind voorop staat. We hebben vertrouwen in elkaar en ieders goede bedoelingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
8 

 

S
c
h
o
o

lg
id

s
 |
  
2

0
2
0
-2

0
2
1

  

Situering van de school  
Het schoolgebouw bestaat uit 2 lagen, met flexibele 
leslokalen, centrale ruimtes en spreekkamers. Tevens is 
er een speelzaal voor de kleuters aanwezig.  
Buiten onderwijs hebben we ook andere gebruikers in het 
gebouw. Daarnaast werken we samen aan de toekomst 
met de Peuterspeelzaal en de BSO. 
Sinds eind januari 2008 zitten we in ons schoolgebouw. 
Het is ruim en licht en nodigt kinderen en teamleden uit 

om te groeien (letterlijk en figuurlijk). Het gebouw voldoet aan de eisen van de Arbo en 
veiligheid en is rolstoeltoegankelijk. 
Vanaf groep 3 maken we gebruik van de sporthal voor lichamelijke opvoeding. 
 

Iedere groep heeft voldoende mogelijkheden om met ICT-devices het onderwijs nog 
beter vorm te geven. De devices worden o.a. ingezet voor oefenen, spelen, 
remediëren, documenteren en administreren.  
Voor de midden- en bovenbouw is daarnaast ook het internet beschikbaar als groot 
documentatiecentrum. Ook het opvoeden tot een goed(e) ICT-houding en  -gedrag is 
belangrijk. 
 

2. De organisatie van onze school  

 
De uitvoering op schoolniveau 
In de organisatie van onze school onderscheiden we jaarklassen die samenwerken 
naar aanleiding van de ontwikkelpunten op onze school. We hanteren de verdeling: 

• onderbouw: groepen 1 t/m 4; 

• bovenbouw: groepen 5 t/m 8.   
Samenstelling van de groepen vindt plaats op basis van pedagogische en/of 
didactische aandachtspunten. Leerlingenaantallen zijn daarbij niet altijd leidend. 
Er zitten gemiddeld 24 kinderen in de groep. Waar nodig kunnen we op gezette tijden 
aan groepen – beperkt – extra personele ondersteuning toebedelen. 
 
Leerlingenpopulatie 
Dit schooljaar starten we met 168 kinderen op onze school. Actuele prognoses geven 
aan dat dit aantal de komende jaren stabiel zal blijven. 
De kinderen die onze school bezoeken komen uit Westerhoven en Valkenswaard.  3% 
van onze kinderen heeft een buitenlandse nationaliteit. 
 
De samenstelling van het team 
Het team is opgebouwd uit 11 onderwijskundige medewerkers, een  kwaliteitsonder-
steuner, een administratief medewerker en een sport-coach. Daarnaast werken er drie 
collega’s in de faciliterende dienst. Verderop in deze gids treft u namen en adressen 
aan.  
Verder werken we ook met een aantal studenten van PABO de Kempel (Helmond) en 
ROC Onderwijsassistenten (Eindhoven). 
Kinderen ontmoeten op school dus meerdere mensen. 
 
De groepsleerkracht geeft les aan de groep en begeleidt de kinderen. De groepsleer-
kracht is voor de leerlingen en voor de ouders de eerst verantwoordelijke persoon.  
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In alle groepen komt regelmatig - volgens een rooster - een andere collega. Dit in 
verband met parttimebaan of bijzondere taakuren 
van de eigen leerkracht. 
 
Kwaliteitsondersteuner 
Waar de meeste basisscholen in Nederland werken 
met intern begeleiders (leerkrachten die als extra 
taak de leerlingenzorg begeleiden), werken wij met 
kwaliteitsondersteuners; binnen onze 
organisatie ook wel KO’ers genoemd.  
De primaire taak van de KO’er is leerkrachten in hun kracht zetten, middels 
begeleiding en coaching.  Zij helpen mee de kwaliteitszorg voor onze leerlingen te 
optimaliseren en coachen de leerkrachten in het vergroten van hun bekwaamheden. 
Kwaliteitsondersteuner is binnen onze organisatie een volwaardige functie. Dit maakt 
dat de kwaliteitsondersteuner zich volledig kan focussen op de kwaliteit van het 
onderwijs. Daarnaast geeft de KO’er mede vorm aan de ontwikkeling van het 
ondersteuningsbeleid.  
De kwaliteitsondersteuners zijn op twee of meer scholen werkzaam en werken 
SKOzoK-breed intensief samen. De KO’er is medeverantwoordelijk om Passend 
Onderwijs vorm te geven en te laten slagen binnen onze organisatie. De KO’ers 
vormen een belangrijke schakel tussen de collega-scholen en delen specialistische 
kennis en ervaring met elkaar. Op deze wijze borgen en verbeteren we de kwaliteit 
van het onderwijs op onze scholen. 
 
Stagiaires 
Onze school biedt aankomende leraren en onderwijsassistenten de mogelijkheid om 
stage te lopen. De eerste-, tweede- of derdejaars studenten komen vaak één of twee 
dagen in de week of bepaalde korte periodes in de groep. De vierde jaarsstudent  
van de lerarenopleiding basisonderwijs wordt ingezet als LIO-er (Leraar in opleiding).  
De LIO-er is voor één schooljaar aan school verbonden en werkt onder supervisie 
van de groepsleerkracht. Ook is het mogelijk dat er vanuit het voortgezet onderwijs 
leerlingen één of twee weken komen snuffelen aan het basisonderwijs; de zgn. snuf-
felstage. 
 
Vervanging van leerkrachten 
Bij ziekte: 
Bij een ziekmelding wordt eerst een inschatting gemaakt hoe lang vervanging 
noodzakelijk is. Daarna wordt de invallerslijst van SKOzoK geraadpleegd. Is er geen 
vervanging beschikbaar, dan worden andere mogelijkheden overwogen, zoals: 
-intern wisselen, indien er wèl een invaller voor een andere groep beschikbaar is; 
-vrijgeroosterde leerkracht inzetten; 
-verdelen van de kinderen over de overige groepen (maximaal voor één dag). 
Bieden voorgaande mogelijkheden geen aanvaardbare oplossing, dan zal de 
betreffende groep, volgens de richtlijnen van de inspectie, naar huis worden 
gestuurd. De volgende afspraken horen daarbij: 
-in principe niet de eerste dag; 
-alleen in het uiterste geval; 
-ouders worden daar schriftelijk van op de hoogte gebracht; 
-voor leerlingen die geen opvang hebben, wordt binnen school opvang 
georganiseerd. 
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Verlof en scholing: 
Voor goed onderwijs is het noodzakelijk dat leerkrachten ‘bijblijven’ in het vak en 
voorbereid zijn op de ontwikkelingen in de toekomst. Dit realiseren we d.m.v. 
cursussen en studiedagen. Hiervoor en bij overig verlof wordt vervanging geregeld.  
De directeur draagt er zorg voor dat er binnen de groep niet onnodig veel 
wisselingen plaats vinden.  
 
Medezeggenschapsraad (MR) 
Onze school heeft een eigen Medezeggenschapsraad (MR). Dit orgaan voert overleg 
tussen team en ouders enerzijds en de schooldirectie anderzijds. In de MR zijn zowel 
leerkrachten als ouders vertegenwoordigd. Zij kijken kritisch naar het schoolbeleid en 
de kwaliteit van het onderwijs. Over sommige zaken mag de MR meebeslissen, zoals 
lesmaterialen of nieuwe speeltoestellen. Over andere zaken geeft de MR advies. MR 
vergaderingen zijn openbaar voor ouders en leerkrachten.  
De samenstelling en het contactadres van de medezeggenschapsraad vindt u achter 
in deze gids. 
 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 
Naast de MR per school, is er op organisatieniveau de Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad (GMR), die bestaat uit vijf ouders en vijf leerkrachten. De 
GMR is een directe gesprekspartner voor het College van Bestuur van SKOzoK en is 
bevoegd tot bespreking van aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang 
zijn voor alle scholen van SKOzoK. Afhankelijk van het onderwerp wordt de GMR 
advies of instemming gevraagd ten aanzien van (voorgenomen) beleid of te nemen 
besluiten. Daarnaast kan de GMR zelf schriftelijk voorstellen doen en standpunten 
kenbaar maken  over alle aangelegenheden die de algemene gang van zaken in alle 
scholen of de meerderheid van de scholen vallend. Ook is er twee keer per jaar een 
ontmoeting met de GMR en de RvT. De voorzitter van de GMR is Pearl van Gils 
(ouder), Ineke Mensink (leerkracht) is vicevoorzitter. 
 

Oudervereniging (OV) 
Alle ouders zijn automatisch lid van de oudervereniging vanaf het moment dat hun 
kind naar de basisschool gaat tot aan het moment dat hun kind de basisschool weer 
verlaat. 
 
Naast de reguliere lessen op school vinden er allerlei activiteiten plaats die zeker zo 
belangrijk zijn voor de ontwikkeling van kinderen en bijdragen aan het plezier dat 
kinderen (maar ook ouders en leerkrachten) beleven aan school. 
 
Deze activiteiten worden, op basis van samenwerking met de leerkrachten, 
georganiseerd door vrijwilligers van de oudervereniging. Hierbij kunt u denken aan 
de volgende activiteiten: Sinterklaasfeest, Kerstfeest, Carnaval, Goede Doelen actie, 
Koningsspelen, Schoolreis, culturele/educatieve uitstapjes en voorstellingen. 
 
Voor bovenstaande activiteiten is vanuit school geen budget beschikbaar. De kosten 
van deze activiteiten worden daarom geheel betaald uit de jaarlijkse ouderbijdragen.  
 
In de jaarvergadering (die elk jaar aan het begin van het schooljaar wordt gehouden) 
legt de oudervereniging (financiële) verantwoording af over het afgelopen schooljaar. 
Tevens worden de plannen voor het komende schooljaar en de hoogte van de 
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ouderbijdrage voor dat schooljaar vastgesteld. Alle ouders hebben de gelegenheid 
op deze avond mee te praten en te beslissen.  
 
Tijdens de jaarvergadering van 13 november 2019 is de hoogte van de ouderbijdrage 
voor de komende drie jaar vastgesteld op €30,- per kind. Er is gekozen voor een 
verhoging van de bijdrage zodat bij schoolreisjes vaker een bus ingezet kan worden 
en er zodoende minder beroep wordt gedaan op hulpouders. 
 
Aan het begin van het nieuwe schooljaar kunt u een brief verwachten waarin u 
gevraagd wordt de bijdrage voor uw kind(eren) te voldoen. Kinderen die gedurende 
het jaar instromen voor 1 mei 2021 betalen ook deze contributie.  
  
De samenstelling en het contactadres van de oudervereniging vindt u achter in deze 
gids.  
 

3. De inhoud van ons onderwijs  

 
Ons onderwijs dient, conform de wet: 
1. zodanig ingericht te zijn dat de leerlingen een 
ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het 
wordt afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van 
leerlingen; 
2. zich in elk geval te richten op de emotionele en de 
verstandelijke ontwikkeling en op het ontwikkelen van 
creativiteit, op het verwerven van noodzakelijke kennis en van 

sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden waarbij de wettelijke kerndoelen 
richtinggevers zijn; 

3. er mede vanuit te gaan dat de leerlingen opgroeien in een multiculturele 
samenleving. Dit wordt vorm gegeven door activiteiten die goed burgerschap 
en sociale integratie bevorderen. 

 
De onderwijsactiviteiten in de groepen worden gegeven volgens een onderwijs-
activiteitenplan. Voor iedere groep is dit plan (groepsrooster) aanwezig in het lokaal.  
 
De school besteedt aandacht aan de volgende leergebieden: 
- basisvaardigheden:  Nederlandse taal, rekenen/wiskunde; 
- wereldoriënterende vakken: o.a. aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, 

sociale redzaamheid; 
- expressie-activiteiten: o.a. handenarbeid, tekenen, muziek, dans en drama; 
- lichamelijke oefening. 
 
Activiteiten in onder- en bovenbouw 
We vinden dat het welbevinden van onze kinderen een voorwaarde is om zich optimaal 
te kunnen ontwikkelen. Daartoe maken we afspraken over de wijze waarop we elkaar 
de ruimte geven en respecteren. Hiertoe hebben we onze gedragsregels opnieuw 
geformuleerd en teruggebracht tot vijf kapstokregels waaronder, per groep, 
groepseigen afspraken kunnen worden opgehangen. De kapstokregels geven ons 
handreikingen om het schoolklimaat dat we voorstaan, ook daadwerkelijk te 
bewerkstelligen. Maar met regels alleen kom je er niet. Het gaat er in de eerste plaats 
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om, om met elkaar in gesprek te gaan wat we waardevol vinden in ons gedrag naar 
elkaar toe. Dit doen we structureel in de groepen met de genoemde regels als 
uitgangspunt. 
 
 De vijf kapstokregels: 

1. Voor groot en klein zullen we aardig zijn. 
2. Binnen school is het wandelgebied, buiten hoeft dat lekker niet. 
3. Ik weet hoe ik werken moet, want luisteren dat doe ik goed. 
4. Voor alle spullen zorgen wij goed, omdat je ze weer gebruiken moet. 
5. Als ik zeg “Stop”, houd jij echt op. 

Op school besteden wij dus in alle groepen aandacht aan goede omgangsvormen. Dit 
gebeurt in lesthema’s, kringgesprekken en door individuele gesprekken.  
Toch kan het wel eens fout lopen. Signalen worden in eerste instantie altijd serieus 
genomen. Wanneer een kind slachtoffer is, of wanneer een groepje kinderen zich 
misdraagt tegenover één kind, spreekt onze school over pesten. We proberen dan via 
gesprekken kinderen inzicht te geven in de consequenties van hun gedrag, en 
betrekken hierbij zowel slachtoffer als pester als de onafhankelijke meerderheid en 
meelopers. Het team probeert vanzelfsprekend pestgedrag te voorkomen, maar 
leerkrachten zien niet alles. Geef informatie over eventuele pesterijen door aan de 
groepsleerkracht.  
 
Het onderwijs in de kleutergroepen 
Vanuit de leerlijnen voor de jongste kinderen wordt bij de kleutergroepen een 
beredeneerd aanbod gedaan voor rekenen, taal, grove en fijne motoriek, gekoppeld 
aan ontwikkelingsaspecten op gebied van leren en sociaal-emotionele ontwikkeling. 
 
De kinderen beginnen elke dag in de basiskring, dit is de centrale plaats, de basis van 
veiligheid van waaruit ieder kind gaat werken. Hier komen we ook regelmatig terug en 
sluiten we samen het dagdeel af.  
 
Tijdens het speelwerkuur bieden we de kinderen een ruime keuze in materialen en 
hoeken. We hebben verschillende hoeken die permanent aanwezig zijn, maar ook 
incidentele hoeken gekoppeld aan de thema’s waarin we werken. De kinderen maken 
zèlf een keuze uit de beschikbare hoeken en materialen. Daarnaast krijgen de 
kinderen taken en werkjes die verplicht zijn. Alle activiteiten staan zoveel mogelijk in 
het teken van het thema waar de kinderen gedurende enkele weken mee bezig zijn. 
 
De kleutergroepen werken nauw samen in zowel uitdagende als organisatorische zin. 
De werk/speelhoeken zijn verdeeld over lokalen. Schuifdeuren staan open om elkaar 
te kunnen ontmoeten. 
 
De wijze van werken in de jongste groepen hebben we beschreven in ons 
“borgingsdocument Kleuterbouw”.  De inhoud daarvan wordt in grote lijnen toegelicht 
tijdens een jaarlijks informatiemoment voor ouders van nieuw- aangemelde kleuters 
en tijdens het intakemoment met de ouders van deze kinderen. Daarnaast is voor de 
ouders een informatieboekje beschikbaar met daarin veel praktische zaken die in de 
kleutergroepen spelen. Ouders/verzorgers van kinderen die nieuw zijn op school 
ontvangen dit (kleuter)informatieboekje.  
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Verder de school in 
In de overige groepen beginnen de kinderen, als 
het programma daar om vraagt,  met een 
basiskring. Binnen deze basiskring maken we 
gebruik van verschillende themakringen zoals de 
nieuwskring en de weekendkring. Daarnaast  
luisteren we naar boekbesprekingen, spreek-
beurten, presentaties etc.. 
We werken in met rekenen en taal in blokuren (de 
groepen bieden deze vakken op hetzelfde tijdstip 
aan). In dit blokuur worden klassikale- en groepsinstructies en verwerkings-momenten 
aangeboden. Dat doen we volgens het model van directe instructie (zie illustratie). 
 
Lezen 
In onze school dagen we kinderen uit om tot lezen te komen. In de aanvangsgroepen 
is die uitdaging heel belangrijk. Ontluikende geletterdheid dient ondersteund en 
uitgedaagd te worden. Dit doen we o.a. door woordenschatontwikkeling (via de 
methodiek van “Met woorden in de weer” en ‘de centrale letter’. 
In leerjaar 3 wordt gestructureerd gewerkt aan de leesontwikkeling. We werken met 
de leesmethode “Lijn 3” als bron. Vanaf leerjaar 4 wordt het technisch lezen steeds 
meer geautomatiseerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van o.a. de methode: “Alles-in-
één”. 
 
Begrijpend lezen is belangrijk. We zetten hiervoor de methode “Alles-in-één” in en 
vullen e.e.a. aan vanuit “Nieuwsbegrip” (een internetprogramma met actuele teksten).  
We vinden het belangrijk dat de kinderen het lezen leuk vinden (leesbeleving). Dit 
gebeurt door het houden van boekbesprekingen, voordracht en voorlezen. Ook het 
werken met leescircuits, lezen in duo’s of lezen met ouders of oudere kinderen draagt 
hieraan bij. 
Verder is er samenwerking tussen de school en de “Bieb op school”. Jaarlijks volgen 
we, in samenwerking met de “Bieb op school”, verschillende projecten om het lezen 
te promoten. Op woensdag is de bibliotheek op school (dBos Westerhoven de Ster) 
geopend. De kinderen kunnen daar boeken lenen en geleende boeken inleveren.  
Deze uitleen onder schooltijd wordt door de bibliotheek i.o.m. vrijwilli-
gers en de leerkrachten georganiseerd. Nieuws hierover publiceren we 
steeds in de “Sterrenkijker”.  
 
Nederlandse taal 
De taalontwikkeling van kinderen bestaat uit diverse onderdelen. Lezen, 
spreken, woordenschat, creatief taalgebruik, stellen, spellen, actief 
luisteren en taalstructuren zoals ontleden, zijn daar voorbeelden van. Het 
stimuleren van taal in de breedste zin van het woord is belangrijk. Ons 
belangrijkste communicatiemiddel is immers de gesproken en 
geschreven taal. De leerlijnen van taal en spelling worden mede vorm 
gegeven door de methode “Alles-in-één”. 
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Schrijfonderwijs 
Bij de kleuters wordt er vanuit motorische doelen gewerkt in een motoriekcircuit. Er 
wordt erg gelet op houding en pengreep. In groep 2 wordt hiernaast ook “Schrijfdans” 
gegeven. Vanaf de meivakantie komt er op schrijfgebied elke week 1 cijfer aan bod. 
In groep 3 wordt met de methode “Klinkers” gestart, deze wordt tot en met groep 8 
gevolgd. Klinkers sluit naadloos aan bij de taal-leesmethode Lijn 3.  
Goed schrijven kun je alleen met een juiste schrijfhouding. We besteden daarom veel 
aandacht aan motoriek, houding, schrijfbeweging en pengreep. Zo leren kinderen 
netjes en ontspannen schrijven. De lesmaterialen zijn afgestemd op de belevings-
wereld van kinderen. In vormgeving, maar ook inhoudelijk. In groep 7 en 8 zijn er 
keuzelessen waarin kinderen hun creativiteit kwijt kunnen. Zo blijven alle kinderen 
gemotiveerd. We willen met de kinderen werken naar een vlot en duidelijk hand-
schrift.  
 
Rekenen en wiskunde 
Bij zowel goede als minder sterke rekenaars willen we basisvaardigheden èn begrip 
ontwikkelen. Zònder omwegen en dankzij een heldere structuur. Duidelijke instructie 
en veel herhalingsoefeningen moeten zorgen voor het nodige vertrouwen. Zodra dat 
er is, kan iedere rekenaar op zijn of haar eigen niveau kennis verdiepen en vaardig-
heden leren toepassen  in de praktijk van alledag. 
We leren kinderen stap voor stap rekenen, éérst dus de basisvaardigheden. Dat 
doen we door veel te oefenen  èn d.m.v. het aanbieden van één onderwerp per les 
en één oplossingsmethode per onderwerp. Op het moment waarop kinderen deze 
vaardigheden beheersen, maken ze ook kennis met andere oplossingsmethoden en  
gaan we deze leren toepassen in verschillende situaties (de dagelijkse praktijk). 
Om onze visie op rekenen nog beter te kunnen te realiseren, werken we vanuit  
“Rekenzeker”. Deze methode sluit nauw aan bij de wijze waarop wij ons rekenonder-
wijs gestalte willen geven. In de onderbouw wordt elk blok aangevuld met activiteiten 
en materialen vanuit “Met sprongen vooruit”. 
 
Wereldoriënterende vakken 
Kinderen ontdekken steeds meer van de wereld. Door de gehele school worden 
wereldoriënterende vakken (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek, gezond 
gedrag, verkeer, e.d.) zoveel mogelijk in samenhang en thematisch aangeboden. De 
groepen 1, 2, en 3 maken daarbij gebruik van diverse bronnen. De groepen 4 tot en 
met 8 hanteren “Alles-in-één” als belangrijkste onderligger.  
 
Verkeer 
De verkeersveiligheid staat steeds in onze belangstelling. Kinderen hebben nu al te 
maken met het verkeer. Kennis van en vaardig zijn in het verkeer is belangrijk.  
Hiervoor gebruiken we aanvullende methoden als ‘de Verkeerskrant’. Wij nemen ieder 
jaar, in groep 7, deel aan de praktische en theoretische verkeersproef. Kinderen 
kunnen zo hun eerste verkeersdiploma halen.  
 
Sociaal-emotionele vaardigheden 
De sociaal-emotionele ontwikkeling komt regelmatig onder de aandacht door 
situaties uit de dagelijkse praktijk, die we, bij voorkeur proactief, bespreken met de 
kinderen. Onze pedagogische uitgangspunten op sociaal-emotioneel vlak hebben 
hun basis in: besef van jezelf, zelfmanagement, besef van de ander, relaties met 
anderen en keuzes maken. Vanuit deze punten zijn we gekomen tot de keuze voor 
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de methode “Kwink” als bron die past bij onze visie maar die ook ruimte biedt aan 
eigen inbreng van leerkrachten. Naast sociaal-emotioneel leren komt hierin ook 
burgerschap en mediawijsheid aan de orde. De methode wordt gehanteerd in 
groep 1 t/m 8.  
Naast dit alles leren we steeds beter samen te werken door inzet van het “Structureel 
Coöperatief Leren”. Via deze werkvorm worden kinderen, middels een bepaalde 
aanpak en bepaalde structuren, strategieën aangereikt en aangeleerd om het 
samenwerken aantrekkelijk, maar ook effectief te doen verlopen. Hierdoor leren 
kinderen beter naar elkaar te luisteren, rekening te houden met elkaar, verantwoor- 
delijkheid te dragen en een groepsgevoel te ontwikkelen. 
 
Expressieactiviteiten en lichamelijke oefening 
Kinderen willen zich graag uitdrukken, de één wat meer dan de ander. We reiken 
kinderen materialen en technieken aan om dat te realiseren. Hiernaast vinden diverse 
expressieactiviteiten plaats als vormen van verwerking binnen thema’s/projecten en 
tijdens het zelfstandig werken in hoeken (dit laatste m.n. in de onderbouw). Kinderen 
leren zich daarbij uiten op andere manieren. Toneelspel en dans zijn hier voorbeelden 
van. Opbrengsten worden aan elkaar gepresenteerd, bijvoorbeeld tijdens de 
gezamenlijke afsluiting van de thema’s (maandafsluiting).  
 
In het kader van de kunstzinnige ontwikkeling werken we samen met andere scholen 
en instellingen. Cultuurplaza de Kempen is daarbij een belangrijke partner. In samen-
werking met o.a. Art4U (vh. de muziekschool) ontmoeten de kinderen vele vormen van 
muziek. 
 

Kinderen bewegen graag. Aan deze bewegingsdrang 
komen we tegemoet. De jongste kinderen gaan daarvoor 
iedere dag de speelzaal in (of naar buiten bij mooi weer). 
Tijdens de bewegingslessen wordt de motoriek van het 
kind verder ontwikkeld. Daarnaast is sportiviteit een 
belangrijk aandachtspunt. 

Vanaf groep 3 krijgen de kinderen lichamelijke oefening (1 ½ uur per week op 
maandag- dinsdag- of donderdagmiddag, zie ook verderop in deze gids). Deze lessen 
worden in de sporthal gegeven. We werken vanuit duidelijke doelen en leerlijnen. In 
overleg met de medezeggenschapsraad hebben we besloten dat kinderen thuis 
douchen.  
Onze school beschikt over een sportcoach die de lessen lichamelijke oefening voor 
groep 5 t/m. 8 verzorgt/ondersteunt. 
 
Levensbeschouwing 
Basisschool de Ster staat open voor àlle kinderen en hun ouders, ongeacht hun 
levensovertuiging. We begeleiden de kinderen vanuit de traditie, die nodig is om hen 
de wereld om zich heen te laten begrijpen. Kunst, architectuur, spreekwoorden en 
gezegden, muziek, gebruiken, kortom: onze wereld is voor ons niet te interpreteren 
wanneer we de achterliggende waarden niet kennen en zien. Om die echter ècht te 
begrijpen moeten kinderen de kernwaarden van alle wereldgodsdiensten weten en 
begrijpen. In die tocht van verkennen, onderzoeken, begrijpen en waarderen wil de 
school een belangrijke rol spelen. De kennismaking met de 5 grote wereldgods-
diensten vindt plaats m.b.v. de methode “Alles-in-één”. 
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Wij nemen de geloofsopvoeding niet over van de ouders en de parochie, maar nemen 
daar onze eigen verantwoordelijkheid in.  
 
Huiswerk 
Het mag duidelijk zijn dat oefening (samen lezen, voorlezen, tafeltjes oefenen e.d.) 
kunst baart! Laat kinderen in de vakantie dus regelmatig lezen, of lees ze voor! 
Huiswerk heeft als doel dat kinderen wennen aan kleine opdrachten thuis, leren 
plannen en extra oefenen m.b.t. zorggebieden. In de groepen 6, 7 en 8 wordt wekelijks 
huiswerk meegegeven en nagekeken. Het maken van huiswerk tijdens tussenschoolse 
opvang past niet in het kader van bovenstaande. 
  
Diverse activiteiten voor kinderen 
De totale ontwikkeling van kinderen stimuleren we o.a. door het organiseren van 
diverse activiteiten. Te denken valt aan: excursies, culturele activiteiten, sport- en 
speldagen, schoolkamp, activiteiten rond Sinterklaas, Kerstmis en IVN (vereniging 
voor natuur- en milieu educatie). Ook het jaarlijkse schoolreisje hoort bij deze 
activiteiten. De ondersteuning door de oudervereniging is daarbij van wezenlijk belang. 
 
De begeleiding van onderwijs aan zieke kinderen 
Als blijkt dat uw kind door ziekte meerdere dagen niet naar school kan komen, is het 
van belang dat u dit aan de leerkracht kenbaar maakt. De leerkracht kan dan samen 
met u bekijken hoe het onderwijs aan uw kind toch voortgezet kan worden. Hierbij kan 
gebruik gemaakt worden van de deskundigheid van een consulent onderwijson-
dersteuning langdurig zieke leerlingen. 
Het is niet alleen onze wettelijke plicht om voor elke leerling, ook als hij/zij ziek is, te 
zorgen voor goed onderwijs. Wij vinden het minstens zo belangrijk dat uw kind in die 
situatie goed contact heeft met de klasgenoten en de leerkracht.  
 

4. Zorg voor alle leerlingen  

 
Handelingsgericht werken 
Binnen ons onderwijs hanteren wij het 
handelingsgericht werken (HGW). Hiermee 
beogen wij de kwaliteit van ons onderwijs en 
de begeleiding van al onze leerlingen opti-
maal te houden.  
HGW maakt adaptief onderwijs en doeltref-
fende leerlingbegeleiding concreet, zodat het 
team effectief kan omgaan met verschillen 
tussen leerlingen.  
 
HGW is een planmatige en cyclische werkwijze waarbij we de volgende zeven 
uitgangspunten toepassen: 
-De onderwijsbehoeften van kinderen staan centraal: wat heeft een kind nodig om 
onderwijsdoelen te behalen?  
-Het gaat om afstemming en wisselwerking: het gaat niet alleen om het kind, maar 
om het kind en de wisselwerking met zijn omgeving. Het gaat om het kind in deze 
groep, bij deze leerkracht, op deze school en van deze ouders.  
-De leerkracht doet ertoe: de leerkracht realiseert passend onderwijs en levert 
daarmee een cruciale bijdrage aan een positieve ontwikkeling van de kinderen.  
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-Positieve aspecten zijn van groot belang: van zowel kind, leerkracht, school, de 
groep en ouders. Positieve factoren bieden aanknopingspunten voor het stellen van 
ambitieuze doelen en om een succesvol plan van aanpak te kunnen uitvoeren.  

-We werken constructief samen: samenwerking tussen leerkracht, kind, ouders 
interne en externe begeleiders is noodzakelijk om een effectieve aanpak te 
realiseren.  

-Ons handelen is doelgericht: het team formuleert korte- en lange termijndoelen voor 
het leren, de werkhouding en het sociaal-emotioneel functioneren van alle kinderen 
en evalueert deze in een cyclus van planmatig handelen.  

-De werkwijze is systematisch, in stappen en transparant: het is voor betrokkenen 
duidelijk hoe de school wil werken en waarom.  
 
Toetsen  
Wij volgen de kinderen door middel van volgsysteemtoetsen van CITO. Dit conform de 
toetskalender die centraal vastgesteld wordt door ons schoolbestuur SKOzoK. Naast 
deze toetsen gebruiken we ook methodetoetsen en observaties. Wie moeite heeft met 
bepaalde leerstof krijgt extra ondersteuning; wie gemakkelijk kan leren, krijgt extra 
uitdagende opdrachten. Deze uitdaging en extra ondersteuning vinden altijd plaats 
binnen de groep als geheel en is onderdeel van het groepsaanbod. 
 
Leerlingvolgsysteem 
Alle gespreksverslagen, toets- en observatieresultaten worden door de groepsleer-
kracht vastgelegd in het digitaal dossier van het kind. Binnen SKOzoK gebruiken we 
daarvoor "Kijk", "Zien", "Cito/LOVS" en "Parnassys". Dit zijn administratie- en leerling-
volgsystemen.  
Groepsleerkrachten zijn verantwoordelijk voor de invulling van het dossier. 
Het dossier bestaat minimaal uit: 
-aanmeldingsgegevens; 
-gegevens van het leerlingvolgsysteem; 
-historisch overzicht; 
-afspraken/gesprekken met ouders. 
De kwaliteitsondersteuner zorgt voor ondersteuning van de leerkrachten en voert de 
noodzakelijke acties uit m.b.t. het dossier: 
-controle op inhoud; 
-volgen van het leerlingvolgsysteem; 
-gesprekken met leerkrachten over leerlingen; 
-afspraken met derden rond het kind, inclusief de te volgen procedures. 
Ouders hebben recht op inzage in het dossier van hun kind. Op verzoek van ouders 
moet dit dossier binnen een termijn van 10 werkdagen ter inzage zijn. 
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Passend Onderwijs 
Passend Onderwijs betekent dat we streven naar een zo passend mogelijke 
onderwijsplek voor alle leerlingen, inclusief onze leerlingen die extra ondersteuning 
nodig hebben. Scholen en dus ook SKOzoK hebben de zorgplicht voor alle leerlingen 
die ingeschreven staan op onze scholen. Wanneer een leerling of groep extra 
ondersteuning nodig heeft, gaan wij samen met ouders en andere betrokkenen op 
zoek naar een zo passend mogelijk onderwijsaanbod. 
 
Eigentijds, kwalitatief goed onderwijs begint bij de sterke basis die wordt geboden 
door onze leerkrachten. De impact van het handelen van de leerkracht staat bij ons 
centraal en zorgt ervoor dat kinderen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. 
De collega’s van Team Passend Onderwijs werken nauw samen met  de 
leerkrachten om die sterke basis zo goed mogelijk te bieden.  
 
De school kan zelf de basisondersteuning realiseren die nodig is. Wanneer de 
ondersteunings-behoefte van een leerling of groep groter is dan binnen de 
basisondersteuning haalbaar is, kan de school een beroep doen op 
extra ondersteuning binnen onze eigen organisatie. Deze extra 
ondersteuning kan de school aanvragen bij team Passend Onderwijs 
van SKOzoK.  
 
Het kan ook zijn dat de ondersteuning die de leerling nodig heeft 
om zich goed te kunnen ontwikkelen niet op de betreffende 
basisschool geboden kan worden. Dan gaat de school, 
samen met de ouders/verzorgers en Team Passend 
Onderwijs, op zoek naar een meer passende school. 
 

Procedure ondersteuning binnen onze organisatie 
Schematisch ziet de ondersteuningsstructuur er als volgt uit: 

 
 
 
 
 
 
 
Afkortingen: 
SBO = speciaal basisonderwijs. 
KO = kwaliteitsondersteuner. 
LO = leerkrachtondersteuner. 
Ab = ambulant begeleider. 
TB = trajectbegeleider. 
CT = Commissie Toelaat-
baarheid. 
SWV = Samenwerkings-
verband. 
OT = ondersteuningsteam 
TLV = toelaatbaarheids-
verklaring. 
CJG = Centrum voor Jeugd en 
Gezin. 
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5. De ontwikkeling van ons onderwijs  
 
Evaluatie activiteiten ter verbetering van ons onderwijs 
 

Ontwikkelingen van zowel buitenaf als ook 
van binnenuit hebben bepalende invloeden op 
het onderwijs van alle dag: het welbevinden 
van de kinderen, onze onderwijsopbrengsten, 
het passend onderwijs en de mening van 
ouders en leerkrachten zijn hier voorbeelden 
van. In schooljaar 2019-2020 beschreven we 
onderstaande aandachtspunten: 

 
-Vervolg bezinning op/reorganisatie van het leesonderwijs.  
We willen het volgende bereiken: 

• Vaststelling van het aanbod betreffende aanvankelijk lezen (groep 3). 
Bewerkstelligen van implementatie en borging in de organisatie.  

• Vaststelling van het vervolg betreffende reorganisatie van het leesonderwijs in 
de hogere groepen (4 t.m. 8; het zgn. voortgezet technisch lezen). 

• Formuleren van  een specifieke visie op begrijpend lezen en vaststellen wat 
deze van ons in acties vraagt. Uitzetten van betreffende acties in tijd. 

 
Opbrengst:  

• In schooljaar 2019-2020 heeft een werkgroep met begeleiding van de 
leesspecialist, verbonden aan onze stichting, vanuit de schoolvisie kernpunten 
geformuleerd, waaraan leesonderwijs moet gaan voldoen. “Marktonderzoek” 
heeft vervolgens geleid tot de keuze voor een concreet uitgangspunt voor het 
aanvankelijk leesonderwijs binnen onze school. Dit bleek de methode “Lijn 3” te 
zijn. Dit traject is dusdanig afgerond dat implementatie van Lijn 3 in het 
schooljaar 2020-2021 kan plaatsvinden.  

• Het traject voortgezet technisch lezen, dat tot op het einde van het schooljaar 
parallel liep met dat van aanvankelijk lezen, krijgt komend schooljaar zijn 
afronding. 

• Het traject begrijpend lezen hebben we door omstandigheden niet kunnen 
oppakken, dit krijgt komend schooljaar aandacht. 

 
-Vervolg Sociaal-emotionele ontwikkeling. 
We willen het volgende bereiken: 

• N.a.v. de vragen “Hoe kijken wij naar gedrag; wat is gewenst, wat is 
ongewenst?” “Hoe gaan we om met verschillende  gedragsaspecten?” willen 
we komen tot de formulering van onze kernwaarden op het gebied van sociaal-
emotionele ontwikkeling. 

• Koppeling van gewenst gedrag aan onze kernwaarden. 

• Bezinning op en vaststelling/implementatie van benodigde middelen om 
gewenst gedrag te gaan realiseren en borgen. 
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Opbrengst:  

• Als pedagogische uitgangspunten hebben we gekozen voor de 5 SEL 
(=sociaal-emotioneel leren)-competenties: besef van jezelf, zelfmanagement, 
besef van de ander, relaties met anderen en keuzes maken. Vanuit deze punten 
zijn we gekomen tot een keuze van een bron (het programma “Kwink”) die past 
bij onze visie maar die ook ruimte biedt aan eigen inbreng van leerkrachten. 
E.e.a. wordt in schooljaar 2020-2021 geïmplementeerd. Opbrengsten worden 
kritisch gevolgd. 

 
-Evaluatie en mogelijke bijstelling van het traject ontwikkeling motorische vaardig-
heden in relatie tot technisch schrijven.  
We constateren dat het voor kinderen steeds lastiger is een functioneel handschrift te 
ontwikkelen. Daarnaast laat wetenschappelijk onderzoek zien dat een motorische 
component als schrijven  de neurologische ontwikkeling ondersteunt en bijvoorbeeld 
het  leren lezen vergemakkelijkt. Optimalisering van het  schrijfonderwijs is wenselijk 
en heeft momenteel raakvlakken in onze schoolontwikkeling. 
We willen het op dit gebied het volgende bereiken: 

• Vaststelling van benodigde acties binnen ons onderwijs betreffende deze 
component (wat constateren we?, wat is wenselijk?, wat hebben we daar voor 
nodig?). 

• Verkenning van het didactisch aanbod betreffende motorische ontwikke-
ling/schrijfonderwijs. 

• Komen tot een, schoolbreed, nieuw/aangepast aanbod, implementatie en 
borging hiervan.   

 
Opbrengst:  

• Het is ons duidelijk wat van belang is om het schrijfonderwijs te optimaliseren. 
Dit zit vooral in de structuur/ herkenbare leerlijn binnen dit vakgebied. Daarnaast 
is het van belang dat technisch schrijven, in de meest brede zin van het woord, 
voor kinderen functioneel en dus betekenisvol wordt. We hebben daarvoor een 
bron nodig die kinderen in hun belevingswereld benadert. Deze hebben we 
gevonden in de methode “Klinkers” die we vanaf het schooljaar 2020-2021 
schoolbreed gaan implementeren. 

 
Activiteiten ter verbetering van ons onderwijs 
Evaluatie van de voortgang in de hierboven omschreven aandachtspunten èn van ons 
onderwijs in het algemeen heeft geleid tot een aantal ontwikkelpunten voor het 
schooljaar 2020-2021, waarvan we hier de meest relevante beschrijven: 
 
-Implementatie nieuwe methode aanvankelijk lezen in groep 3. 
We willen het volgende bereiken: 

• Optimaal inzetten van “Lijn 3”,  zodat elk kind op het eigen niveau de opbren-
gsten genereert die verwacht mogen worden. 

• Bijstellen aanbod waar nodig. 

• Borgen van de meest passende manier van werken met deze methode voor 
onze leerlingenpopulatie. 
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-Afronding traject voortgezet technisch lezen en begrijpend lezen. 
We willen het volgende bereiken: 

• Formuleren van  een specifieke visie op begrijpend lezen. 

• Zo mogelijk verbinding van uitgangspunten begrijpend lezen bewerkstelligen 
met overige vakgebieden, met name met voorgezet technisch lezen. 

• Toetsen van aanbod voortgezet technisch lezen aan onze kernpunten 
betreffende dit vakgebied, mogelijk in verbinding met begrijpend lezen. 

• Komen tot een keuze voor een concreet uitgangspunt (dat kan een methode 
zijn) voor het voortgezet technisch lezen (mogelijk in samenhang met 
begrijpend lezen) op onze school vanaf groep 4. 

• Beschrijven van een implementatietraject met betrekking tot het nieuwe aanbod 
van voortgezet technisch lezen en mogelijk begrijpend lezen. 

 
-Implementatie programma’s sociaal-emotionele ontwikkeling en technisch 
schrijven. 

• Structureel evalueren en waar nodig bijstellen èn borgen van het werken met 
genoemde programma’s. 

 
De voortgang binnen bovengenoemde ontwikkelpunten wordt steeds gedeeld met de 
medezeggenschapsraad. 
 

6.De start op school 
 
Samenwerking tussen basisschool/vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) 
Wij zijn ons ervan bewust dat kinderen al een hele ontwikkeling hebben doorge-
maakt, voordat zij bij ons op school komen. Daarom worden er contacten onderhou-
den  met Nummereen (kinderdagverblijf/peuterspeelzaal). Deze samenwerking  
wordt steeds verder uitgewerkt.  
 
Aanmelding 

Aanmelding is op elk moment mogelijk. 
Via onze website, www.bs-dester.nl , hebt u onder het 
kopje “Voor ouders” de mogelijkheid uw kind digitaal 
aan te melden (klik hiervoor op “Nieuwe leerling”).  
Ouders vullen naast het administratieve deel van de 
aanmelding ook een formulier in betreffende aanvul-
lende (ontwikkelings)gegevens. Deze gegevens ko-

men bij de mogelijke groepsleerkracht en in het dossier terecht. 
Het is van belang de digitale formulieren zo volledig mogelijk in te vullen. 
Ouders die van de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf de peuterestafette hebben 
ontvangen, wordt gevraagd dit aan school beschikbaar te stellen. 
We onderscheiden twee vormen van instroom: De vierjarige die naar school komt en 
een ‘tussentijdse instroom’ (bijvoorbeeld verhuizers). 
 
De vierjarigeninstroom. 
-een kind mag op de eerste dag nà de vierde verjaardag de school gaan bezoeken, 
vanaf de eerste dag van de maand volgend op zijn/haar 5e verjaardag geldt de 
leerplicht; 

http://www.bs-dester.nl/
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-voor ouders van mogelijk nieuwe kleuters organiseren we in de maand maart een 
algemene informatieavond. In de maand mei vindt er een kennismakingsuurtje onder 
schooltijd plaats. U kunt dan met uw kleuter de “school in bedrijf” meemaken;  
-zodra een kleuter bij ons is aangemeld, worden ouders uitgenodigd voor een 
intake/kennismakingsgesprek; 
-in de drie weken voorafgaand aan de  vierde verjaardag, is een aantal kennis-
makingsmomenten te plannen. Dit gebeurt op initiatief van de leerkracht in overleg met 
de ouders. De kennismaking kan vijf hele dagen of tien dagdelen betreffen. De 
leerkracht geeft daarbij de mogelijkheden in de agenda aan. In de zes weken 
voorafgaande aan de zomervakantie spreken we géén kennismakingsmomenten meer 
af. 
 

Tussentijdse instroom. 
Naast de punten die gelden voor vierjarigen hanteren we bij tussentijdse instroom de 
volgende procedure: 
-gesprek met de directeur/kwaliteitsondersteuner, hij/zij stelt zich op de hoogte van de 
reden van aanmelding; 
-informatie opvragen bij vorige school; 
-directeur besluit over toelating, instroom vindt plaats in overleg met de ouders en 
school van herkomst; 
-ook hier geldt dat men kennis kan komen maken met de school. 
 
Verdere algemene afspraken. 

- Ongeveer 6 weken na de instroom vindt, op uitnodiging van de groepsleer-
kracht, een (evaluatief) gesprek plaats tussen ouders en de school; 

 

7. Contacten met ouders/verzorgers  
 
Informatie 
Via de volgende kanalen onderhouden we de contacten met de 
ouders/verzorgers: 
-de schoolgids; 
-website: www.bs-dester.nl deze site wordt steeds 
geactualiseerd, het is dus van belang hier regelmatig naar te 
kijken; 
-de Sterrenkijker (tweewekelijkse nieuwsbrief per mail en 
online); 
-gespreks- en contactmomenten (zie hieronder); 
-vergaderingen medezeggenschapsraad; 
-jaarvergadering oudervereniging; 
Wanneer men een leerkracht of de directie wenst te spreken, is daarvoor altijd een 
afspraak te maken. 
 
Hiernaast heeft  onze school een ouderapp. Op deze ouder-app, genaamd 
SKOZapp, vindt u informatie over de groep(en) van uw kind(eren), zoals: 
- nieuwsberichten; 
- de jaarkalender met alle activiteiten; 
- schoolresultaten van uw kind(eren); 
- foto’s van activiteiten.  
 

http://www.bs-dester.nl/
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Met SKOZapp heeft u dus gemakkelijk en snel alle informatie bij de hand die voor u 
als ouder belangrijk is. Nieuwe ouders krijgen inloggegevens toegestuurd, waarmee 
zij een persoonlijk account voor deze app kunnen aanmaken. Er is een support-
pagina beschikbaar, waarop een handleiding staat, met uitleg over de verschillende 
toepassingen van de ouder-app (zie onze website). SKOZapp is te downloaden voor 
smartphones en tablets via de iTunes store of de Google Play store. De app is 
beschikbaar voor iOS 8 en 9 en Android 5.1 en 6.0 en Windows 8.1.  
Als u geen smartphone of tablet heeft, kunt u inloggen via de website van de school, 
u kunt daar dezelfde informatie zien. 
 
Reguliere gesprekken/contactmomenten 
Een aantal keren per jaar nodigt de school of de leerkracht ouders/verzorgers uit. 
 
In de derde week van het schooljaar vinden startgesprekken plaats. Alle ouders/ver-
zorgers worden hiervoor uitgenodigd. 
 
In de vijfde week van het schooljaar organiseren alle groepen hun informatievond 
waarop inhoud en organisatie van het onderwijs van het nieuwe schooljaar worden 
toegelicht. Hiervoor worden àlle ouders/verzorgers uitgenodigd. 
 
In november vinden voor de groepen 1 t/m 8 facultatieve gesprekken plaats. Het is niet 
vanzelfsprekend dat àlle ouders/verzorgers hiervoor worden uitgenodigd. 
Ouders/verzorgers kunnen bij de leerkracht aangeven dat er gesprekspunten zijn.  
 
In februari ontvangen alle kinderen hun eerste ontwikkelingsverslag van het schooljaar 
(zie hieronder). Aansluitend vinden voor groep 1 t/m 8 gesprekken plaats. Alle 
ouders/verzorgers worden uitgenodigd. Het gesprek m.b.t. de kinderen van groep 8 
staat in  het teken van het definitieve advies voortgezet onderwijs.  
 
In april vinden voor de groepen 1 t/m 8 wederom facultatieve gesprekken plaats.  
 
In juni ontvangen alle kinderen hun tweede ontwikkelingsverslag van het schooljaar 
(zie hieronder). Aansluitend vinden voor groep 1 t/m 8 gesprekken plaats. Dit zijn 
eveneens gesprekken op facultatieve basis, behalve voor groep 7. Ouders van deze 
groep worden àllemaal uitgenodigd omdat tijdens dit gesprek tevens het voorlopig 
advies voortgezet onderwijs aan de orde komt. 
 
We houden vanzelfsprekend bij elk kind steeds de vinger aan de pols, waarbij we 
bezien of het van belang is om óók tussentijds een oudergesprek te laten plaatsvinden. 
Dit kan eveneens op initiatief van ouders gebeuren. 
Nadere informatie over bovenstaande momenten volgt t.z.t. via onze nieuwsbrief “de 
Sterrenkijker”. 
 
Het ontwikkelingsverslag 
Alle kinderen ontvangen, zoals hierboven is omschreven, twee keer per schooljaar hun 
ontwikkelingsverslag: het “Winterverslag” en het “Zomerverslag”. 
Hierin geven we naast onze kijk op interesse, werkhouding en sociale- en emotionele 
vaardigheden ook de leerprestaties weer.  
De opbrengsten van ons leerlingvolgsysteem maken deel uit van het ontwikkelings-
verslag en komen ter sprake tijdens de gesprekkencyclus met ouders/verzorgers. 
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Informatievoorziening aan gescheiden ouders 
Na de scheiding van ouders kent de school de normale omgang met de ouder die de 
dagelijkse zorg uitoefent en daarnaast de informatieplicht aan de ouder die niet het 
dagelijks gezag uitoefent of die niet met het ouderlijk gezag is belast. Bij geregis-treerd 
partnerschap geldt dezelfde omgang. Het kenmerk van de informatieplicht aan de 
ouder, die niet het dagelijks gezag uitoefent of die niet met het ouderlijk gezag is belast, 
is dat deze tot stand komt in overleg.  
 
Verstrekken van informatie over de school gaat in eerste instantie: 
- Via de website; deze bevat de schoolgids, de ouderkalender en het mededelingen-
blad.  
 
Verstrekken van informatie over het kind kan gaan via: 
-een exemplaar van het ontwikkelingsverslag; 
-een oudergesprek; 
-gesprekken bij specifieke problemen; 
-gesprek n.a.v. advisering voortgezet onderwijs. 
 
Wanneer het belang van het kind zich tegen deze informatieverschaffing verzet, zal 
naar het oordeel van de schoolleiding deze informatie niet worden verstrekt. Het gaat 
dan om zwaarwegende omstandigheden. De ouder die zich benadeeld voelt door de 
weigering kan zich wenden tot de klachtenregeling van de school. 
 
Ouderparticipatie 
De school draagt in een belangrijke mate bij aan de opvoeding van de kinderen. Het 
is dus vanzelfsprekend dat de ouders betrokken zijn bij onze school, zij zijn immers 
de eerstverantwoordelijken voor de opvoeding van hun kind. Het is plezierig dat de 
meeste ouders op enig moment, ieder op eigen wijze en tijd, iets voor de kinderen op 
school doen. We werken binnen de school als leerkrachten, kinderen en ouders met 
elkaar samen. We erkennen elkaars kwaliteiten en we mogen daarvan gebruik 
maken. Ouderparticipatie op de Ster wordt meestal via, en in samenwerking met, de 
oudervereniging geregeld. Ouderparticipatie op de Ster betekent: 
-ouders en leerkrachten zijn samen verantwoordelijk voor opvoeding en onderwijs;  
-onderwijs toegankelijk maken voor ouders; 
-meedenken en meepraten; 
-praktische hulp verlenen. 
 
Activiteiten waarbij wij een beroep kunnen doen op de ouders: 
-afscheidsmusical / schoolverlatersdagen groep 8; 
-begeleiding bij excursies, verkeersexamen en uitstapjes; 
-lezen in groepjes; 
-hulp bij projecten/thema’s. 
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8.Verder na de basisschool  
Aan het einde van de basisschool stromen de kinderen uit naar 
het voortgezet onderwijs (VO). In het kader van deze 
vervolgstap volgen we een zorgvuldige procedure. We willen 
graag dat de kinderen op die plek terecht komen die recht doet 
aan hun capaciteiten, werkhouding en interesses. 
 
Informatie voortgezet onderwijs voor leerlingen 
De kinderen en ouders worden attent gemaakt op de open 
dagen die het voortgezet onderwijs organiseert. Daarnaast zijn er informatiefolders 
beschikbaar en brengen we, met groep 8, een bezoek aan een aantal van de scholen 
voor voortgezet onderwijs. 
 
Adviesprocedure 
Naast het leerlingvolgsysteem waarin o.a. de ontwikkelingen worden gevolgd rond 
spelling, lezen, rekenen/wiskunde en wereldoriëntatie, verzamelen we in groep 8 nog 
afzonderlijke gegevens. Dit doen we bijvoorbeeld via gesprekken met ouders. Buiten 
deze gegevens spelen ook de sociaal-emotionele ontwikkeling, werkhouding en moti-
vatie een belangrijke rol om te komen tot een uiteindelijk advies richting voortgezet 
onderwijs.  
 
Ouders ontvangen na het tweede adviesgesprek (in groep 8) een onderwijskundig 
rapport met daarin onze advisering betreffende de meest passende vorm van 
voortgezet onderwijs. Het onderwijskundig rapport is digitaal en wordt ook verstrekt 
aan de school waar uw kind wordt ingeschreven. 
 
Ook nà de plaatsing van de kinderen in het voortgezet onderwijs houden wij contact 
met de collega’s van het VO via een “onderwijs-uitwisselingsmarkt”. Wij ontvangen 
afschriften van de cijferlijsten van onze uitstromende leerlingen. Met deze gegevens 
wordt uiteraard vertrouwelijk omgegaan. 
 

9. Diverse regelingen 
 
Schooltijden 
Voor alle groepen: 
’s Morgens:   08.30 uur tot 12.00 uur. 
’s Middags:   13.15 uur tot 15.15 uur. 
woensdag:  08.30 uur tot 12.30 uur. 
vrijdag:   08.30 uur tot 12.30 uur. 
Vanaf 08.15 uur en 13.00 uur mogen de kinderen op het speelplein en is er toezicht.  
De kinderen van de onderbouw mogen door ouders naar binnen gebracht worden.  
Te laat komen is storend voor de groep. Komt uw kind door omstandigheden later naar 
school, dan verwachten wij voor schooltijd een telefoontje.  
Ouders die iets te bespreken hebben met de leerkracht kunnen dit altijd doen, maar 
wel het liefst na afloop van de schooltijd. 
 
Voor- tussen- en naschoolse opvang 
Op onze school kunnen kinderen elke maandag, dinsdag en donderdag overblijven 
(tussenschoolse opvang) in school.  
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De organisatie hiervan is in handen van de stichting 
“TSO Westerhoven” en vindt plaats in een ruimte 
gevestigd in het schoolgebouw. Op onze website: 
www.bs-dester.nl  vindt u onder het tabblad “ouders” 

alle benodigde informatie.  
 

De organisatie van de voor- en naschoolse opvang is in handen van Nummereen. 
 

Nadere contactgegevens vindt u achter in deze gids. 
 
Leerplicht 
Ouders schrijven hun kind in op een school en zorgen er voor dat het kind de school  
regelmatig bezoekt. Kinderen mogen naar school, vanaf de eerste dag nà de vierde 
verjaardag. Een kind is leerplichtig vanaf de eerste dag van de maand volgend op 
zijn/haar vijfde verjaardag. 
De leerlingen van onze school zijn wettelijk verplicht deel te nemen aan alle voor hen 
bestemde onderwijsactiviteiten. Dagelijks houden de leerkrachten een absentielijst 
bij. Bij afwezigheid van leerlingen zonder bericht, wordt contact opgenomen met de 
ouders. Indien niet wordt voldaan aan de leerplichtwet heeft de school de verplichting 
dit te melden aan de gemeentelijke leerplichtambtenaar. Deze zal met de verant-
woordelijke ouders / verzorgers nagaan wat de oorzaak is van het ongeoorloofde 
verlof.  
 
Externe begeleiding onder schooltijd 
Met betrekking tot ondersteuning van kinderen door externe hulpverleners onder 
lestijd, geldt de volgende procedure die we strikt moeten hanteren: 

- Verlof voor deze begeleiding is in principe niet mogelijk. Dit kan alleen in 
uitzonderlijke omstandigheden worden verleend. 

- In de aanvrage moet het moment van de behandeling worden aangegeven, de 
ouder/verzorger heeft hierover in eerste instantie overleg met de betrokken 
leerkracht. 

- De aanvrage bevat een verklaring van de betreffende behandelaar, waaruit 
blijkt dat behandeling onder schooltijd wenselijk is (organisatorische 
argumenten kunnen hierbij geen rol spelen).  

- De aanvrage wordt vervolgens bij de directie ingediend en door 
ouder/verzorger mondeling toegelicht. 

- Binnen een week volgt uitsluitsel. In geval van toestemming kan pas ná die 
week begonnen worden met behandeling. 

- Toestemming wordt niet automatisch verlengd nadat de behandelperiode is 
geëindigd en de behandeling na verloop van tijd weer wordt opgepakt. Ook op 
het eind van een schooljaar vervalt toestemming, een doorlopende 
behandeling moet elk schooljaar opnieuw worden aangevraagd.  

 
De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade tijdens de reis 
naar een behandelingslocatie en lestijd elders. Ook niet voor de gevolgen 
voortvloeiend uit een foutief activiteitenaanbod. 
 
Een aanvraag geschiedt d.m.v. een formulier dat bij de directie verkrijgbaar is. Een 
aanvraag wordt elk schooljaar opnieuw beoordeeld. 
 

http://www.bs-dester.nl/
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Verlof 
In de leerplichtwet is bepaald dat ouders of verzorgers de verplichting hebben om 
ervoor te zorgen dat hun kind de school geregeld bezoekt. Deze leerplicht geldt voor 
kinderen van 5 tot en met 16 jaar. Het 'geregeld bezoeken' van de school houdt in 
dat er geen lestijd verzuimd mag worden zonder dat er gewichtige omstandigheden 
in het geding zijn die buiten de wil van ouders en/of de leerling liggen. Daarom 
mogen leerlingen in principe niet buiten de schoolvakantie om op vakantie gaan. 
Alleen in uitzonderlijke gevallen kan er vrijstelling van de leerplicht verleend worden. 
Bij het nemen van een beslissing hierover wordt het algemeen onderwijsbelang 
afgewogen tegen het persoonlijk belang van de leerling en het gezin. Er kunnen 
maximaal 10 verlofdagen per schooljaar buiten de reguliere vakanties om toegekend 
worden. Dit verlof moet tijdig voor aanvang van het verlof bij de schooldirecteur 
schriftelijk worden aangevraagd. Als er voor meer dan 10 schooldagen (in 1 of 
meerdere keren bij elkaar) per schooljaar vrij gevraagd wordt, moet de 
leerplichtambtenaar toestemming geven.  
 
Richtlijnen voor het toekennen van extra verlof vanwege uitzonderlijke 
omstandigheden: 

• Er wordt gedurende de eerste twee weken van het schooljaar geen verlof 

verleend. 

• Er wordt geen verlof verleend vanwege een (extra) vakantie.  

• Er wordt geen verlof toegekend voor verzuim vanwege topsport.  

• In gevallen waarin de specifieke aard van de werkzaamheden van 

ouders/verzorgers het onmogelijk maken om in de schoolvakanties op 

vakantie te gaan en/of er in de zomer periode aantoonbaar is sprake van 

piekdrukte kan 1 keer per jaar een aanvraag op bijzonder verlof gedaan 

worden. Dit moet ruim van tevoren (8 weken) worden aangevraagd. Voor deze 

vrijstelling kan nooit langer dan 10 schooldagen extra vakantie toegekend 

worden (ook niet door de leerplichtambtenaar). 

• Gewichtige omstandigheden voor het opnemen van verlof, zijn: 

-het bezoeken van een medicus, mits dit niet buiten de lesuren om kan en er 

een verklaring van de medicus overlegd wordt; 

- bij verhuizing; 

- bij een huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de derde graad van de 

leerling; 

- bij het overlijden van bloed- of aanverwanten t/m de vierde graad van de 

leerling; 

- bij ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten t/m de derde graad van de 

leerling; 

- bij een ambts- of huwelijksjubileum van ouders/verzorgers of grootouders 

van de leerling; 

- voor leerlingen uit algemeen erkende minderheidsgroepen in het geval dat 

de leerling plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of 

levensovertuiging. 

De leerplichtambtenaar is belast met de feitelijke uitvoering van het toezicht op de 
naleving van de wet en het nemen van maatregelen als de wet overschreden wordt. 
De directeur is verplicht om verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de 
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directie te melden bij de leerplichtambtenaar omdat het dan gaat om ongeoorloofd 
verzuim. 
Als de verlofaanvraag wordt afgewezen door de directeur van school kunnen ouders 
bezwaar aantekenen bij het bevoegd gezag van SKOzoK. Bij afwijzing van de 
verlofaanvraag door de leerplichtambtenaar kan er bezwaar tegen de beslissing 
ingediend worden bij de leerplichtambtenaar die het besluit heeft genomen.  
Op de website is het aanvraagformulier voor bijzonder verlof te vinden. Neem voor 
meer informatie over het aanvragen van verlofdagen contact op met de directie. 

 
Ziekmeldingen/infectieziekten/hoofdluis. 
Ouders zijn verantwoordelijk voor het doorgeven van 
ziekmeldingen. Wanneer een kind ziek is, wilt u dit dan zo 
spoedig mogelijk telefonisch laten weten (het liefst voor 
schooltijd tussen 8.15u en 8.30u)? Indien wij niet op de 
hoogte zijn van de reden van afwezigheid, nemen wij een 
kwartier nà aanvang van de school telefonisch contact op 
met ouders/verzorgers. Als uw kind wat langer ziek is of in 

het ziekenhuis moet worden opgenomen, neem dan even contact op met de betref-
fende leerkracht. 
 
Indien er een infectieziekte als roodvonk en krentenbaard, òf als er hoofdluis bij uw 
kind is geconstateerd, vragen we u om de leerkracht hiervan zo spoedig mogelijk op 
de hoogte te stellen. Vanaf dàt moment gaat het protocol gelden waarin de verant-
woordelijkheden van de school zijn beschreven (o.a. de informatieverstrekking aan 
overige ouders). 
 
Schorsing en verwijdering 
Het beleid op school is erop gericht om kinderen een veilige plek te bieden zodat zij 
zich kunnen ontwikkelen. Informeren van en communicatie met betrokkenen is daar-
bij onontbeerlijk. Als het nodig blijkt te zijn om tot zware maatregelen, zoals schorsing 
of verwijdering over te gaan, handelt de directeur volgens hetgeen is opgenomen in 
de wet op het Primair Onderwijs artikel 40 en het protocol van SKOzoK. Dit ligt ter 
inzage op school. 
 
Uitschrijving van leerlingen  
Ouders kunnen om diverse redenen hun kinderen uit laten schrijven op onze school. 
De uitschrijving vindt plaats nadat:  
-ouders aangegeven hebben wanneer hun kind de school gaat verlaten; 
-inschrijving binnen is van de ontvangende school. 
 
Procedure: 
-leerkrachten stellen, in samenspraak met de kwaliteitsondersteuner, een onderwijs-
kundig rapport op; 
-de gegevens van het leerlingvolgsysteem worden toegevoegd. E.e.a. wordt verstrekt 
aan de ontvangende school; 
-directie zorgt voor een uitschrijvingsformulieren richting de ontvangende school; 
-ouders krijgen een kopie van het dossier mee om dit aan de nieuwe school 
beschikbaar te stellen (zij ondertekenen een bewijs van ontvangst). 
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In het algemeen geldt dat een school de gegevens van een leerling (het dossier) twee 
jaar mag bewaren nadat de leerling van school is gegaan. In sommige situaties legt 
de wet een langere bewaartermijn op. In het basis- en voortgezet onderwijs moeten 
bijvoorbeeld gegevens over verzuim/afwezigheid en in- en uitschrijving vijf jaar 
bewaard blijven nadat de leerling is uitgeschreven. 
Gegevens over een leerling die naar een school voor speciaal onderwijs is 
doorverwezen, moet een school drie jaar na het vertrek van de leerling bewaren. 
 
Verzekeringen 

SKOzoK heeft voor al haar scholen een ongevallen- en een 
aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.  
 
Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij 
schoolactiviteiten (leerlingen, personeel, vrijwilligers) verzekerd. Dit 
houdt in dat deze personen voor ongevallen verzekerd zijn tijdens de 
schooltijden en vanaf het moment van thuis weggaan, tot het moment 

waarop zij thuiskomen, tot maximaal een uur vóór en na schooltijd.  
De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering indien een ongeval tot 
blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten 
gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van de betrokkene geen 
dekking biedt (bijvoorbeeld door het eigen risico).  
 
De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school 
actief zijn (bestuursleden, personeel, vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims als 
gevolg van onrechtmatig handelen. De school/het schoolbestuur is niet zonder meer 
aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten 
gebeurt. De school heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van 
een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school optreden) moet dus 
aantoonbaar nalatig zijn geweest. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden, 
zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid.  
 
De school is ook niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van 
leerlingen. Voor leerlingen tot 14 jaar geldt dat de ouders/verzorgers primair 
verantwoordelijk zijn voor het doen en laten van hun kind(eren). Leerlingen van 14 
jaar of ouder zijn zelf verantwoordelijk. Een leerling die tijdens de schooluren of 
tijdens door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen 
schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) 
verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een 
particuliere aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten. 
 
Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld 
Kinderen zijn helaas veel te vaak het slachtoffer van kindermishandeling en/of huise-
lijk geweld. Vanuit vele organisaties is er continue aandacht voor dit probleem nodig. 
Dat geldt zeker ook voor scholen want dit zijn bij uitstek plaatsen waar (een vermoe-
den) van kindermishandeling gesignaleerd kan worden.  
Leerkrachten brengen veel tijd met kinderen door, hebben een vertrouwensrelatie 
met hen opgebouwd en kunnen een belangrijke signaalfunctie vervullen.  
Vanaf 1 juli 2013 zijn ook basisscholen wettelijk verplicht om in hun organisaties een 
meldcode te implementeren en het gebruik en kennis hiervan te bevorderen. Binnen 
SKOzoK kennen we ook een dergelijke code. Deze meldcode geeft richtlijnen voor 
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het signaleren en handelen bij een vermoeden van kindermishandeling en/of huiselijk 
geweld. De code biedt houvast bij het nemen van vervolgstappen zodat kindermis-
handeling en/of huiselijk geweld in onze omgeving in een zeer vroeg stadium gesig-
naleerd en gestopt kan worden om ernstige schade bij kinderen zoveel mogelijk te 
beperken.  
 
De meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld is te vinden op de website van 
ons bestuur. 
 
Klachtenprocedure. 
Overal waar gewerkt wordt, kunnen problemen ontstaan tussen leerlingen of ouders 
en (medewerkers van) de school. Vaak worden zulke problemen in onderling overleg 
bijgelegd. Soms is een meningsverschil echter van dien aard, dat iemand hierover 
een klacht wil indienen. Die mogelijkheid is er. SKOzoK heeft daarom een 
klachtenregeling vastgesteld. De GMR is betrokken bij de totstandkoming en 
actualisatie van deze klachtenregeling. De klachtenregeling is in te zien op de 
website van SKOzoK. Mocht er zich een probleem voordoen, dan is er in de 
klachtenregeling een route opgenomen die doorlopen wordt met als doel het 
oplossen van het ontstane probleem. 
 

1. Leerkracht 
De eerste stap is het gesprek aan te gaan met de leerkracht, al dan niet 
samen met de klassenouder.  

 
2. Directeur 

Wanneer dit gesprek niet het gewenste resultaat oplevert, is het mogelijk om 
de directeur hierover aan te spreken. De directeur probeert om in overleg met 
de ouders, de groepsleerkracht en eventuele andere betrokkenen te kijken 
wat er aanvullend nodig is om tot een oplossing te komen. Ook voor vragen, 
problemen of klachten over het onderwijs, de aanpak van de kinderen of 
andere zaken kunt u bij de directeur terecht. 

 
3. Contactpersoon inzake klachten  

Als u als ouder zich niet kunt vinden in de manier waarop een probleem of 
klacht wordt opgepakt of afgehandeld, kunt u contact opnemen met de 
contactpersoon inzake klachten op onze school. Deze contactpersoon is door 
het bestuur van de school aangesteld om te controleren en te bewaken of 
klachten van kinderen of ouders procedureel op een juiste manier worden 
behandeld. Een eventueel hieruit voortvloeiend gesprek wordt vertrouwelijk 
behandeld en er worden geen stappen gezet zonder uw toestemming. Samen 
met de contactpersoon inzake klachten gaat u in overleg over wat er gedaan 
moet worden of wie er moet worden ingeschakeld om tot een goede oplossing 
te komen. De contactpersoon klachten kan u doorverwijzen naar de interne 
vertrouwenspersoon van SKOzoK. De contactpersoon inzake klachten op 
onze school is Mariëlle Bussing.  

 
4. Interne vertrouwenspersoon 

Als ook na gesprekken met de contactpersoon klachten het niet gelukt is om 
een oplossing te vinden, kan deze persoon u doorverwijzen naar de interne 
vertrouwenspersoon van SKOzoK. Wilt u contact leggen met een interne 
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vertrouwenspersoon, dan kan dat via de ambtelijk secretaris van de 
klachtenregeling. De ambtelijk secretaris is bereikbaar op het e-mailadres 
klachten@skozok.nl of telefoonnummer 040-2531201. 

 
5. Externe vertrouwenspersoon 

Als bovenstaande stappen doorlopen zijn kan er, mocht daar aanleiding toe 
zijn, doorverwezen worden naar de externe vertrouwenspersoon van SKOzoK: 
Mathieu Moons. Hij gaat allereerst na of door bemiddeling een oplossing 
gevonden kan worden. Het is mogelijk dat hij met het College van Bestuur van 
SKOzoK contact heeft over de klacht.  
Als u de externe vertrouwenspersoon wil spreken, kunt u de klacht melden bij 
de ambtelijk secretaris van de klachtenregeling via het e-mailadres 
klachten@skozok.nl of telefoonnummer 040-2531201. Ook kunt u zich 
rechtstreeks wenden tot de externe vertrouwenspersoon.Contactgegevens 
vindt u verderop.  
 

6. Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) 
Lukt het ook op deze manier niet om tot een goede oplossing te komen, dan is 
het mogelijk om een formele klacht in te dienen bij de onafhankelijke landelijke 
klachtencommissie waarbij SKOzoK is aangesloten. Dat moet altijd schriftelijk 
gebeuren. 

 
Samengevat 
1. Altijd eerst overleg met de leerkracht. Bij onvoldoende resultaat naar 2; 
2. Overleg met de directie. Bij onvoldoende resultaat naar 3; 
3. Overleg met de contactpersoon inzake klachten op school. Bij onvoldoende 

resultaat naar 4; 
4. Inschakelen van interne vertrouwenspersoon bij SKOzoK. Bij onvoldoende 

resultaat naar 5; 
5. Inschakelen van de externe vertrouwenspersoon van SKOzoK. Bij onvoldoende 

resultaat naar 6; 
6. Indienen van een formele klacht bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs 

(LKC). 
 

Namen en adressen betreffende de klachtenprocedure vindt u achter in deze gids.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:klachten@skozok.nl
mailto:klachten@skozok.nl
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10. De resultaten van ons onderwijs 

 
De CITO eindscore 
Het afgelopen schooljaar is de Cito-eindtoets niet afgenomen vanwege 
de Corinacrisis. Hieronder een overzicht van de jaren daarvoor:  
  
Jaar 2016-2017 2017-2018 2018-2019 
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Gemiddelde score 537,7 535,1 537,9 534,9 538,6 535,7 

 
Onderzochte leerlingen door externe deskundigen 
Soms zijn aanvullende onderzoeken door externe deskundigen (bijv. de 
orthopedagoog van een schoolbegeleidingsdienst) noodzakelijk om een kind nog beter 
in beeld te krijgen of om de nodige hulp gerealiseerd te krijgen.  
 
Kinderen die extern gevolgd zijn: 
 
Jaar 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Leerjaar 1 t/m 4 3 3 4 

Leerjaar 5 t/m 8 1 1 0 

 
Cijfers m.b.t. advisering voortgezet onderwijs 
De advisering in de afgelopen 3 jaar: 
 
Jaar: 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

VMBO-B/K 4 lln. 25% 7 lln. 21,21% 2 8% 

VMBO-K/G/T 3 lln. 18,75% 6 lln. 18,18% 6 24% 

VMBO-T   1 ll. 3,03% 4 16% 

VMO-T/HAVO 3 lln. 18,75% 5 lln. 15,15% 2 8% 

HAVO 3 lln. 18,75% 6 lln. 18,18% 3 12% 

HAVO/VWO   1 ll. 3,03% 4 16% 

VWO 3 lln. 18,75% 7 lln. 21,21% 4 16% 

Totaal 16 lln. 100% 33 lln. 100% 25 lln. 100% 

 
Periodiek Kwaliteitsonderzoek Inspectie 
In mei en juni 2016 heeft de inspectie een regulier onderzoek op onze school uitge-
voerd. Wilt u het rapport/de bevindingen lezen, dan verwijzen we u naar de website 
van de inspectie (http://www.onderwijsinspectie.nl). 
U kunt daar de schoolgegevens intypen en zo inzage krijgen in het dossier van onze 
school. Op school ligt bij de directie ook een exemplaar ter inzage. 
 
 
 
 
 
 

http://www.onderwijsinspectie.nl/
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11. Overige onderwerpen  

 
De groepsverdeling schooljaar 2020-2021 
 
 Maandag Dinsdag  Woensdag Donderdag Vrijdag 
Groep instroom en 1/2  
Instroom: 7 
Gr. 1: 14 
Gr. 2: 11 
Wordt: 32 lln. 

 
Juf Veerle 

 
Juf Linda 

 
Juf Linda 

 
Juf Linda 

 
Juf Veerle 

Groep 2/3  
Gr. 2: 8 lln. 
Gr. 3: 22 lln. 
Samen: 30 lln. 

 
Juf Nicky 

 
Juf Veerle 

 
Juf Veerle 

 
Juf Nicky 

 
Juf Nicky 

Gr. 4 
21 lln. 
 
 
 

 
Meester 
Willian 

 
Meester 
Willian 

 
Meester 
Willian 

 
Meester 
Willian 

 
Meester 
Willian 

Gr. 5 
20 lln. 
 
 
 

 
Juf 
Moniek 

 
Juf 
Moniek 

 
Juf Moniek 

 
Juf Moniek 

 
Juf Moniek 

Gr. 6  
29 lln. 
 
 
 

 
Juf 
Mariëlle 

 
Juf 
Mariëlle 

 
Juf 
Marjolein 

 
Juf 
Marjolein 

 
Juf 
Marjolein 

Gr. 7 
30 lln. 
 
 
 

 
Juf Petra 

 
Juf Petra 

 
Juf Petra 

 
Juf Petra 

 
Juf Petra 

Gr. 8  
15 lln. 
 
 
 

 
Juf 
Marieke 

 
Juf 
Marieke 

 
Juf Ineke 

 
Juf Ineke 

 
Juf Ineke 

 

Nadere opmerkingen: 
-Juf Kim komt niet als groepsleerkracht voor in bovenstaand plaatje. Zij wordt voor 
haar totale werktijd ingezet als ondersteunend leerkracht (ma: 8.15-16.30,  
woe: 9.00-12.00, do: 8.15-17.15, vrij: 9.00-13.30). 
-Inzet sportcoach (meester Theun): maandag groep 7/8, dinsdag groep 5/6. 
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Lichamelijke oefening schooljaar 2020-2021 
Rennen, springen, duikelen… is gezond. Op het activiteitenplan staat voor 
iedere groep lichamelijke oefening ingepland. Met name bij balspelen, 
renspelen en diverse oefeningen zijn goede schoenen onontbeerlijk. Blote 
voeten zijn geen optie.  
 
Gymschoenen moeten aan een aantal zaken voldoen: 
-de schoenen mogen NIET buiten gedragen worden (binnengymschoenen); 
-de zolen dienen schoon te zijn; 
-de zolen mogen geen strepen op de vloer achterlaten (dit betreft dus 
niet alleen zwarte zolen!). 
 
Kleutergroepen 
De jongste schoolbezoekers spelen iedere dag buiten of binnen. De sokken,  
schoenen en dikke kleding gaan binnen uit, vandaar dat wij het dragen van gym-
schoenen ten zeerste aanraden (geen gymschoenen die ook buiten gedragen zijn!).  
Indien uw kind nog niet zelf de veters kan strikken, is het voor de leerkracht prettig als 
u gymschoenen aanschaft zonder veters. De gymschoenen worden op school 
bewaard. 
 
Groep 3 t/m 8 
De kinderen dienen, naast goede gymschoenen, een sportbroekje en shirt of gympakje 
te dragen. Wilt u erop toezien dat de gymkleding niet onder de andere kleding wordt 
gedragen? Oorbellen, horloges en andere sieraden mogen niet gedragen worden 
tijdens de les. Wilt u tevens de kinderen op de dag dat zij lichamelijke oefening hebben, 
gemakkelijke kleding aantrekken en de spullen in een stevige tas meegeven? Om 
hygiënische redenen mogen de gymkleren niet op school blijven hangen. Regelmatig 
uitwaaien/uitwassen is wel zo prettig. In overleg met de MR is afgesproken dat 
kinderen zich na afloop mogen opfrissen. Uitgebreid douchen heeft geen zin, omdat 
de kinderen direct weer naar buiten gaan om daar verder te spelen.  
 

Dag Tijd  Groep 

Iedere dag Variërend. Kleuters 

Maandagmiddag 13.15u – 15.15u Groep 7 en 8 

   

Dinsdagmiddag 13.15u – 15.15u Groep 5 en 6 

   

Donderdagmiddag 13.15u – 15.15u Groep 3 en 4 
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Vakanties en vrije dagen 2020-2021 
 

 Vanaf Tot en met 

Herfstvakantie 19-okt 23-okt 

Studieochtend, vrijdag 30-okt * 

Studieochtend, woensdag 11-nov * 

Kerstvakantie 21-dec 1-jan 

Voorjaarsvakantie 15-feb 19-feb 

Studieochtend, vrijdag 12-mrt * 

2e Paasdag 5-apr * 

Koningsdag 27-apr * 

Meivakantie 3-mei 14-mei 

Bevrijdingsdag (in meivakantie) * * 

Hemelvaart (in meivakantie) * * 

2e Pinksterdag 24-mei * 

Studiedag, maandag 31-mei * 

Calamiteitendag, ovb. 23-jul * 

Zomervakantie 26-jul 3-sep 
 

De calamiteitendag is gereserveerd voor onvoorziene omstandigheden waardoor er 
geen onderwijs kan plaatsvinden.  
 
Diversen 
Eten en drinken op school 
Uw kind mag iets meenemen om te eten en/of te drinken tijdens de ochtendpauze 
(speelkwartier). U bent als ouder/verzorger  in eerste instantie verantwoordelijk voor 
de samenstelling van de pauzesnack. We hebben echter een paar opmerkingen: 
-geeft u niet te veel mee. Een stuk schoongemaakt fruit in een zakje is veelal genoeg; 
-wij vinden het belangrijk dat het kind gezond pauze-eten meeneemt. Wij raden af uw 
kind snoep, chips en andere ‘feestelijke’ etenswaren mee te geven, over “gezonde 
koek” doen we geen uitspraak; 
-doet u het drinken in een goed afsluitbare beker, het liefst niet tot het randje gevuld 
en voorzien van naam, of geef een kartonnetje drinken mee. Cola, sinas etc. in blik zijn 
‘feestdrankjes’ die zien we dus liever niet in de ochtendpauze. 
 
Gevonden voorwerpen 
Regelmatig blijven er op school en in de gymzalen kledingstukken en andere 
voorwerpen achter. Ze worden verzameld en bewaard door de conciërge. Mist u 
kledingstukken en dergelijke, kom dan gerust eens kijken in de doos van de 
gevonden voorwerpen. Aan het eind van het jaar wordt alles opgeruimd. 
 
Kaarten en uitnodigingen 
Om onrust te voorkomen, willen we u vriendelijk doch dringend verzoeken om uw 
kind(eren) geen uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes en/of kerstkaarten op school 
uit te laten delen 
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Sponsoring 
Wanneer we als school extra gelden kunnen aanwenden om het onderwijs aan onze 
kinderen te versterken, zullen we dit niet nalaten. Er is daarbij een aantal gedrags-
regels. Deze liggen op school ter inzage. Meer informatie over de regelgeving rond 
sponsoring vindt u op: www.rijksoverheid.nl 
 

Verjaardagen en traktaties 
Verjaardagen mogen gevierd worden! In groep 1-2 mogen de ouders 
het feestje meevieren (e.e.a. in overleg).  
Met de MR hebben we nader beleid ontwikkeld op trakteren binnen de 
school tijdens verjaardagen van kinderen. Als school willen we 
aansluiten bij de ideeën die er op dit moment landelijk leven rondom 
gezond eten en drinken en bewegen bij kinderen. Wij onderschrijven 
deze ideeën. 

 
Onze kinderen nemen bij verjaardagen geen traktatie meer mee naar school. In plaats 
daarvan krijgt de jarige een aantal zogenaamde ‘verjaardagsactiviteiten’ voorgelegd 
waaruit mag worden gekozen. Denk hier bijvoorbeeld aan 10 minuten extra voorlezen 
door de juf/meester, 10 minuten extra buitenspelen of een sticker voor de hele klas. 
Natuurlijk zorgen we voor een feestelijke stemming op dat moment en blijven we voor 
de jarige zingen uit volle borst! 
 
Bij de geboorte van een broer of zus van een leerling, willen we de traditionele traktatie 
toestaan. Houd het beschuitje echter bescheiden a.u.b…. 
 
Tijdens de grote feesten (Sinterklaas, Kerst, Carnaval) gaan we voor een gezonde 
traktatie, maar we willen kinderen daarbij het traditionele lekkers niet onthouden. 
Hierbij hanteren we echter de stelregel “overdaad schaadt”.  
 
De leerkracht viert zijn/haar verjaardag op ’n dagdeel in de buurt van de 
verjaardagsdatum. Hierover wordt u steeds tijdig geïnformeerd. 
 
Vanzelfsprekend vinden we het belangrijk om ook het goede voorbeeld te geven; ons 
voorbeeldgedrag zal een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling die we hierboven 
hebben beschreven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rijksoverheid.nl/
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Verkeersbeleid en veilig vervoer 
De beste route naar basisschool de Ster 
 

 
 

Om de situatie op straat èn op het schoolplein te ontlasten, willen we u vriendelijk doch 
dringend verzoeken om uw kind(eren) zoveel mogelijk te voet naar school te laten 
komen. Een richtlijn die we daarbij willen hanteren is de 500 meterstraal.  
Indien u verder van school woont, zou de fiets een prima vervoersmiddel kunnen zijn. 
Het brengen van uw kind(eren) per auto graag zo veel mogelijk beperken. 
Tijdens het halen en brengen van kinderen is de verkeerssituatie in de directe 
omgeving van de school erg onoverzichtelijk en daarmee onveilig. Daarom zijn de 
volgende gedragsregels afgesproken met de ouders en de kinderen: 
Grijze vak 
Autovrije zone tijdens de spitstijden van de school. De spitstijden zijn 15 minuten voor 
begin of einde van een schoolblok tot 15 minuten na het begin / einde van een 
schoolblok. 
Route 1  
Fietsroute voor de onderbouw. Onderbouw-fietsers kruisen nu niet meer de boven-
bouw. 
Route 2 
Fietsroute voor de bovenbouw. Bovenbouw-fietsers kruisen nu niet meer de onder-
bouw. 
Route A 
Kiss & ride route. Ouders die hun kinderen met de auto afzetten kunnen op de hoek 
van de Aarperstraat en de Dorpstraat hun kinderen afzetten. De kinderen lopen ver-
volgens door de autovrije zone naar de school. De ouders kunnen direct verder via de 
Dorpstraat. 
Parkeren 
Als u uw kind met de auto brengt, dan kunt u parkeren bij de Kerk en op het Mgr. 
Biermansplein. Daarna kunt u met uw kind naar de school lopen. 
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Auto uitzonderingen 
Buiten de spits kunt u uw auto parkeren voor de school. Bijvoorbeeld als u spullen 
moet halen of brengen. Houd wel de 2 parkeerplaatsen waar we een fiets op hebben 
getekend vrij. Deze moeten vrij blijven voor fietsroute 2. Met de auto naar school kan 
dus gewoon, alleen niet tijdens de spits a.u.b. 
 
Op het schoolplein 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Voor de onderbouw en bovenbouw zijn er fietsenstallingen, ouders kunnen hun fietsen 
parkeren voor de parkeerplaatsen, aan de kant, buiten het hek. Fietsen op het 
schoolplein is niet toegestaan. De beste plek om elkaar te ontmoeten is achter op het 
speelplein, daar treffen ook ouders elkaar.  
De kinderen komen hier naartoe en ook de juffen en meesters kunnen iedereen dan 
goed vinden. Als het regent treffen we elkaar binnen in de hal. 
Zorg ervoor dat, zodra u uw kinderen weer hebt ontmoet, u de straat vrijhoudt voor 
overig verkeer. Kinderen uit de bovenbouw die moeten wachten op een broertje of 
zusje uit de onderbouw, staan met hun fiets bij de kruisjes. Zo houden we het samen 
overzichtelijk en veilig. 
 
Veilig vervoer van kinderen 
Soms vragen we ouders om het helpen bij het vervoer naar en van bv. een excursie.  
Bij veilig vervoer gelden de volgende voorschriften:  

• Kinderen tot 18 jaar en kleiner dan 1,35 meter moeten voorin en achterin de 

auto in een goedgekeurd autokinderzitje worden vervoerd.  

• Kinderen groter dan 1,35 meter moeten voorin en achterin de auto de autogor-

del om en mogen als het nodig is een zittingverhoger gebruiken.  

Bron: www.rijksoverheid.nl 
 
 
 
 
 
 

http://www.rijksoverheid.nl/
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12. Adresgegevens  
 

Directie en onderwijzend personeel 

Stan Schilleman rdo (directeur) 

 infodester@skozok.nl 
Yolanda Verhoeven (kwaliteitsondersteuner) 
 yverhoeven@skozok.nl 

Kim Balmer 
 kbalmer@skozok.nl 

Mariëlle Bussing 
 mbussing@skozok.nl 

Willian Dirx  
 wdirx2@skozok.nl 

Petra Faassen 
 pfaassen@skozok.nl 

Nicky Houben  

 nhouben@skozok.nl 
Marjolein de Jongh 
 mdejongh@skozok.nl 

Moniek Kraaijvanger 

 mkraaijvanger@skozok.nl 
Veerle Leenders 
 vleenders@skozok.nl 

Marieke Luijten 
 mluijten2@skozok.nl 

Ineke Mensink  
 imensink@skozok.nl 

Linda Vermeulen 
 lvandemortel@skozok.nl 

Theun van Ekkendonk (sportcoach) 
 t.ekkendonk@bergeijk.nl 

Onderwijs-ondersteunend personeel 

Nicky Willekens MSc. (administratie) 

 nwillekens@skozok.nl 
Kris Lobodzinski (conciërge) 

 klobodzinski@skozok.nl 

José Geenen  
vrijwilliger, onderwijsassistent 

Maartje Kerkhofs  
vrijwilliger, faciliterende dienstverlening 

 
Schoolbestuur 
Stichting ‘Samen Koersen Op zichtbare onderwijs Kwaliteit’ (SKOzoK) 
College van bestuur: Drs. A. (Nol) van Beurden MEM   
Het bestuur is bevestigd op besturenbureau Kempenland 
Pastoor Jansenplein 21, 
5504 BS Veldhoven. 
040-2531201  CvB@skozok.nl    www.skozok.nl 
 
Medezeggenschapsraad  mrdester@skozok.nl 
Ouderleden      Teamleden 
Lonneke Caris    Mariëlle Bussing 
Sanne Jaspers    Petra Faassen 
Matthieu Snoeks    Moniek Kraaijvanger 
       
Oudervereniging  ordester@outlook.com. 
Hanneke van den Berg (voorzitter)  Lieke Kwinten 

Linda Renders (secretaris)   Sandra Kwinten 

Frans Kwinten (penningmeester)  Suzanne Pagie 

Sandra van Beek    Linda van Lankveld  
Noor Coppens    Inge Lievens  
Linda van der Kroon     
 

mailto:CvB@skozok.nl
http://www.skozok.nl/
mailto:mrdester@skozok.nl
mailto:ordester@outlook.com.
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Klachtenprocedure 
Contactpersoon inz. klachten bs. de Ster 
Mariëlle Bussing (leerkracht) 040-2012837 
 
Interne vertrouwenspersoon 
Te bereiken via de ambtelijk secretaris klachtencommissie: e-mailadres 
klachten@SKOzoK.nl of telefoonnummer 040-2531201. 
 
Externe vertrouwenspersoon 
Mathieu Moons. Hij is te bereiken via telefoonnummer 06-39777213 of via e-
mailadres mathieu.moons@gmail.com. 
 

Secretariaat klachtencommissie 
Landelijke Klachtencommissie Onderwijsgeschillen 
Postbus 85191  
5508 AD Utrecht 
030-28009590 
mediation@onderwijsgeschillen.nl 
 
Meldpunt vertrouwensinspecteur 
Bij het meldpunt vertrouwensinspecteur kunt u terecht voor advies en 
klachtmeldingen over  
seksueel misbruik, seksuele intimidatie, fysiek geweld en psychisch geweld (zoals 
grove  
pesterijen), signalen inzake discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme, 
radicalisering, extremisme en dergelijke. 
De vertrouwensinspecteurs zijn alle werkdagen tijdens kantooruren (08.00-17.00 uur) 
bereikbaar op het nummer: 0900 111 3 111 (lokaal tarief).  
 
Voor- tussen- en naschoolse opvang 
Tussenschoolse opvang (overblijven) stichting “TSO Westerhoven” 
Aanmelden via:  www.tso-assistent.net   Vragen via:  tsodester@skozok.nl 
 

Voor- en naschoolse opvang: Nummereen 
0497-517814   info@nummereen.com  https://nummereen.com/ 
 
Inspectie van het onderwijs 
Vragen over het onderwijs 0800-8051 (gratis) 
   info@owinsp.nl    www.onderwijsinspectie.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:klachten@SKOzoK.nl
mailto:mathieu.moons@gmail.com
http://www.tso-assistent.net/
mailto:tsodester@skozok.nl
mailto:info@nummereen.com
https://nummereen.com/
mailto:info@owinsp.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl/
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13. Partners  
 

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG+) 
Het CJG+ heeft in elke Kempengemeente een 
Lokaal Ondersteuningsteam (LOT) waarin 
jeugd- en gezinswerkers werken. Zij 
ondersteunen de jongeren en gezinnen dichtbij 

huis. Naast de LOT’s bestaat het CJG+ uit een Kempenteam voor Jeugdhulp (KTJ). 
Dit team wordt ingeschakeld als de benodigde ondersteuning complex is. Alle jeugd- 
en gezinswerkers van het CJG+ kunnen ook specialistische ondersteuning van 
buiten het CJG+ inzetten.  
 
Wanneer u belt met het CJG+ wordt allereerst met u een inschatting gemaakt of het 
een korte ondersteuningsvraag betreft of een vraag om uitvoerigere ondersteuning. 
In de eerste situatie verbinden wij u voor Eerste Hulp Bij Opvoeden en Opgroeien, 
(EHBO) direct door met een Jeugd- en gezinswerker. In de tweede situatie wordt 
mogelijk een intakegesprek ingepland, in dit gesprek wordt besproken wat de vraag 
precies is en wat u wilt bereiken. Op basis van dit intakegesprek wordt er bekeken 
wat er verder nodig is. Meestal zal er een jeugd- en gezinswerker aan uw gezin 
gekoppeld worden 
  
Heeft u een ondersteuningsvraag dan kunt u contact opnemen met:  
CJG+ de Kempen 
Postbus 12, 5520 AA EERSEL 
0497-745544  info@cjgplusdekempen.nl   www.cjgplusdekempen.nl 
Op werkdagen telefonisch bereikbaar van 10.00u tot 12.30u. 
 
 

 

 

 

 

 

Gelukkig gezonde kinderen 
Wat kan de Jeugdgezondheidszorg betekenen voor u en uw kind? 
Gezond en veilig (op)groeien gaat bij de meeste kinderen vanzelf.  Als ouder of 
verzorger gaat u voor het beste voor uw kind, zodat hij of zij kan opgroeien in een 
veilige en stimulerende omgeving. Kinderen op de basisschool ontwikkelen zich 
razendsnel. En dat roept ook wel eens twijfels, vragen of zorgen op. Dan kan de 
Jeugdgezondheidzorg (JGZ) helpen.  
 
Jeugdgezondheidszorg  
Onze school werkt samen met het team Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD 
Brabant-Zuidoost. Het team bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige, 
assistent en een medewerker gezondheidsbevordering. JGZ neemt deel aan de 
zorgstructuur van de school. 
 
 
 

https://webmail.skozok.nl/owa/redir.aspx?C=iUZpQ9BbHkhHE7mBb8Yb-Qx1QdgTyq658GW2wG7zpdIZeTB0LcHUCA..&URL=mailto%3ainfo%40cjgplusdekempen.nl
http://www.cjgplusdekempen.nl/
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Wat kunnen zij voor u en uw kind betekenen?  
Zit uw kind in groep 2 of 7? Dan ontvangt u een uitnodiging voor een gezondheids-
onderzoek. Tijdens dit onderzoek kijken de medewerkers van het team naar de 
lichamelijke, psychische en sociale ontwikkeling van uw kind. Denk aan groei, gewicht, 
leefstijl, spraak en taal, maar ook aan gedrag en schoolverzuim. Misschien heeft u zelf 
vragen? Tijdens het onderzoek kunt u die stellen.  
 

Even praten…. 
Mijn dochter in groep 3 is nog niet helemaal zindelijk.  Mijn zoon van 9 vindt het moeilijk 
om met andere kinderen samen te spelen. Zijn die driftbuien van mijn kind normaal en 
hoe kan ik daar het best mee omgaan? Een lastige eter aan tafel…..  
Voor dit soort vragen kunt u altijd terecht bij het team JGZ. Praten met een deskundige 
van JGZ biedt vaak nieuwe inzichten en helpt u verder. Zij bieden een luisterend oor, 
geven hulp en advies en informatie die helpt.  Als het nodig is verwijzen ze door.  

 
Extra informatie 
Betrouwbare en actuele informatie over opgroeien en opvoeden vindt u op de website 
www.opvoeden.nl. De informatie is ontwikkeld door Opvoedinformatie Nederland in 
samenwerking met wetenschappers en deskundigen uit de praktijk en is getoetst door 
ouders.  
 
Inentingen  
In het jaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt hij of zij een uitnodiging tegen de twee 
inentingen DTP (Difterie, Tetanus en Polio) en BMR (Bof, Mazelen en Rode hond). 
Meisjes krijgen in het jaar dat ze 13 worden de vaccinatie tegen HPV 
(baarmoederhalskanker) aangeboden. De GGD verstuurt hiervoor uitnodigingen en 
vaccineert op een aantal centrale locaties in de regio. Meer informatie op: 
www.bmr-dtpprik.nl en www.hpvprik.nl of op www.rijksvaccinatieprogramma.nl.  
 
Altijd welkom 
Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken voor een gezondheidsonderzoek of 
gesprek? U kunt contact opnemen met de sector Jeugdgezondheidszorg.  
Kijk op de website www.ggdbzo.nl/ouders en klik op de button “Ik heb een vraag”. 
Of bel GGD Brabant-Zuidoost via: 088 0031 414 op maandag t/m vrijdag tussen 8.30 
en 17.00 uur.  
 
De GGD doet meer 
De GGD helpt scholen bij projecten over bijvoorbeeld overgewicht, genotmiddelen, 
pesten en seksualiteit.   
GGD medewerkers verzorgen voorlichtingsbijeenkomsten en cursussen voor ouders, 
scholen en kinderen. 
Elke 4 jaar doet de GGD een groot onderzoek naar de gezondheid van alle kinderen 
van 0 t/m 11 jaar en van 12 t/m 17 jaar. Met de resultaten uit deze onderzoeken 
kunnen onder andere gemeenten en scholen hun beleid en activiteiten ontwikkelen.  
De GGD heeft een taak in het voorkomen, bestrijden en opsporen van 
infectieziekten. 

 

 

 

https://www.opvoeden.nl/
https://opvoedinformatie.nl/
http://www.bmr-dtpprik.nl/
http://www.hpvprik.nl/
http://www.rijksvaccinatieprogramma.nl/
http://www.ggdbzo.nl/ouders
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14.Privacy 
 
Op de Ster wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van de leerlingen.  
De school heeft leerlinggegevens nodig om leerlingen goed onderwijs te geven en te 
begeleiden. Ook worden gegevens opgeslagen om de administratieve organisatie 
van de school goed te laten verlopen. De meeste leerlinggegevens komen van 
ouders (zoals bij de inschrijving op school), maar ook leraren en ondersteunend per-
soneel leggen gegevens vast over de leerlingen (bijvoorbeeld cijfers en vorderingen). 
Soms worden er bijzondere persoonsgegevens, zoals medische informatie (dyslexie 
of ADHD), geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling. In 
het begin van het schooljaar ontvangen ouders een brief over het verlenen van 
toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens voor bijvoorbeeld de klassen-
lijst en het gebruik van foto’s.  
 
Digitale leermaterialen. 
Tijdens de lessen wordt gebruikgemaakt van een aantal digitale leermaterialen. 
Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een 
leerling te identificeren.Met de leveranciers van deze leermiddelen zijn duidelijke 
afspraken gemaakt over het gebruik van de gegevens die ze van de school krijgen. 
Een leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als de school daar 
toestemming voor geeft. Daarnaast hebben we met deze externe partijen verwer-
kersovereenkomsten afgesloten die voldoen aan de eisen die de AVG stelt aan 
dergelijke overeenkomsten.  
 
Voor het gebruik van digitaal lesmateriaal werken de systemen van scholen en 
aanbieders van lesmateriaal met elkaar samen in Basispoort. Via Basispoort worden 
gebruikers en licenties van digitaal lesmateriaal met elkaar verbonden op basis van 
zo min mogelijk persoonsgegevens. Dit zorgt ervoor dat leerlingen digitaal lesmate-
riaal kunnen gebruiken terwijl er zo min mogelijk persoonsgegevens worden 
uitgewisseld. Met ingang van het schooljaar 2019-2020 wordt er met de Educatieve 
ContentKeten (ECK iD) gewerkt om een nog betere privacy te waarborgen.  
 
Leerlingen krijgen een uniek iD om veilig in te kunnen loggen bij het dagelijks gebruik 
van digitaal leermateriaal. Het ECK iD verbindt gebruikers en licenties van digitaal 
leermateriaal betrouwbaar en bestendig met elkaar op basis van zo min mogelijk 
persoonsgegevens. Hierdoor wordt de herleidbaarheid van leerlingen beperkt wan-
neer er gegevensuitwisseling plaatsvindt tussen scholen en leveranciers van 
leermiddelen.  
 
Leerlinggegevens worden voor administratieve doeleinden op school opgeslagen in 
het digitale administratiesysteem ParnasSys. Voor het leerlingvolgsysteem maken 
we gebruik van Cito, LOVS, Zien, Kijk en ParnasSys. Deze programma’s zijn bevei-
ligd en de toegang tot de persoonsgegevens is beperkt tot medewerkers van onze 
school die volgens hun functie bevoegd zijn om deze gegevens in te zien.  
Tijdens de lessen werken leerlingen in een speciale omgeving van Google. Omdat in 
deze omgeving uitwisseling van gegevens naar derden niet mogelijk is, is de privacy 
gewaarborgd.  
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De Ster maakt onderdeel uit van SKOzoK. Daarom worden daar ook (een beperkt 
aantal) persoonsgegevens mee gedeeld in het kader van de gemeenschappelijke 
administratie en het plaatsingsbeleid. 
 
Privacyreglement. 
Op onze school is een privacyreglement van toepassing. Hierin is beschreven hoe op 
school wordt omgegaan met leerlinggegevens en wat de rechten van ouders en 
leerlingen zijn in het kader van privacy. Dit reglement is te vinden op de website van 
de school en op www.skozok.nl onder het kopje ‘Protocollen en reglementen’.  
Ook wordt er geen informatie verstrekt aan derden, zonder schriftelijke toestemming 
van ouders/verzorgers. Uitzonderingen hierop zijn gevallen waarin de wet ons 
verplicht om informatie te verschaffen.  
 
Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien, te 
laten corrigeren of te verwijderen (als die gegevens wettelijk niet langer nodig zijn). 
Voor vragen of het uitoefenen van deze rechten, kan contact worden opgenomen 
met de leerkracht van de leerling, of met de schooldirecteur.  
 
 
Beeldmateriaal (foto’s en video’s). 
Het maken van foto’s en video’s op school door ouders verbieden wij niet, maar er 
gelden wel enkele regels. Alleen op passende momenten mogen er opnamen van uw 
eigen kinderen gemaakt worden, zoals bij activiteiten of bijzondere gelegenheden. 
Tijdens gewone lessen of normale schooldagen is het niet de bedoeling dat er foto’s 
gemaakt worden. Als er op school foto’s gemaakt zijn en er staan andere kinderen 
op, dan is het niet toegestaan om deze foto’s publiekelijk te delen via social media. 
Ook komt er jaarlijks een schoolfotograaf.  
Belangstellende ouders nemen ook buiten de school vaak zelf foto's, bijvoorbeeld 
tijdens een klassen- of schoolactiviteit, zoals sportdag of schoolreis. In het kader van 
bewustwording wijzen wij u erop dat school daar niet verantwoordelijk voor is, ook 
niet als ouders deze foto's delen op internet. Degene die de foto maakt is er zelf 
verantwoordelijk voor dat de privacy van personen op de foto niet wordt geschonden. 
Wel vragen wij aan ouders om terughoudend te zijn met het plaatsen en delen van 
beeldmateriaal op internet.  
 
In het begin van het schooljaar vragen wij u om toestemming voor het gebruik van 
beeldmateriaal. U hebt te allen tijde het recht om deze toestemming te wijzigen. U 
kunt dit kenbaar maken via een mail aan de directeur. Wilt u uw toestemming ook 
samen met uw zoon of dochter bespreken? We merken dat oudere leerlingen soms 
zelf een keuze willen maken. Als u uw keuze thuis bespreekt, dan weten de kinderen 
ook waarom het gebruik van foto’s en video’s wel of niet mag.  
 
SKOZapp. 

Op school gebruiken we de SKOZapp als communicatiemiddel 
tussen ouders en leerkracht. In de SKOZapp worden 
persoonsgegevens gebruikt die alleen zichtbaar zijn voor de 
leerkracht en de betreffende ouder. Het gaat om de naam van het 
kind, de ouder, de groep, de schoolresultaten en het e-mailadres 
van de ouders. Leerkrachten kunnen foto’s uploaden in het 
fotoalbum in de SKOZapp.  
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Deze foto’s staan op een besloten pagina. Aan het eind van het schooljaar kunnen 
de ouders geselecteerde foto’s uit dit fotoalbum downloaden. Uiterlijk 1 augustus 
worden de foto’s verwijderd van de SKOZapp. Er is op de SKOZapp ook school- en 
groepsnieuws te vinden. Aangezien hier een koppeling met de website is gemaakt, is 
dit gedeelte openbaar. Hier worden alleen foto’s gebruikt van leerlingen van wie de 
ouders toestemming hebben gegeven.  


