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EEN WOORD VOORAF 
Basisschool de Pionier is van origine een Rooms Katholieke school en één van de zes 
basisscholen in Valkenswaard. 
Sinds 2013 vormt zij, samen met basisschool St Servatius een cluster dat aangestuurd wordt 
door één directie. Toch hebben beide scholen hun eigen identiteit weten te behouden.  

In deze schoolgids willen wij u graag laten zien wie wij zijn en vertellen wat wij doen. Uiteraard 
is dat alleen via de ‘papieren weg’ niet mogelijk, we verwijzen daarom graag naar onze website: 
www.bs-de-pionier.nl 

Ook bent u van harte welkom om een kijkje te komen nemen op onze school, daarvoor kunt u 
contact opnemen via de mail: infodepionier@skozok.nl of even bellen: 040-2070072. 

Wij wensen u veel leesplezier toe.  
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1. DE PIONIER 

1.1 ONZE SCHOOL 
Basisschool de Pionier is ontstaan uit een fusie in 2003 van de voormalige St. Nicolaasschool en St. Janschool. Een 
pionier is tevens een persoon die nieuwe ontwikkelingen als een uitdaging ziet. De ontwikkeling als uitdaging voor 
kinderen en leerkrachten is een kenmerk van Basisschool de Pionier. 
 
Basisschool de Pionier ligt aan de Kromstraat in het oude centrum van de gemeente Valkenswaard en richt zich 
vooral op het gebied Kerkakkers, Dommelseweg/Luikerweg en de wijken Deelhurkse Akkers en Reisvennen.  De 
school is gelegen in een rustige, verkeersluwe buurt. 
 
In onze school zijn 9 lokalen en 1 speelzaal aanwezig. De lokalen worden ingezet voor diverse groepsactiviteiten. Zo 
is er ook een handenarbeidlokaal.  
In ons gebouw huisvest ook kinderdagopvang Horizon en peuterspeelzaal 't Hummelhofje, BSO en vergaderruimtes 
SKOzoK gevestigd.  
Tegenover onze school staat sporthal De Amundsenhal met daarnaast een open speelterrein. Het gras- en 
speelveld naast deze hal worden gebruikt tijdens buiten speeltijd. 

 

1.2 ALGEMENE GEGEVENS 
Gegevens school Gegevens schoolbestuur 
Basisschool De Pionier 
Kromstraat 12 
5554 NH Valkenswaard 
040 2070072 
infodepionier@skozok.nl 
www.bs-de-pionier.nl 
Contact : op werkdagen telefonisch bereikbaar of via 
de mail 

SKOzoK  
p/a Besturenbureau Kempenland  
Pastoor Jansenplein 21 
5504 BS Veldhoven 
040 2531201 
www.skozok.nl  
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ONZE WEBSITE WWW.BS-DE-PIONIER.NL  
De website is een onderdeel van onze communicatie en PR. Daarom streven wij ernaar om de website up to date te 
laten zijn. Heeft u nog tips of tops, laat het ons weten. 
Er staan individuele- en groepsfoto’s van onze leerlingen op de website. Vindt u dit bezwaarlijk, dan kunt u dit 
kenbaar maken bij de leerkracht(en) van u kind(eren).  

SKOZAPP 
Om de communicatie naar ouders/verzorgers en andere belangstellenden te verbeteren, heeft De Pionier een 
eigen app. Via deze app bent u razendsnel op de hoogte van allerlei activiteiten die er op school plaatsvinden. 

 

1.3 HET SCHOOLBESTUUR 
Onze school is onderdeel van SKOzoK: Samen Koersen op Zichtbare Onderwijskwaliteit. SKOzoK is een 
enthousiaste, ambitieuze onderwijsstichting met 29 basisscholen in de gemeenten Bergeijk, Cranendonck, Heeze-
Leende, Valkenswaard en Waalre. Onze scholen zijn verdeeld in 15 clusters. Daarnaast heeft SKOzoK één 
basisschool voor speciaal basisonderwijs. 28 van de SKOzoK-scholen zijn Rooms-Katholiek en twee hebben een 
Protestants-christelijke grondslag. 
Zo’n 530 medewerkers verzorgen samen primair onderwijs voor circa 5.250 leerlingen. 
 
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. 
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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. 
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. 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, ontstaat 
onze koers voor de komende planperiode. 

We zetten maximaal in op twee focuspunten: 
- Excellent in leren leren 
- Gemeenschappelijk organiseren 

Ons Koersplan loopt van 2019-2022.Neem gerust een kijkje op deze 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 
Adresgegevens:  
Pastoor Jansenplein 21 
5504 BS Veldhoven 
040-2531201 
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2. HET ONDERWIJS 

2.1 PROFIEL VAN DE SCHOOL 
“De Pionier is een school waar kinderen en leerkrachten, dagelijks bezig zijn met leren van en met elkaar.” 
 
De volgende uitspraken zijn kenmerkend voor ons onderwijs: 

1. Een veilige sfeer voor iedereen 
2. Opbrengst gericht werken 
3. Samenwerkend leren voor iedereen 
4. Innovatief leren en ontdekken in een veilige leeromgeving 
5. Bouwt aan de toekomst met partners 

Een veilige sfeer voor iedereen 
Een basisgevoel van veiligheid is noodzakelijk om goed te kunnen ontwikkelen. Iedereen wil zich gewaardeerd 
voelen, zich thuis voelen, en het gevoel hebben erbij te horen. Daarom kiezen we voor een positieve benadering 
met duidelijke regels en afspraken. Samen zijn wij dagelijks op zoek naar een veilige sfeer voor iedereen.  
 
Opbrengst gericht werken 
Twee keer per jaar stellen we onze onderwijsresultaten vast. Dit gebeurt op schoolniveau, op groepsniveau en ook 
op het niveau van de persoonlijke ontwikkeling. Leerkrachten volgen cursussen en/of trainingen, zowel intern 
verzorgt door SKOzoK als extern door derden. Daarnaast werkt het team tijdens studiedagen aan kwaliteit door de 
eigen vaardigheden te ontwikkelen en/of te werken aan het onderwijsaanbod. In de dagelijkse praktijk wordt veel 
kennis opgedaan door kennis te delen.  
 
Samenwerkend leren voor iedereen 
Verschillende mensen hebben verschillende kwaliteiten. Zowel kinderen als volwassenen zullen zich hier bewust 
van zijn, hier mee om kunnen gaan en vooral gebruik van mogen maken.  
We leren van anderen door ons voor de ander open te stellen.  
Wanneer leerkrachten echt samenwerken, kunnen wij de kinderen optimaal begeleiden. En wanneer kinderen 
samenwerken, kunnen zij nog meer van elkaar leren. 
 
Innovatief leren in een veilige leeromgeving 
Kinderen leren op verschillende manieren. We willen hierin tegemoet 
komen door een uitdagende leeromgeving te creëren. Deze uitdaging 
bieden we door het inzetten van verschillende werkvormen en door de 
wereld te verkennen of juist te gaan bezoeken. Door de omgeving 
uitdagend te maken, zullen de kinderen geprikkeld worden om 
zelfsturend aan de slag te gaan.  
 
Bouwt aan de toekomst met partners 
De meerwaarde van de brede school ligt in de structurele inhoudelijke 
samenwerking tussen de betrokken partners. 
We hebben een samenwerking met peuterspeelzaal het Hummelhofje, 
kindercrèche de Horizon en buitenschoolse opvang waarbij we gebruik maken van elkaars expertises. Samen 
vormen we het Speelleercentrum. De samenwerking is geslaagd wanneer school, ouders en externe instanties in 
gesprek gaan/blijven ten behoeve van de ontwikkeling van het kind.  
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THEMATIEKEN VOOR SCHOOLJAAR 2019/2020 
• GePersonaliseerd Leren (meerbegaafdheid, leren leren) 
• Pedagogisch klimaat 
• Communicatie met ouders/ ouders als partners  
• Rekenen (Werken vanuit leerlijnen SKOzoK, GePersonaliseerd Leren: Leerlingen hebben inbreng, 

Persoonlijk groei en ontwikkelpunten zijn zichtbaar, onderwijsplan) 

2.2 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 
In ons schoolondersteuningsprofiel staat beschreven welke ondersteuning er op school geboden kan worden en is 
geplaatst op onze website (www.bs-de-pionier.nl).  

2.3 SFEER OP SCHOOL 
We bieden kinderen een veilig, warme leeromgeving waarin een duidelijke structuur zichtbaar is. Kinderen moeten 
zich gehoord en gezien voelen. We gaan met onze leerlingen in gesprek. Ook hebben onze leerlingen veel positieve 
feedback nodig. 
We hanteren 2 omgangsafspraken: 

• We luisteren naar elkaar. 
• We zeggen en doen dingen die voor een ander en jezelf fijn en prettig zijn. 

Deze afspraken zijn de kapstokken voor ons sociaal-emotionele aanbod. 

2.4 OPBRENGSTGERICHT PASSEND ONDERWIJS 
Op school werken we met de 6 uitgangspunten van 'Opbrengstgericht Passend Onderwijs'; 
Onderwijs moet er op gericht zijn om opbrengsten te generen; leer- en ontwikkeldoelen behalen. Leerlingen 
moeten veel leren. Bovendien moet het onderwijs dat gegeven wordt passend zijn bij de leerlingen die het krijgen. 
 
de uitgangspunten: 
VAN EIND NAAR BEGIN 

De schoolambitie bepaalt de hoe de onderwijsbehoeften eruitzien en deze bepalen het 
onderwijsprogramma. 
Leerling populatie bepaalt (mede) de onderwijsbehoeften. 
 

 

SCHOOL > GROEP > LEERLING 
Het onderwijsprogramma is geschreven voor de hele school, om alle leerlingen te bedienen. 
Als op groepsniveau aanpassingen nodig zijn, worden die gemaakt (niet iedere groep is immers 
hetzelfde), daarna kan er nog gekeken worden naar aanpassingen op individueel niveau. 
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MIDDENMOOT ALS VERTREKPUNT 
De middenmoot van de leerling populatie op school- en groepsniveau is leidend voor het 
onderwijsprogramma (de middenmoot wordt gevormd door 60% van de leerlingen). 
Deze middenmoot bepaalt ook of er een aanpassing op groepsniveau wenselijk is t.o.v. het 
onderwijsplan op schoolniveau. 
 

 

OVEREENKOMSTEN IN ONDERWIJSBEHOEFTEN 
Onderwijs wordt gegeven aan groepen leerlingen met gemeenschappelijke kenmerken en 
onderwijsbehoeften. Onderwijs is een groepsproces waarin leren van/met elkaar en het 
aanleren van coöperatieve vaardigheden centraal staat. 
Het geeft ook een saamhorigheidsgevoel. 
Individueel onderwijs is niet nodig noch wenselijk. 
 

EERST CONVERGENT DAN DIVERGENT 
Binnen ons onderwijs werkt een groep leerlingen aan 'één set van doelen', middels 
verschillende aanpakken (basis, verrijkt of intensief). Pas als divergente aanpak wenselijk 
wordt (bijv. omdat een leerling vergaande verrijking of intensivering nodig heeft) kan 
divergente differentiatie ingezet worden. 
Dit houdt in dat er grof weg drie groepen zijn in de klas die allen werken aan min of meer 
dezelfde doelen; de basisgroep, de groep die meer uitdaging nodig heeft en de groep die 
extra instructie/oefentijd nodig heeft. Sporadisch zijn er dan nog leerlingen die aan een 

aparte set doelen werkt, hetzij aan de boven, hetzij aan de onderkant. 
 
RESPONS OP INSTRUCTIE 

Elke groep laat een reactie op het onderwijsprogramma zijn (respons). Deze onderscheiden 
we in drie onderdelen: 
- vaardigheidsgroei (om het halfjaar gemeten middels de Cito-toetsen). 
- leerdoelbeheersing (gemeten bij methodetoetsen en observaties). 
- betrokkenheid (dit heeft te maken met leergemak versus leerpijn). 
Dit checken we ieder half jaar en geeft ons richting aan de te volgen koers; als de respons 
voldoende is, gaan we door met wat we deden. Als de respons onvoldoende is, dan gaan we 

op zoek naar de oorzaak en de oplossing. Dit doen we eveneens eerst op schoolniveau, dan op groepsniveau en 
dan op leerlingniveau. 

2.5 LEERLING VOLG SYSTEEM 
Wij volgen de ontwikkeling van de leerlingen gedurende de gehele basisschooltijd.  
Groepen 1-2  
In de groepen 1 en 2 registreert de leerkracht de ontwikkelingen van elke leerling in Kijk! Observaties, die o.a. 
worden verkregen door naar de leerlingen te kijken en met ze te werken, staan daarin centraal. We maken daarbij 
gebruik van hulpmiddelen, die vanuit basisontwikkeling zijn aangereikt.  
Groepen 3 t/m 8  
In de groepen 3 t/m 8 maken de leerlingen twee maal per jaar de landelijke Cito-toetsen voor de 
vakgebieden lezen, rekenen, spelling en begrijpend lezen.  
Voor meer informatie over het LVS: www.rijksoverheid.nl  
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Daarnaast wordt 2 keer per jaar de sociaal emotionele ontwikkeling van onze 
leerlingen in kaart gebracht met behulp van het invullen van observatielijsten 
door gebruik te maken van het instrument Zien!  
Alle resultaten van de toetsen en de observatielijsten worden digitaal bewaard 

in ons leerling- en onderwijsvolgsysteem Parnassys. 
Door middel van de resultaten vanuit de toetsen, de methode gebonden toetsen en de observaties vanuit de 
dagelijkse praktijk in de groep, hebben we de onderwijsbehoeften van alle leerlingen in beeld. Door het evalueren 
en analyseren van toets gegevens en het interpreteren van de informatie vanuit de observaties, volgen wij alle 
leerlingen om hen zo goed mogelijk te begeleiden en te stimuleren in hun ontwikkeling.  
Aan het einde van elk schooljaar stellen we een vakantiedag centraal voor de groepsoverdracht naar het nieuwe 
schooljaar zodat alle leerlingen 'warm' aan de nieuwe leerkracht worden overgedragen.  

2.6 HANDELINGSGERICHT WERKEN  
Sinds jaren werken we met HGW; hierin staat de cyclus van:   
• Waarnemen 
• Begrijpen 
• Plannen  
• Realiseren 
We stemmen af op de behoefte van kinderen. Hierbij maken we gebruik van het groepsoverzicht. Hierin staat per 
kind beschreven wat positieve- en belemmerende factoren zijn.  

2.7 BESPREKING VAN WELBEVINDEN EN LEERVORDERINGEN VAN DE KINDEREN MET DE OUDERS / 

VERZORGERS 
De leerkracht beoordeelt leerprestaties, gedrag en welbevinden van een kind. 
Ouders en leerlingen ontvangen twee keer per jaar een rapportage of verslag. Het is belangrijk, dat zowel 
leerlingen als ouders op de hoogte blijven van de ontwikkeling. 
We starten het schooljaar met een kennismakingsgesprek en hebben later 2 x een oudergesprek in de week 
aansluitend aan de uitreiking van het rapport. De data vindt u in de kalender website/SKOzapp.  

2.8 HUISWERK 
Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken: 
1. Huiswerk bevordert de zelfstandigheid van kinderen. Zelf verantwoordelijkheid dragen voor het opgedragen 
werk, zelf plannen wanneer het gemaakt/geleerd moet worden om er op tijd mee klaar te zijn biedt kansen om de 
zelfstandigheid te vergroten. 
 
2. Een goede voorbereiding op het voortgezet onderwijs. In het voortgezet onderwijs wordt ervan uitgegaan dat 
huiswerk maken een logisch verlengstuk is van het dagelijks schoolbezoek. Als kinderen daar al wat vertrouwd mee 
raken op de basisschool, zal dat zeker bijdragen aan het zich snel kunnen aanpassen aan de manier van werken in 
het voortgezet onderwijs. Daarnaast leren ze om huiswerk te noteren in een agenda. 
 
3. Betrokkenheid van de ouders bij de school en bij het leren van hun kind. Door het huiswerk wat thuis gemaakt 
wordt, krijgen ouders beter zicht op wat op school gebeurt. Ouders kunnen helpen door hun kind te herinneren 
aan het huiswerk (zie agenda). Uw kind kan zelf het huiswerk maken.  
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groep  Huiswerk Opmerkingen 

3 geen 
huiswerk 
 

Op de website staat minstens 1 keer per maand vermeld waar de groep mee bezig is 
geweest. Ouders zouden hier thuis op in kunnen spelen. Op de website staan tips 
wanneer ouders thuis met kinderen willen oefenen. 

4 geen 
huiswerk 
 

Op de website staat minstens 1 keer per maand vermeld waar de groep mee bezig is 
geweest. Ouders zouden hier thuis op in kunnen spelen. Op de website staan tips 
wanneer ouders thuis met kinderen willen oefenen. 

5 geen 
huiswerk 
 

-Op de website staat minstens 1 keer per maand vermeld waar de groep mee bezig is 
geweest. Ouders zouden hier thuis op in kunnen spelen. Op de website staan tips 
wanneer ouders thuis met kinderen willen oefenen. 

6 huiswerk 
 

Wekelijks : Nieuwsbegrip leestekst (digitaal), A4 rekenen, A4 spelling 
Maandelijks : wereldzaken en/of tijdzaken 
Schooljaar : 1 á 2 presentaties  

7 huiswerk 
 

Wekelijks : Nieuwsbegrip leestekst (digitaal), A4 rekenen, A4 spelling 
Na de kerstvakantie maken de kinderen, die op basis van verwachting, waarschijnlijk 
uitstromen naar Havo/Vwo wekelijks een samenvatting van de tekst van Nieuwsbegrip.  
Maandelijks : wereldzaken en/of tijdzaken, Engels 
Schooljaar : 1 á 2 presentaties  

8 huiswerk 
 

Wekelijks : Nieuwsbegrip leestekst (digitaal), A4 rekenen, A4 spelling 
Vanaf de start van het schooljaar maken de kinderen, die op basis van het voorlopig 
schooladvies, waarschijnlijk uitstromen naar Havo/Vwo wekelijks een samenvatting van 
de tekst van Nieuwsbegrip.  
Maandelijks : wereldzaken en/of tijdzaken, Engels 
Schooljaar : 1 á 2 presentaties  

2.9 SCHOOLGEMIDDELDE CITO EIND-TOETS 
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2.10 ADVISERING VOORTGEZET ONDERWIJS IN PROCENTEN 

 

2.11 OVERGANG NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS (VO) 
Aan het einde van groep 7 vindt een voorlopig advies gesprek plaats met u als ouder en de leerling. 
In groep 8 vinden eind oktober, begin november de Cito LOVS toetsen al plaats, waarna u en uw kind met de 
leerkracht van groep 8 het definitieve advies bespreekt.  
In maart is de aanmelding bij het Voortgezet Onderwijs. Voor die tijd heeft u dan al ruim de gelegenheid gehad zich 
te laten informeren en scholen te bekijken.  
 
Uitgangspunten voor het advies zijn:  
• Cito LOVS toetsen 
• Methode gebonden toetsen 
• Werkhouding  
• Huiswerkattitude  
• Motivatie 
• Thuissituatie 
•...  
De centrale eindtoets is sinds 2015 niet meer doorslaggevend voor toelating op het V.O. en wordt dus uiteraard 
ook niet meer gebruikt bij de advisering. (toelating en plaatsing vindt reeds plaats voor de Cito eindtoets wordt 
afgenomen). 
Wij vinden dat een schooladvies een weloverwogen advies moet zijn en dus niet alleen afhankelijk van de 
leerkracht van groep 8. Ook de andere leerkrachten, KO-er en directie hebben hier een stem in.  
Uiteraard is een open communicatie erg belangrijk, we hechten daarom ook bijzonder veel waarde aan uw inbreng 
en dat van uw kind.  
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2.12 ZORG VOOR LEERLINGEN 

Passend onderwijs  
Sinds de Wet op Passend Onderwijs (2014) van kracht is, streven we bij SKOzoK naar een zo passend mogelijke 
onderwijsplek voor alle leerlingen, inclusief onze leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. SKOzoK heeft 
zorgplicht voor alle leerlingen die ingeschreven staan op onze scholen. Wanneer een leerling extra ondersteuning 
nodig heeft, gaan wij samen met ouders en andere betrokkenen op zoek naar een zo passend mogelijk 
onderwijsaanbod.  
 
De school kan zelf de basisondersteuning realiseren die nodig is. Wanneer de ondersteunings-behoefte van een 
leerling 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, op zoek naar 
een meer passende school.  

 

 

 

  
 

 

 

Kwaliteitsondersteuning 
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. 
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Procedure Ondersteuning binnen onze organisatie 
Schematisch ziet de ondersteuningsstructuur er als volgt uit: 
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2.13 AANMELDING NIEUWE LEERLINGEN 
We onderscheiden op school twee vormen van instroom. De vierjarige die naar school gaat en de ‘tussentijdse 
instroom’ (kinderen die tussentijds op school komen zoals verhuizers).  

• Het eerste contact tussen ouders en school is informatief. Ouders krijgen een rondleiding op school, 
verzorgd door de directie en leerlingen van groep 7/8. Daarnaast is er de gelegenheid tot het stellen van 
vragen en krijgt u indien gewenst informatie over de school. Ook wordt er altijd gevraagd naar de 
ontwikkeling van uw kind.  

• Aanmelding is digitaal mogelijk via de website “nieuwe leerling” .  
• Ouders krijgen een bevestiging van inschrijving.  
• De leerkracht neemt contact op met de ouders over de instroommomenten.  
• Ouders ontvangen de noodzakelijke informatie zodra hun kind op school gestart is.  

De vierjarigeninstroom  
• Kinderen mogen op de eerste dag na hun vierde verjaardag de school gaan bezoeken.  
• Voorafgaand aan de vierde verjaardag worden een aantal instroommomenten  
• afgesproken tussen leerkracht en ouders.   
• De kinderdagverblijven en de peuterspeelzalen volgen de ontwikkeling van kinderen. De school ontvangt 

deze observaties ook.  
Tussentijdse instroom  
Naast de punten die gelden voor vierjarigen hanteren we bij tussentijdse instroom de volgende procedure:  

• Tijdens de eerste kennismaking stelt de school zich op de hoogte van de reden van aanmelding.  
• Er wordt door de KO-er informatie opgevraagd bij de vorige school.  
• Er wordt in overleg met de KO-er bekeken of de school aan de onderwijsbehoefte van het kind kan 

voldoen.  
Criteria waar naar gekeken wordt; 
- voor verhuizers dient de school in principe een plek te hebben. 
- de samenstelling en de grootte van de groep. 
- didactische en sociaal- emotionele aandachtspunten (onderwijsbehoeften van het kind). - opvangcapaciteit 
voor de groep (kan de groep deze instroom goed verwerken?).  
• Ouders worden door de directie geïnformeerd of een kind wel/ niet geplaatst kan worden.  
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3. ONDERWIJSTIJD 

GROEP 1-2 
De kring, dit is de centrale plaats en hier komen we steeds samen. 
Aan bod komen:  

• Taalontwikkeling 
• Muzikale ontwikkeling 
• Rekenkundige ontwikkeling 
• Bewegingsonderwijs 
• Sociaal- emotionele ontwikkeling 

Sociaal emotionele ontwikkeling: 
We hanteren het signaleringssysteem “Kijk”. Dit is een registratiesysteem voor de sociale emotionele ontwikkeling. 
We kijken naar het welbevinden, betrokkenheid, enz. Vervolgens bied het systeem allerlei handvatten om in te 
zetten binnen de groep of individueel zodat kinderen zich op sociaal en emotioneel gebied blijven ontwikkelen.  
 
Speelwerken 
Tijdens het speelwerkuur bieden we de kinderen ruime keuzes in materialen en hoeken aan. We hebben 
verschillende hoeken die permanent aanwezig zijn, maar ook incidentele hoeken gekoppeld aan de thema’s waarin 
we werken. De kinderen maken zelf een keuze uit de beschikbare hoeken en materialen met daarin een 
beredeneerd aanbod. 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. 
 
Zelfstandigheid kleuters 
Van een kind op school verwachten wij dat het langzaam maar zeker zichzelf kan aan- en uitkleden. Zelf schoenen, 
een jas enz. aandoen / uitdoen. Wij vragen u ook thuis veel aandacht te besteden aan deze zelfstandigheid. 
Ons motto: Alles wat je zelf kunt, moet je zelf doen !! 

GROEP 3 T/M 8 
Sociale emotionele ontwikkeling:  
We hanteren het signaleringssysteem  “Zien”. Dit is een registratiesysteem voor de sociale emotionele 
ontwikkeling. We kijken naar het welbevinden, betrokkenheid enz. Vervolgens bied het systeem allerlei handvatten 
om in te zetten binnen de groep of individueel zodat kinderen zich op sociaal en emotioneel gebied blijven 
ontwikkelen. 
Lezen: 
In onze school dagen we kinderen uit om tot lezen te komen. Er wordt gewerkt met de methode Veilig leren lezen 
Kim-versie in groep 3. In groep 3 wordt het aanvankelijk leesproces doorlopen. Vanaf groep 4 wordt het lezen 
steeds meer geautomatiseerd, met de methode Estafette geven we hier invulling aan t/m groep 8. Begrijpend lezen 
is belangrijk. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de methode Nieuwsbegrip waarmee we de kinderen willen leren 
op welke manier ze een tekst moeten lezen, hoe een verhaal of zakelijke tekst is opgebouwd. Technisch goed 
kunnen lezen garandeert nog niet dat alles wat gelezen wordt ook begrepen is. We vinden het belangrijk dat de 
kinderen het lezen leuk vinden (leesbeleving). Dit gebeurt door bv. boekbesprekingen, voordracht lezen en 
voorlezen. Tevens is er per dag tijd in het rooster opgenomen voor vrij lezen. Ook beschikt de school over een 
bibliotheek waar kinderen onder schooltijd boeken kunnen lenen die ze in de groep lezen.  
Taal: 
De taalontwikkeling van kinderen bestaat uit diverse onderdelen. Lezen, spreken, taalschat, 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 
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geschreven taal. Voor het taal onderwijs gebruiken we de methode Taal op maat. Ook de spellinglijn vanuit deze 
methode wordt gebruikt. 
Schrijven: 
Kinderen leren een methodisch schrift. Licht hellend en aan elkaar. De opbouw loopt vanaf de kleutergroep 
(schrijfdans en ruitenwissers) via technisch leren van letters tot toegepast schrijven. We gebruiken daarvoor de 
methode “Pennenstreken” t/m groep 8. 
Rekenen: 
Het rekenonderwijs zoals wij dat op onze school toepassen is gericht op de weg naar de goede oplossing. Hiervoor 
gebruiken we praktische problemen die kinderen in het dagelijks leven tegenkomen. Natuurlijk hanteren we een 
opbouwende lijn. We werken met de methode “Rekenrijk”. 
Wereld oriënterende vakken:  
Kinderen ontdekken steeds meer de wereld. Door de gehele school worden wereld oriënterende vakken 
aangeboden. We werken met de volgende methodes: 

• Aardrijkskunde en geschiedenis: “Wereldzaken en Tijdzaken” 
• Techniek gebruiken we de techniektorens & programmeermaterialen  
• Natuurkunde voor groep 3 en 4 Huisje, Boompje Beestje  
• Natuur en techniek: “In vogelvlucht” (voor groep 5 t/m 8) 
• Verkeerseducatie: De Pionier maakt in alle groepen gebruik van verkeersmethode “Wijzer verkeer”. Ook 

maken we in groepen gebruik van aparte lesmethoden aangeboden vanuit Veilig Verkeer Nederland 
(VVN). In groep 7 nemen de leerlingen deel aan het theoretisch en praktisch verkeersexamen op de fiets. 
Ook gaat groep 7 in het najaar naar de markt op mee te doen aan het dode hoek project georganiseerd 
door VVN afdeling Valkenswaard. 

 
ENGELS: 
Wordt aangeboden in de groepen 7 en 8. Hiervoor gebruiken wij de methode Groove Me. Groove Me is een 
digibord lesmethode waarbij muziek de basis is van alle lessen. 
Expressie activiteiten en Kunstzinnige ontwikkeling:  
Kinderen willen zich graag uitdrukken, de een wat meer dan de ander. We reiken kinderen materialen en 
technieken aan om dat te realiseren. Daarnaast vinden diverse expressieactiviteiten plaats als vormen van 
verwerking binnen projecten en tijdens het zelfstandig werken in hoeken.  
In het kader van de kunstzinnige ontwikkeling werken we samen met de gemeente en andere instellingen.  
BEWEGINGSONDERWIJS:  
Het bewegingsonderwijs op school is gericht op een verantwoorde deelname aan de bewegingscultuur. Het gaat 
daarbij om deelname aan allerlei sportieve activiteiten en bewegingsrecreatie, maar ook om het deelnemen aan de 
dagelijkse bewegingswereld van kinderen, bijvoorbeeld op het schoolplein.  
Het is belangrijk dat kinderen veel plezier beleven aan het bewegen op zich, op die manier leren ze veel 
motorische, maar ook sociale vaardigheden.  
De gymlessen worden gegeven aan de hand van de methode:  
Bewegingslessen basisonderwijs van Van Gelder en Stroes. Zo is er een planmatige opbouw van de lesstof.  
Kleuters hebben gymlessen in de speelzaal. De groepen 3 tot en met 8 gymmen in sporthal De Belleman in 
Dommelen, als het weer het toelaat kunnen we ook gebruik maken van een sportveld buiten. 
Vanaf groep 3 krijgen de kinderen op vrijdagmorgen 1 keer per week 60 min bewegingsonderwijs . 
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4. ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 
Ons team kent 16 medewerkers. We hebben 10 juffen en 1 meester; verdeeld over de groepen of ter 
ondersteuning aan de groepen. 
De directie, KwaliteitsOndersteuner. conciërge en administratief medewerker werken op clusterniveau. 
 
De directie  
Zowel de Pionier als St Servatius liggen in handen van een clusterdirecteur ondersteunt door een parttime directie-
ondersteuner. 
 
De kwaliteitsondersteuning  
Het team en de directie, wordt ondersteund door de kwaliteitsondersteuner (KO-er). Zij kijkt met de leerkrachten 
naar het passend aanbod voor hun groep en ondersteunt de leerkrachten met de begeleiding van leerlingen met 
specifieke onderwijs- en ontwikkelingsbehoeften.  
 
Het onderwijzend personeel 
Op de Pionier werken leerkrachten, met een fulltime of parttime betrekking. Hierdoor is het mogelijk dat meerdere 
leerkrachten samen de groepsverantwoordelijkheid dragen voor één groep. Leerkrachten werken met elkaar 
samen om het onderwijs aan alle leerlingen zo optimaal mogelijk te laten zijn.  
 
Het onderwijsondersteunend personeel  
Naast het onderwijzend personeel bestaat ons team uit een administratief medewerkster en een conciërge. 
Daarnaast kunnen wij een beroep doen op de bovenschools ICT-er die beschikbaar is voor alle werkzaamheden 
rondom netwerk- en computerbeheer. 
 
Vervanging van leerkrachten bij verlof of ziekte  
• Bij een ziekmelding wordt een inschatting gemaakt hoe lang vervanging noodzakelijk is, waarbij we streven naar 
zoveel mogelijk continuïteit in de groep.  
• Er wordt een melding gedaan bij het P-Centrum (centraal meldpunt van SKOzoK en Veldvest van waaruit alle 
vervangingen geregeld worden). Zij regelen een vervangende leerkracht.  
 
Wanneer er geen vervangende leerkracht beschikbaar is dan wordt er naar andere oplossingen gezocht:  
Dubbele bezetting inzetten 
Parttimer vragen of hij/zij in wil vallen (= extra werken). 
Groep opsplitsen volgens splitsplan (welke groep wordt opgesplitst wordt situationeel bekeken afhankelijk van 
rooster, grootte van de groep en beschikbare mensen). 
 
Bieden voorgaande mogelijkheden geen aanvaardbare oplossing, dan zal de betreffende groep, volgens de 
richtlijnen van de hoofdinspectie, naar huis worden gestuurd. 
De volgende afspraken horen daarbij:  
• In principe niet de eerste dag.  
• Alleen in het uiterste geval.  
• Ouders worden tenminste 1 dag van tevoren op de hoogte gebracht.  
• Voor leerlingen die geen opvang hebben, wordt binnen school opvang georganiseerd.  
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5. SCHOOL- EN VAKANTIETIJDEN 

5.1 SCHOOLTIJDEN 
Maandag, dinsdag, donderdag: 
08.30 – 12.00 uur 
13.15 – 15.15 uur 
Woensdag en vrijdag: 
08.30 – 12.30 uur 
 
We streven ernaar precies op tijd met de lessen te beginnen. Om dat te realiseren nemen we vijf minuten voor de 
aanvang van de school als inlooptijd. 
Bij de 1e zoemer (8.25 / 13.10 uur ) worden de ouders geacht hun kind gedag te zeggen en gaan de kinderen naar 
binnen.  
Bij de 2e zoemer (8.30 / 13.15) beginnen de lessen. De leerkracht zorgt ervoor dat hij/zij om 8.25 en 13.10 uur in de 
deuropening staat om de kinderen te ontvangen. 

5.2 VAKANTIEROOSTER 
Eerste schooldag: 19 augustus 2019 

Herfstvakantie 14-10-2019 t/m 18-10-2019 
Kerstvakantie 23-12-2019 t/m 03-01-2020 
Voorjaarssvakantie 24-02-2020 t/m 28-02-2020 
2e Paasdag 13-04-2020 
Koningsdag 27-04-2020 (in vakantie) 
Meivakantie 24-04-2020 t/m 01-05-2020 
Bevrijdingsdag 05-05-2020 
Hemelvaart 21 en 22-05-2020 
2e Pinksterdag 01-06-2020 
Zomervakantie 13-07-2020 t/m 21-08-2020 

 
Calamiteitendag 10-07-2020 
Mochten er zich, gedurende het schooljaar geen calamiteiten voordoen dan zijn de leerlingen vanaf 
vrijdag 10 juli vrij!  
 
Studiemomenten:  
Op deze momenten zijn de leerlingen extra vrij.  
Wo 12 februari 
Ma 4 mei 
Vr 26 juni  
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5.3 LEERPLICHT 
Kinderen in Nederland hebben de plicht om naar school te gaan. Een kind mag vanaf zijn vierde op de basisschool 
komen. In de praktijk stromen alle kinderen direct na hun vierde verjaardag in. De echte leerplicht begint op de 
eerste dag van de nieuwe maand na zijn of haar vijfde verjaardag. Als een kind bijvoorbeeld in maart vijf jaar wordt, 
moet het op 1 april van dat jaar naar school. De volledige leerplicht duurt tot en met het schooljaar waarin de 
jongere zestien wordt.  
 
Vrijstelling onderwijsactiviteit  
De leerlingen van onze school zijn wettelijk verplicht om deel te nemen aan alle voor hen bestemde 
onderwijsactiviteiten. Op verzoek van de ouders is het mogelijk dat de directeur een leerling vrijstelling verleent 
voor het volgen van het vak godsdienst/ levensbeschouwing. Een dergelijk verzoek dient schriftelijk ingediend te 
worden bij de directeur van de school. Als de directeur deze vrijstelling verleent, geeft hij tevens aan welke 
onderwijsactiviteit voor de leerling in de plaats komt van die waarvoor vrijstelling verleend wordt.  
Schorsing/verwijdering  
Als het nodig is tot deze zware maatregelen over te gaan, handelt de directeur volgens hetgeen opgenomen is in 
artikel 40 van de wet op het Primair Onderwijs. De beslissing tot verwijdering wordt altijd genomen door het 
schoolbestuur. www.wetten.overheid.nl/BWBR0003420  
Schoolverzuim  
Als de ouders extra verlof wensen voor hun kind dient dit altijd aan de directeur gevraagd te worden. Dit heet 
officieel 'beroep op vrijstelling'. 
Op de website staan 2 formulieren waarmee verlof kan worden aangevraagd; hierop staat ook, meer specifiek, 
beschreven waar u recht op heeft.  
Ongeoorloofd schoolverzuim  
Wij hopen dat ouders begrijpen dat extra verlof geven niet zomaar kan. We hebben ons gewoon aan de regels te 
houden en dat willen we ook. Voor iedere dag dat een leerling niet op school is dienen wij als school 
verantwoording af te kunnen leggen ten opzichte van de leerplichtambtenaar. 
Zodra wij ongeoorloofd schoolverzuim signaleren geldt: 
• Als blijkt dat ongeoorloofd extra verlof opgenomen is, wordt dit als zodanig genoteerd in onze administratie. De 
ouders worden hiervan op de hoogte gesteld. 
• Als dit nodig geacht wordt (bv. als het meerdere malen voorgekomen is), meldt de directeur ongeoorloofd 
verzuim aan de gemeente. 
• Als het ongeoorloofd verzuim plaats vindt op drie achtereenvolgende schooldagen, dan is de directeur verplicht 
dit bij de gemeente te melden.  
Ziekmelding, bezoek dokter, specialist etc.  
Wanneer een kind ziek is dienen de ouders dit voor aanvang van school (8:20 uur) te melden. Bij absentie van de 
leerling gaan we controleren waar het kind is. 
Wij gaan er nooit vanuit dat het kind ziek is. 
Wij verzoeken ouders uitdrukkelijk afspraken van specialisten buiten schooltijd te plannen. Mocht dit niet mogelijk 
zijn dienen ouders de leerkracht in te lichten en hun kind zelf bij de klas op te halen en eventueel terug te brengen. 
Wij laten kinderen niet zonder goedkeuring van u, alleen naar huis gaan onder schooltijd. Dit geldt ook wanneer 
een leerling op school ziek wordt.  
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5.4 PRIVACY 
Op de Pionier 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 personeel 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 
klassenlijst 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 verwerkersovereenkomsten afgesloten die voldoen aan de eisen die de AVG stelt aan 
dergelijke overeenkomsten. 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 beveiligd 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. De Pionier 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 deze 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. 
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 lesmateriaal 
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 
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zo min mogelijk persoonsgegevens. Hierdoor wordt de herleidbaarheid van leerlingen beperkt wanneer er 
gegevensuitwisseling plaatsvindt tussen scholen en leveranciers van leermiddelen. 
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. 
Een goed alternatief kan zijn om de leukste foto’s naar de leerkracht te sturen, die vervolgens de foto’s kan 
verwijderen waar leerlingen op staan van wie ouders geen toestemming hebben gegeven. 
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. 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. 

5.5 TUSSEN SCHOOLSE OPVANG 
Tijdens de middagpauze op maandag, dinsdag en donderdag is er voor de leerlingen een mogelijkheid tot 
overblijven. De zorg en de financiën van het overblijven liggen bij de commissie TSO Samen Eten. De directie van de 
school heeft de eindverantwoordelijkheid.  
Het daadwerkelijke toezicht houden wordt gedaan door vaste, geschoolde krachten. De kinderen zijn tijdens de 
middagpauze verzekerd voor ongevallen. De kinderen moeten zelf eten en drinken meebrengen. Snoep is niet 
toegestaan tijdens het overblijven. 
Aan het overblijven zijn kosten verbonden ( € 2,30 per keer). 
Om de ouders nog beter toe te rusten voor de specifieke opvang van kinderen op school worden de 
overblijfkrachten in de gelegenheid gesteld hiervoor een cursus te volgen.  
Contact: Mevr. D. Spijkerman, tel: 06 47162799, e-mail: depionier@tsosameneten.nl 

5.6 BUITEN SCHOOLSE OPVANG 
Op onze school is de mogelijkheid voor B.S.O. Dit wordt verzorgd door Horizon Kinderopvang. 
HorizonKinderopvang is 52 weken per jaar geopend. 
Voor meer informatie: www.horizonkinderopvang.nl  
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6. SAMENWERKING OUDERS/SCHOOL 
Kinderen hebben uw aandacht en zorg nodig en wij als team hebben u nodig om de juiste zorg aan uw kind te 
kunnen bieden. Daarom stellen wij uw betrokkenheid op prijs. Naast de zorg voor uw kind hechten wij grote 
waarde aan betrokkenheid van ouders. Dit kan op zichtbare en minder zichtbare manieren.  

6.1 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR) 
Onze school heeft een eigen Medezeggenschapsraad (MR). Dit orgaan voert overleg tussen team en ouders 
enerzijds en het bestuur 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.  
Bij binnenkomst ziet u in de entree de namen & gezichten van de OV en MR, en op onze website. 

6.2 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. 

6.3 OUDERVERENIGING (OV) 
Het doel van de oudervereniging is het coördineren van activiteiten waarbij ouders betrokken zijn, dit in overleg 
met het team. De oudercommissie bestaat uit minimaal 8 ouders met een eigen taak. Men vertegenwoordigt 
daarbij ook een van de groepen als klassenouder. Bij diverse activiteiten zijn we afhankelijk van de medewerking 
van u als ouder/verzorger. We kunnen dankzij uw bijdrage een aantal dingen realiseren voor de kinderen. U kunt 
hierbij denken aan sport- en speldagen, excursies etc.  
ovdepionier@skozok.nl 
Bij binnenkomst ziet u in de entree de namen & gezichten van de OV en MR, en op onze website. 

6.4 VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE 
Veel activiteiten, die juist het onderwijs aan uw kinderen een extra dimensie geven, kunnen alleen maar uitgevoerd 
worden dankzij de hulp van de OuderVereniging. U moet hierbij denken aan sport- en speldagen, Sinterklaas, 
Kerstmis, maar ook de organisatie van thema-avonden. Om deze activiteiten mogelijk te maken wordt een 
vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. Het solidariteitsprincipe is daarbij uitgangspunt. 
Naast de ouderbijdrage, wordt ook een bijdrage gevraagd voor de Pioniersdag (groep 1 t/m 7) en het schoolkamp 
(alleen groep 8).  

6.5 LUIZENPLUIZERS 
Na iedere vakantie ontkomen we er niet aan. Een aantal leerlingen neemt een paar “haardieren” mee naar school. 
Een team van ouders ‘bestrijdt’ dit ongedierte door alle leerlingen te onderwerpen aan een ‘luizen-onderzoek’. 
Ook hiervoor zoeken we altijd ouders! ovdepionier@skozok.nl 
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6.6 CONTACT MET OUDERS 
Een goed contact tussen ouders en school vinden wij erg belangrijk. Kinderen hebben aandacht en zorg nodig en 
wij als team hebben ouders nodig om de juiste zorg en aandacht aan de kinderen te kunnen besteden.  
 
De leerkracht van uw kind is altijd het eerste aanspreekpunt. U kunt hen bereiken door na schooltijd binnen te 
lopen, telefonisch of per mail contact te zoeken.  
 
De jaarkalender: vindt u op de website en de SKOzapp.  
1x per maand verschijnt de digitale nieuwsbrief “het Spionneke” met de meest actuele zaken. Deze ontvangt u via 
de SKOzapp. 
 
In de eerste 6 weken van het schooljaar vinden de kennismakingsgesprekken plaats. Het uitgangspunt van dit 
gesprek is dat ouders en de leerlingen de leerkracht informeren. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat leerlingen 
betrokken worden bij hun eigen ontwikkeling, het is daarom ook de bedoeling dat zij bij gesprekken aanwezig zijn. 
Vanaf groep 7 zijn alle leerlingen ook bij de rapportgesprekken aanwezig. Uiteraard zijn er ook gesprekken mogelijk 
zonder uw kind, die kunt u met de leerkracht afspreken.  

 
Kinderen twee keer per jaar een rapport mee. 
Het rapport geeft een duidelijk beeld van de 
inzet, de werkhouding en de 
schoolvorderingen van de kinderen. Hieraan 
gekoppeld wordt een oudergesprek van 10 
minuten gevoerd. 
Voorafgaand aan de oudergesprekken wordt in 
de nieuwsbrief kenbaar gemaakt wanneer u 
zich digitaal kunt inschrijven. U ontvangt de 
link via de email. 
 
Twee keer per jaar ontvangen de leerlingen 
een uitdraai van het LOVS-Cito bij het rapport 

mee naar huis. Deze zijn ook beschikbaar via de 
SKOzapp en website; uiteraard uitsluitend van uw 

eigen kind(eren).  
 
Terugkoppeling ouders-school. Om goed te functioneren en scherp te blijven stellen wij het op prijs wanneer 
ouders ons complimenteren met wat goed gaat en verbeterpunten aan te dragen van wat volgens hen beter kan. 
Vanuit school worden de volgende acties ondernomen: 
Algemene enquête: In de even jaren (jaar bij aanvang schooljaar) wordt aan alle ouders per mail een enquête 
verstuurd. Wij vinden uw mening belangrijk!  
 
Informatie aan de ouder die niet dagelijks gezag uitoefent of die niet belast is met het ouderlijk gezag.  
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. Hoe dit gerealiseerd wordt, is vastgelegd en ligt ter inzage op school.  
 
Onderwijs aan langdurig zieke kinderen 
Als blijkt dat uw kind door ziekte meerdere dagen niet naar school kan komen dan 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 
onderwijsondersteuning zieke leerlingen van de onderwijsbegeleidingsdienst of van het academisch ziekenhuis. Het 
is niet alleen onze wettelijke plicht om voor elke leerling, ook als hij/zij ziek is, te zorgen voor goed onderwijs.  
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Wij vinden het minstens zo belangrijk dat uw kind in die situatie goed contact heeft met de klasgenoten en de 
leerkracht.  U kunt ook informatie hierover vinden op de website van Ziezon, het landelijk netwerk ziek zijn & 
onderwijs, www.ziezon.nl. 
 
Medicijngebruik en beleid t.a.v. verstrekking en medisch handelen  
Leerkrachten mogen in principe geen medicijnen aan kinderen verstrekken of medische handelingen uitvoeren. Dit 
geldt ook voor het verstrekken van paracetamol of een kinderaspirine.  

VERLOF 
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 jongere en zijn gezin. Er kunnen maximaal 10 verlofdagen per 
schooljaar buiten de reguliere vakanties om toegekend worden. Dit verlof moet tijdig voor aanvang van de vakantie 
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 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.  
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SCHADE/SCHOOLVERZEKERING 
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. 

6.7 KLACHTEN 
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. 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. 
 
Leerkracht 
De eerste stap is het gesprek aan te gaan met de leerkracht, al dan niet samen met de klassenouder. 
 
Directeur 
Wanneer dit gesprek niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd, 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. 
 
Contactpersonen 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. 
De contactpersoon inzake klachten op onze school is: Ellen van den Dungen, evandendungen@skozok.nl. 
 
Interne vertrouwenspersoon 
Als ook na gesprekken met de leerkracht en directeur het niet gelukt is om een oplossing te vinden, kan de 
contactpersoon klachten u doorverwijzen naar de interne vertrouwenspersoon. SKOzoK kent twee interne 
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vertrouwenspersonen. Wilt u contact leggen met een interne vertrouwenspersoon, dan kan dat via Karin Wagt, 
ambtelijk secretaris van de klachtenregeling. Zij is bereikbaar op het e-mailadres klachten@SKOzoK.nl of 
telefoonnummer 040-2531201. 
Externe vertrouwenspersoon 
Als bovenstaande stappen doorlopen zijn kan er, mocht daar aanleiding toe zijn, doorverwezen worden naar de 
externe vertrouwenspersoon van SKOzoK: Astrid Kraag. Zij gaat allereerst na of door bemiddeling een oplossing 
gevonden kan worden. Het is mogelijk dat zij met het College van Bestuur van SKOzoK contact heeft over de klacht. 
Als deze situatie speelt, kunt u de klacht melden bij Karin Wagt, ambtelijk secretaris van de klachtenregeling, via 
het e-mailadres klachten@SKOzoK.nl of telefoonnummer 040-2531201. Er wordt dan contact gelegd met de 
externe contactpersoon. 
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. 
Ook kunt u zich rechtstreeks wenden tot de externe vertrouwenspersonen of tot de klachtencommissie. Dat laatste 
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. Bij onvoldoende resultaat naar 4; 
4. Inschakelen van interne vertrouwenspersonen 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). 
 
Contactgegevens 
Interne contactpersonen: 
Lieke Bemelmans  
Hein Lepelaars  
Te bereiken via de ambtelijk secretaris klachtencommissie: e-mailadres klachten@SKOzoK.nl of telefoonnummer 
040-2531201 
 
Externe vertrouwenspersoon: 
Astrid Kraag. Zij is te bereiken via telefoonnummer: 06-51346035 of via e-mailadres: info@astridkraag.nl. 
 
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). 
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7. VEILIGHEID EN GEZONDHEID 

7.1 G.G.D. BRABANT ZUIDOOST 
Gelukkig gezonde kinderen  
 
Wat kan Jeugdgezondheid 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 het kan opgroeien in een veilige en stimulerende omgeving. Maar kinderen op de basisschool 
ontwikkelen zich razendsnel. En dat roept ook wel eens twijfels, vragen of zorgen op. Dan kan Jeugdgezondheid 
helpen.  
 
Jeugdgezondheid 
Onze school werkt samen met het team Jeugdgezondheid van de GGD Brabant-Zuidoost. Het team bestaat uit een 
jeugdarts, jeugdverpleegkundige, assistent en een medewerker gezondheidsbevordering. De jeugdverpleegkundige 
neemt deel aan de zorgstructuur van de school.  
 
Wat kunnen zij voor u en uw kind betekenen? 
Zit uw zoon of dochter in groep 2? Dan ontvangt u een uitnodiging voor een gezondheidsonderzoek. 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 schoolverzuim en gedrag. Misschien heeft u 
zelf vragen? Tijdens het onderzoek kunt u die stellen. 
Ook in groep 7 besteedt het team Jeugdgezondheid aandacht aan de ontwikkeling van uw kind en aan 
verschillende leefstijlthema’s. Daarnaast worden alle kinderen in groep 7 gemeten en gewogen.  
 
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 Jeugdgezondheid. Praten met een deskundige van 
Jeugdgezondheid 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.  
 
Voor dit soort vragen kunt u altijd terecht bij het team Jeugdgezondheid. Praten met een deskundige van 
Jeugdgezondheid 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.informatiediehelpt.nl 
De informatie is ontwikkeld door de Stichting Opvoeden.nl 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 de inentingen tegen DTP (Difterie, Tetanus en Polio) en BMR 
(Bof, Mazelen en Rode hond). Meisjes krijgen in het jaar dat ze 13 worden ook de vaccinatie tegen HPV 
(baarmoederhalskanker) aangeboden. De GGD verstuurt de uitnodigingen en vaccineert op een aantal centrale 
locaties in de regio. Meer info op www.bmr-dtpprik.nl, www.hpvprik.nl of www.rijksvaccinatieprogramma.nl.  
 
Altijd welkom 
Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken voor een gezondheidsonderzoek of gesprek? U kunt altijd contact 
opnemen met de sector Jeugdgezondheid.  
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•Kijk op de website www.ggdbzo.nl/ouders en klik op de button “Ik heb een vraag” 
•Of bel de GGD Brabant-Zuidoost via: 088 0031 414 op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.  
 
De GGD doet meer: 
•De GGD helpt scholen bij projecten over bijvoorbeeld overgewicht, genotmiddelen, pesten en seksualiteit. 
•Medewerkers van de GGD kijken of de school schoon en veilig is en geven hierbij advies. •Zij verzorgen 
voorlichtingsbijeenkomsten en cursussen voor ouders, scholen en kinderen. •Ze ondersteunen scholen om 
hoofdluis te voorkomen en te bestrijden. 
•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.  

7.2 SCHOOL MAATSCHAPPELIJK WERK (SMW) 
SMW is een laagdrempelige vorm van hulpverlening voor zowel scholen als leerlingen en hun ouders/opvoeders. 
SMW heeft als doel om bij te dragen aan een optimale ontwikkeling van het kind / de leerling door al in een vroeg 
stadium hulp te bieden bij problemen. Ondanks alle goede zorgen kunnen er in de thuissituatie, in de buurt en op 
school kleine of grote problemen voorkomen, waarvoor niet altijd een pasklare oplossing voor handen is.  
De leerling is al een hele tijd erg lastig of brutaal of juist stil en teruggetrokken. Misschien is hij/zij een slachtoffer 
van pesten of pest het zelf andere kinderen? De leerling heeft emotionele problemen rondom een echtscheiding of 
het overlijden van een dierbare. Kinderen geven hierbij een signaal af, waarbij hulp geboden kan worden!  
Als u zich zorgen maakt over uw kind(eren) dan kunt u met vragen terecht bij het SMW.  
 
De aanmelding 
Zowel de school als de leerling of zijn/haar ouders kunnen een vraag neerleggen bij het SMW. De School 
Maatschappelijk Werker (SMW-er) maakt vervolgens persoonlijk een  
afspraak om het probleem helder te krijgen. Dit gesprek kan plaatsvinden op school, op kantoor of in de 
thuissituatie. Er volgt vervolgens een plan van aanpak. Dat kan bijvoorbeeld inhouden: 
• het geven van informatie en advies 
• een aantal gesprekken met de leerling 
• een aantal gesprekken met de ouders en/of de leerkracht 
• bemiddeling tussen ouders en school 
• praktische ondersteuning in de thuissituatie 
In onderling overleg zal gekozen worden, hoe het aangemelde probleem aangepakt zal worden. 
De richtlijn is maximaal vijf gesprekken. Als dat niet voldoende mocht blijken om het probleem op te lossen, dan 
wordt gezamenlijk gezocht naar een passende doorverwijzing, bijvoorbeeld naar een sociale vaardigheidstraining, 
Video Interactie Begeleiding of een andere hulpverlenende instantie.  

7.3 JEUGDZORG 
Wij zijn aangesloten bij het signaleringssysteem “Zorg voor Jeugd” voor kinderen van 0 t/m 23 jaar. Dit systeem 
zorgt ervoor dat in een vroegtijdig stadium problemen gesignaleerd worden, en vervolgens coördinatie van zorg te 
organiseren. 
Het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd is beschikbaar gesteld door de gemeente. De gemeente heeft vanuit de 
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) namelijk de taak om problemen bij jeugdigen te signaleren en 
coördinatie van zorg te organiseren.  
Voor meer informatie: www.zorgvoorjeugd.nu  

7.4 CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN (CJG) 
Op 1 januari 2015 is de Jeugdwet in werking getreden. In de Jeugdwet is vastgelegd dat de gemeente 
verantwoordelijk is voor:  
Alle vormen van jeugdhulp, inclusief specialistische hulp, hulp voor jongeren met een  
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verstandelijke beperking en hulp voor jongeren met geestelijke problemen.  
De uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen;  
De uitvoering van de jeugdreclassering.  
 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Valkenswaard is een samenwerking van organisaties die zich nu al met 
opvoeden en opgroeien bezighouden. Deze partijen werken binnen het CJG onder regie van de gemeente 
Valkenswaard. Het CJG legt onder meer verbindingen met scholen, kinderopvang, peuterspeelzalen en 
welzijnswerk. Het doel van het CJG is om ouders en opvoeders snel en eenvoudig toegang te bieden tot informatie 
en advies over opvoeden en opgroeien. Medewerkers van het CJG nemen de tijd voor u. En zoeken, als het nodig is, 
hulp op maat voor u en uw kind. Op deze manier krijgt u snel de ondersteuning die u zoekt. 
 
Contact met het Centrum voor Jeugd en Gezin? 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is voor ouders en verzorgers, kinderen en jeugdigen, professionals, 
vrijwilligers en hulpverleners bereikbaar via telefoonnummer (040) 208 3666 op: 
maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 17.00 uur en 
vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur. 
U kunt ook contact met ons opnemen via de mail. 
De diensten van het Centrum Jeugd en Gezin zijn gratis. 

7.5 VEILIGHEID SCHOOLGEBOUW 
Elke vier jaar wordt het schoolgebouw uitgebreid geïnspecteerd op gezondheid en veiligheid voor kinderen en 
leerkrachten. Hierbij worden we ondersteund door de Arbodienst. De zorg voor de veiligheid van het 
schoolgebouw en de directe omgeving wordt op onze school zeer serieus genomen. We zien erop toe dat 
eventueel geconstateerde gebreken of onveilige situaties in orde gemaakt worden.  

7.6 BEDRIJFSHULPVERLENER 
Op onze school zijn gediplomeerde BHV-ers die onder andere zorg dragen voor een ontruimingsplan. Ieder jaar 
worden ontruimingsoefeningen gehouden. 
Ook krijgen zij om het jaar een ‘opfriscursus’ aangeboden.  

7.7 BRABANTS VERKEERSVEILIGHEID LABEL (BVL) 
Onze school neemt sinds 2018 opnieuw deel aan BVL. Het BVL biedt basisscholen en gemeenten de helpende hand 
om structureel en meer op de praktijk van alle dag gerichte verkeerseducatie te geven. Het is een parapluproject 
van de provincie Noord-Brabant voor verkeerseducatie. Het Label is een bewijs dat verkeersveiligheid structureel 
deel uitmaakt van het schoolbeleid. De leerlingen krijgen verkeerslessen en er zijn verkeersprojecten met 
praktische oefeningen. Verder is er aandacht voor de schoolomgeving en zijn de wegen er naartoe zo verkeersveilig 
mogelijk. Daarnaast zijn (verkeers)ouders of -verzorgers betrokken bij verkeerseducatie.  
De Pionier heeft een verkeerswerkgroep. Deze bestaat uit: Berthje van Dijk, Maartje Brouwers, Ine van Hout en 
Renske Hendrickx.  
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8. REGELS EN AFSPRAKEN 
Verschillende mensen, verschillende waarden, verschillende normen en ga zo maar door. Om het geheel toch 
soepel te kunnen laten verlopen hebben we afspraken en regels opgesteld. Wanneer men zich hier aan houdt, is 
het succes op een goed schoolklimaat gewaarborgd.  

8.1 OMGANGSAFSPRAKEN 
We hanteren 2 omgangsafspraken: 

• We luisteren naar elkaar. 
• We zeggen en doen dingen die voor een ander en jezelf fijn en prettig zijn. 

8.2 PESTEN 
Graag zien we leerlingen met een prettig gevoel naar school komen en later terugkijken op een leuke tijd die ze hier 
hebben doorgebracht. Helaas geldt dit niet voor leerlingen die gepest worden. 
We stellen alles in het werk om het pesten de kop in te drukken. Onder meer hameren we op de gedragsregels.  
Zodra pesten geconstateerd wordt proberen we met de betreffenden leerlingen om het uit te praten. Helpt dit 
niet, dan wordt een interne deskundige ingeschakeld. Deze probeert vanuit haar deskundigheid tips te bieden aan 
de leerkracht. 
De Anti-pest-coördinator: Ine van Hout zal bovenstaande blijvend begeleiden en monitoren.  
Voor ons pestprotocol klikt u hier. 

8.3 WIJZIGING LEERLING GEGEVENS 
Het is van belang dat ouders bij wijziging van de leerling-gegevens (verhuizing, andere huisarts, scheiding e.d.) deze 
doorgeven aan de administratief medewerkster en/ of aan de leerkracht. Dit geldt zeker ook voor mobiele 
nummers (of noodnummers). 
Doen zich situaties voor m.b.t. de gezondheid van een kind dan verwachten wij hierover ook de noodzakelijke 
informatie te ontvangen (denk aan allergie, medicijngebruik etc.).  

8.4 PAUZE EN ETEN  
Uw kind mag een tussendoortje om te eten en/of te drinken in de pauze.  
geen snoep en geen kauwgom. 
Tijdens continurooster nemen alle kinderen zelf lunchpakket en drinken mee, graag gezond. 

8.5 HIEP HIEP HOERA… ER IS ER EENTJE JARIG! 
Dit moet en mag gevierd worden. In de onderbouw (groep 1-2) mogen de ouders/verzorgers het feestje meevieren 
(e.e.a. in overleg). Foto’s maken mag, filmen NIET. 
Bij een feestje hoort ook een traktatie. Niet te veel stellen wij zeer op prijs.  

8.6 SURVEILLANCE/TOEZICHT 
Een kwartier voor schooltijd is er dagelijks toezicht op de speelplaats. 
Kinderen die eerder op school komen dan 8.15 en 13.00 moeten  buiten het hek wachten en is de verantwoording 
van ouders. Mocht er iets gebeuren dan kunt u de school niet aansprakelijk stellen buiten schooltijd. 
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8.7 BRENGEN EN HALEN VAN UW KINDEREN 
Het brengen en ophalen van uw kind(eren) vraagt ook om veiligheid. Daarom willen wij u vriendelijk verzoeken de 
auto veilig te parkeren en de weg vrij te houden. Leerlingen die op de fiets naar school komen, plaatsen hun fiets in 
de daarvoor bestemde fietsenrekken. Deze staan op de speelplaats in het fietsenhok. Wij vragen de in/uitgang bij 
school zo goed mogelijk vrij te houden. Als mogelijk is, uw fiets ook op het schoolplein neer te zetten.  

8.8 VERVOERSPROTOCOL 
Wanneer we met de kinderen ergens buiten de school naartoe gaan, doen wij dit zo veilig mogelijk. Altijd onder 
begeleiding van leerkrachten en/of ouders. De begeleiders dragen hierbij een reflecterend hesje.  
Voor verplaatsingen in de auto volgen we de regels zoals die wettelijk zijn vastgelegd. 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkeersveiligheid/vraag-en-antwoord/moet-ik-mijn-kind-in-de-auto-
in-een-kinderzitje-vervoeren 
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9. CONTACTPERSONEN 
directeur 
Nicole van Eert-Maas nvaneert@skozok.nl 
 
directie-ondersteuner 
Janneke van Leeuwen  jvanleeuwen@skozok.nl  
 
Kwaliteitsondersteuner 
Esther Chatrou   echatrou@skozok.nl 
 
Coördinatoren 
coördinator onderbouw  Daisy Bongers  dbongers@skozok.nl 
coördinator bovenbouw   Renske Hendrickx rhendrickx@skozok.nl 
 

Team 
Leerkracht Groep  
Els Hofman Groep 1/2 edewith@skozok.nl 
Natasja Vlassak Groep 1/2 nvlassak@skozok.nl 
Daisy Bongers Groep 1/2 dbongers@skozok.nl 
Eva Schets Groep 3 eschets@skozok.nl 
Tessa Kox Groep 4 tkox@skozok.nl 
Ingrid v/d Kerkhof Groep 4 ivandekerkhof@skozok.nl 
Ine van Hout Groep 5 ivanhout@skozok.nl 
Ellen Bulsink Groep 5 en 7 ebulsink@skozok.nl 
Marieke Dahmen Groep 6 mdahmen@skozok.nl 
Renske Hendrickx Groep 7 rhendrickx@skozok.nl 
Hein Vlassak Groep 8 hvlassak@skozok.nl 
   
Stans Peters Administratief medewerker  
Johan van Velthoven Conciërge  

 

Klachten 
Ellen van den Dungen  evandendungen@skozok.nl 

TSO 
Debby Spijkerman 06 47162799 depionier@tsosameneten.nl 
 
MR    mrdepionier@skozok.nl  
 
OV    ovdepionier@skozok.nl  
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10. NAMEN EN ADRESSEN VAN EXTERNE INSTANTIES 

10.1 SKOZOK 
College van Bestuur 
Mevr. I. Sluiter en dhr. Stan Vloet Pastoor Janssenplein 21, 
5504 BS Veldhoven 
Tel. 040-2531201 
www.skozok.nl  

10.2 EXTERNE VERTROUWENSPERSOON 
Astrid Kraag Tel. 06-81879368  info@astridkraag.nl  
 
Onafhankelijke klachtencommissie:  
Secretariaat	klachtencommissie	 
Landelijke Klachtencommissie KBO, Postbus 82324, 2508 EH Den Haag. 070-3568114 
Meldpunt	vertrouwensinspecteurs	
Klachtmeldingen over:  
* seksuele intimidatie 
* seksueel misbruik 
* ernstig psychische of fysiek geweld 0900 – 1113111 ( lokaal tarief)  

10.3 INSPECTIE 
Inspectie van het onderwijs  
Postbus 2730 
3500 GS Utrecht 
Tel. 088-669 60 00  
E-mail: info@owinsp.nl 
Internet:	www.onderwijsinspectie.nl	 
Vragen over onderwijs tel. 0800-8051 (gratis)  

10.4 ZORG 
Jeugdarts / Jeugdverpleegkundige G.G.D. Zuidoost-Brabant  
Clausplein 10, 
5611 XP Eindhoven 
Tel. 088-0031414  
www.ggdbzo.nl/ouders  
 
School Maatschappelijk Werk  
Mevr. K Tamminga  
Dommel/regio  
Maastrichterweg 51,  
5554 GE Valkenswaard  
Tel. 040-2048500  

 


