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EEN WOORD VOORAF 
 
 
Beste ouders/ verzorgers, 
 
 
Voor u ligt de nieuwe schoolgids van basisschool De Pionier voor het schooljaar 2016-2017. Deze gids is bedoeld 
voor alle ouders / verzorgers van kinderen die onze school bezoeken en voor ouders / verzorgers die een serieuze 
overweging maken om hun kind bij ons op school te plaatsen. De gids wordt ieder jaar na vaststelling op onze 
website geplaatst (www.bs-de-pionier.nl). 
 
 
Waarom een schoolgids voor ouders? 
Een schoolgids geeft informatie over wat u allemaal van ons kunt verwachten, welke afspraken er liggen.  
Deze gids is bedoeld als informatie- en gespreksgids. Onderwijs kan namelijk niet stil staan. De maatschappij en 
visie veranderen. U, als ouder/verzorger, kunt o.a. naar aanleiding van deze gids in gesprek treden met het team, 
bestuur, ouderraad en schoolraad. 
De schoolraad heeft deze schoolgids als zodanig vastgesteld in haar vergadering van 5 juli 2016. 
 
 
Wat staat er in deze schoolgids? 
Wij willen u informeren over o.a. de volgende zaken: 

 Wat zijn de uitgangspunten en doelstellingen van ons onderwijs 

 Welke organisatievormen komt u tegen 

 Welke activiteiten voeren we uit t.b.v. de zorg voor alle kinderen 

 Hoe gaan we om met “onderwijs op maat” 

 Welke zorg besteden we aan het leef- en werkklimaat op school 
 De vrijwillige ouderbijdrage 

 Veiligheidsbeleid 

 Voor- en naschoolse opvang 

 Wat vinden ouders van de school 

 Hoe om te gaan met klachten (klachtenregeling) 

 Vakantie en verlof 
 
 
Reacties..... 
Deze gids is met de nodige zorg samengesteld. Heeft u wensen, suggesties ter verbetering, opmerkingen e.d. of wilt 
u inhoudelijk met ons in contact treden, dan kunt u contact opnemen met de directeur van de school. 
 
 
 
Met een vriendelijke groet, 
 
 
 
Nicole van Eert,  
Directeur 
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Gegevens school Gegevens schoolbestuur 

Basisschool De Pionier 
Kromstraat 12 
5554 NH Valkenswaard 
Tel:         040 2070072 
E-mail:   infodepionier@skozok.nl 
Website: www.bs-de-pionier.nl 
 

Stichting Katholiek Onderwijs Zuidoost Kempen 
(SKOzoK) 
 
Het adres van de administratie: 
SKOzoK 
p/a Besturenbureau Kempenland  
Pastoor Jansenplein 21 
5504 BS Veldhoven 
Tel: 040 2531201 
 

 
 

1.  DE SCHOOL EN DE OMGEVING 

1.1 NAAM VAN DE 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. 

1.2 HUISVESTING 
In onze school zijn 15 lokalen en 1 speelzaal aanwezig. De lokalen worden ingezet voor diverse groepsactiviteiten. 

Zo is er ook een handenarbeidlokaal. In ons gebouw zijn ook de Kinderdagopvang, Peuterspeelzaal, BSO en 

vergaderruimte SKOzoK gevestigd.  

1.3 BESTUUR SKOZOK 
Onze school is aangesloten bij de Stichting SKOzoK ook wel ”Samen Koersen Op 

Zichtbare Onderwijskwaliteit” genoemd. Deze stichting heeft ten doel om het 

bijzonder onderwijs in het zuidoostelijk deel van de Kempen te bevorderen. 

Onze naam, SKOzoK, staat voor Samen Koersen Op Zichtbare Onderwijs 

Kwaliteit. Onze koers, missie en visie geldt voor de organisatie en al haar 

scholen. 

 

Missie 
De SKOzoK-scholen vormen een krachtige leeromgeving waarin kinderen en 

volwassenen uitgedaagd worden om in een positieve sfeer veel te leren. 

 

 

 

http://www.bs-de-pionier.nl/
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Identiteit. 
SKOzoK staat voor een brede, levensbeschouwelijke identiteit, gebaseerd op de christelijke normen en waarden.  

Visie. 

- We verzorgen eigentijds, kwalitatief goed onderwijs, waar de mogelijkheden en interesses van het kind 
centraal staan. De leerling leert in dialoog met medeleerlingen, de leerkracht en de omgeving. We bieden 
een passend onderwijsarrangement aan, zo dicht mogelijk bij huis. 

- SKOzoK is een open en lerende omgeving voor de medewerkers waarin op professionele wijze wordt 
gewerkt. Dit houdt onder andere in dat we verantwoordelijkheid nemen, afspraken nakomen, 
voorbeeldgedrag laten zien en elkaar aanspreken. 

- We beogen een proactieve en duurzame samenwerkingsrelatie met ouders, ketenpartners en gemeenten. 
- Onze organisatie wordt gedreven door efficiëntie en effectiviteit om de beschikbare middelen zo goed 

mogelijk te benutten en daartoe beschikken we over relevante managementinformatie om te kunnen 
sturen op kwaliteit en continuïteit. 

- We streven ernaar dat ouders een bewuste, positieve keuze maken voor een SKOzoK-school. 
 

1.4 DE SCHOOLPOPULATIE 
De populatie van de school bepaalt tot welke categorie een school behoort. Het totaal aantal leerlingen dat 

onderwijs volgt is 157 leerlingen per 01 oktober 2016.Het aantal leerlingen met een weging is 11. Dit is minder dan 

15% van onze gehele school populatie (157). Basisschool De Pionier behoort daarom tot categorie 1.  

1.5 SITUERING VAN DE SCHOOL 
De school ligt aan de Kromstraat en richt zich vooral op het gebied Kerkakkers, Dommelseweg/Luikerweg en de 

wijken Deelhurkse Akkers en Reisvennen. De school maakt gebruik van de dichtbijgelegen sporthal aan de 

Amundsenstraat.  

1.6 SCHOOLGROOTTE 
Het leerlingaantal omvat 157 leerlingen per 01 oktober 2016. Gedurende het schooljaar stromen er nog 15 kleuters 

in. Op school zijn er 15 medewerkers werkzaam. Een groot aantal van hen heeft een parttime baan. 
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2. VISIE / MISSIE VAN DE SCHOOL 

2.1 MISSIE 
“De Pionier is een school waar kinderen en leerkrachten, dagelijks bezig zijn met leren van en met elkaar.”  

2.2 VISIE 
Deze missie is heel breed en daarom zijn er 7 pijlers geformuleerd die deze missie praktisch moeten onderbouwen.  
 
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.  
 
 
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 driehoek is rond wanneer school, ouders en externe instanties in gesprek gaan/blijven ten behoeve van de 
ontwikkeling van het kind.  
 
 
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. 

 
 
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.  
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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.  
 
 
 
Leren en ontdekken 
De kinderen op onze school pionieren in een 
snel veranderende wereld. Wij bereiden de kinderen voor op de uitdagingen van de 21e eeuw. Kinderen krijgen in 
een krachtige en veilige leeromgeving voldoende kansen om belangrijke 21e eeuwse vaardigheden te ontplooien. 
Er wordt ruim aandacht besteed aan het ontwikkelen van creativiteit, zelfstandigheid, mediawijsheid, 
samenwerkingsvaardigheden en ICT-geletterdheid.  
 

 
Creativiteit en kunst 
Aspecten verbonden met de ontwikkeling van de 
creativiteit zijn onder meer het ontwikkelen van de 
creativiteit in ruimere zin: het zelf ontdekkend bezig 
zijn, eigen oplossingen bedenken, experimenteren, 
het ontwikkelen van creativiteit in de zin van de 
beeldende vakken. Ook creatieve activiteiten moeten 
voor kinderen zoveel mogelijk een betekenisvolle 
plaats krijgen binnen de inhouden van de thema's. 
Hierbij valt te denken aan activiteiten op het gebied 
van de beeldende, muzische en algemeen culturele 
vorming.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Schoolgids De Pionier 
2016-2017 

8 

3. BASISSCHOOL  DE PIONIER 

3.1 THEMATIEKEN VOOR SCHOOLJAAR 2016/2017 
 Eigentijds leren 

 Zelfstandig werken (leerkracht- en leerlingvaardigheden) 

 Samen werken 

 Coöperatieve werkvormen (Slim Plan)  

 Aanbod A+ leerlingen 

 Rekenen 

Professionalisering van het team en de directie wordt vanuit SKOzoK opgepakt en georganiseerd voor alle SKOzoK 

scholen.  

Veel mensen beseffen dat de sfeer waarin kinderen opgroeien van groot belang is om te komen tot een volwaardig 

mens. Een vriendelijk, veilig klimaat met de nodige orde en regelmaat is daarbij onontbeerlijk. De onderlinge 

omgang tussen kinderen is belangrijk. Daarnaast streven we naar goed contact tussen ouders, leerkrachten, 

directie en schoolbestuur. Graag zien wij dan ook dat er een regelmatig contact is tussen ouders en leerkrachten.  

3.2 ZORG OP MAAT 
Hoe de zorg m.b.t. al onze leerlingen is georganiseerd kunt u vinden in ons zorgplan. Het zorgplan staat op onze 

website (www.bs-de-pionier.nl) 

Tevens is als bijlage 1 het beleidsstuk “ de grenzen van onze zorg “ toegevoegd.  

3.3 ONZE WEBSITE WWW.BS-DE-PIONIER.NL  
De website is een onderdeel van onze 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 geen portretfoto’s van onze leerlingen op de website (wet op privacy), maar wel groepsfoto’s. Vindt u dit 

bezwaarlijk, dan kunt u dit kenbaar maken bij de leerkracht(en) van u kind(eren).  

 

3.4 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. 

 

 

 

 

 

http://www.bs-de-pionier.nl/
http://www.bs-de-pionier.nl/
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4. DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 

4.1 ACTIVITEITEN IN ONDERBOUW EN BOVENBOUW 
Groep 1-2 

De kinderen beginnen elke dag in de kring, dit is de centrale plaats en hier komen we steeds weer terug. 

Aan bod komen:  

 Taalontwikkeling. 

 Muzikale ontwikkeling. 

 Rekenkundige ontwikkeling. 

 Bewegingsonderwijs.  

 Sociaal- emotionele ontwikkeling 

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. Daarnaast krijgen de 

kinderen taken, werkjes die verplicht zijn. Alle activiteiten staan zoveel mogelijk in het teken van het thema waar 

de kinderen gedurende enkele weken mee bezig zijn. 

 
Groep 3 t/m 8 

Lezen: 

In onze school dagen we kinderen uit om tot lezen te komen. Er wordt gewerkt met de methode Veilig leren lezen 

in groep 3. In groep 3 wordt het aanvankelijk leesproces doorlopen. Vanaf groep 4 wordt het lezen steeds meer 

geautomatiseerd. In groep 4 starten we de methode Estafette lezen. Begrijpend lezen is belangrijk. Hierbij wordt 

gebruik gemaakt van de methode Nieuwsbegrip XL 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. Deze bibliotheek wordt jaarlijks aangevuld met nieuwe boeken. 

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 

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”. 

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”. 
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Samenwerking met het Voortgezet Onderwijs: 

Dit schooljaar gaat de Pionier weer samenwerken met het Were Di. De bedoeling van deze samenwerking is om de 

overstap tussen het primair en voortgezet onderwijs te versoepelen. Daarnaast liggen er fantastische 

mogelijkheden om de kwaliteiten van kinderen optimaal te benutten. De 1e concrete stap is inmiddels gezet. Zo 

wordt er een programma samengesteld voor kinderen uit groep 7 en 8 die meer uitdaging nodig hebben op het 

gebied van rekenen. Zij zullen op een vast moment in de week wiskunde in het Engels  krijgen en werken met een 

adaptief computerprogramma. De leerlingen die hiervoor in aanmerking komen worden door de school 

geselecteerd en volgen deze lessen 'gewoon' op De Pionier. Om ervoor te zorgen dat de reguliere 

onderwijsdoelstellingen behaald worden zullen deze kinderen de reguliere rekenmethode blijven volgen. Het 

onderdeel wiskunde is dus extra stof. 

Junior academie sport en cultuur   
We leven in een tijd waarin een gezonde geest en een gezond lichaam erg belangrijk zijn. Daarom stimuleert 

Scholen Gemeenschap Were Di en de gemeente Valkenswaard sportief gedrag bij alle leerlingen van groep 7 en 8 

door middel van een groot sport- en cultuuraanbod na schooltijd. 

Van oktober tot en met april 2017 zullen er tal van sporten op donderdagmiddag na school worden aangeboden. 

Kinderen kunnen kiezen uit verschillende sporten die aangeboden worden in een hecht samenwerkingsverband 

met verenigingen.  Talent hoef je helemaal niet te hebben, want het is gewoon leuk om met je leeftijdgenoten te 

ontdekken hoe uitdagend en spectaculair samen sporten kan zijn! 

Ook op het gebied van cultuur worden er leuke en interessante activiteiten georganiseerd. 

Zit jij in groep 7 of 8? Hou jij van sport of cultuur?  

Maak dan snel een keuze uit een van de vele leuke sport en/ of cultuurklassen. 

Meer informatie over deze uitdagende activiteiten kunt u vinden via de volgende link: 

junior academie sport en cultuur informatie 

 
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.  

 Natuurkunde voor groep 3 en 4 Huisje, Boompje Beestje en groep  

 Natuur en techniek: “In vogelvlucht” (voor groep 5 t/m 8) 

 Verkeer: de nieuwe versie van “Wijzer in het verkeer”.  

Engels: 

Wordt aangeboden in de groepen 7 en 8. Hiervoor gebruiken wij de methode Groove Me. Groove Me is een 

revolutionair digibord lesmethode waarbij muziek de basis is van alle lessen. 

Remediërende methode:  

 Rekenen: Maatwerk.  

 Spelling: Zuid-Vallei en Spelling in de Lift.  

 Begrijpend lezen: Zuid-Vallei. 

Sociale emotionele ontwikkeling:  
 Samen met ouders hebben we een pestprotocol ontwikkeld. Dit kunt u vinden op onze website  
(www.bs-de-pionier.nl). 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. We gebruiken de methode Leefstijl. 

http://www.valkenswaard.nl/sport/junior-academie-sport-cultuur_42489/
http://www.bs-de-pionier.nl/
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Expressie activiteiten:  

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. Ook organiseren we twee keer per 

schooljaar een creamiddag. We maken dan gebruik van de expertise van ouders.  

Dansante en dramatische vorming: 

Kinderen leren zich uiten op andere manieren. Toneelspel, dans, pantomime, mime zijn hier voorbeelden van. 

Kunstzinnige ontwikkeling:  

In het kader van de kunstzinnige ontwikkeling werken we samen met andere scholen en instellingen.  

Levensbeschouwing:  
Ons levensbeschouwelijk onderwijs richt zich op: Het bevorderen van een persoonlijk geloof vanuit hun eigen 
vragen en ervaringen. Het deelnemen aan een gezamenlijke geloofsbeleving. Kennis over de R.K. godsdienst. 
Aandacht schenken aan andere godsdiensten en levensbeschouwingen. 

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 voor de gymlessen in de speelzaal schoeisel nodig. Omdat het strikken van veters nogal problemen 
oplevert is het raadzaam om gymschoentjes met klittenband te kopen. Deze kunnen ze zelf aan en uit doen. Het is 
de bedoeling dat deze schoenen op school blijven. De groepen 3 tot en met 8 gymen in de sporthal tegenover de 
school, als het weer het toelaat kunnen we ook gebruik maken van een sportveld buiten. 
Vanaf groep 3 krijgen de kinderen 2 keer 45 min per week bewegingsonderwijs. Na het opfrissen mogen kinderen 
van groep 7 en 8 een deodorant roller gebruiken, geen deodorant spray. 
 

Zelfstandig aan- en uitkleden 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 !! 

 

De gym/speeltijden zijn:  

Dag Tijd  Groep                                              
Iedere dag Binnen in de eigen speelzaal dan 

wel buiten 
Kleuters groep geel en blauw 

Maandag Ochtend  
Middag 

Groep 3,4 en 6/7 
Groep 5 en 7/8 

Donderdag Ochtend 
Middag 

Groep  4, 5 en 7/8 
Groep 3 en 6/7 
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4.2 SCHOOLREGELS 
PAUZE EN ETEN 

Uw kind mag een tussendoortje om te eten en/of te drinken in de pauze. We hebben een paar opmerkingen:  

Geeft u niet te veel mee. Een stuk schoongemaakt fruit in een zakje is veelal genoeg. 

Wij vinden het niet goed, dat uw kind snoep, chips en andere "feestelijke" etenswaren meebrengt. 

Doet u het drinken in een goed afsluitbare beker, het liefst niet tot het randje gevuld en voorzien van naam, of geef 

een pakje drinken mee. Cola, Sinas etc. in blik zijn “feestdrankjes” en dus niet bedoeld tijdens de pauze.  

Tijdens continurooster nemen alle kinderen zelf lunchpakket en drinken mee. Graag gezond en zonder “feestelijke 

hapjes”. 

                                             Voor iedereen geldt:  geen snoep en geen kauwgom. 

 

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. Lolly’s, zuurstokken, toverballen etc. 

hebben we liever niet i.v.m. de veiligheid. 

 

KLEDING/LAARZEN ETC. 
Wij vinden het prettig als u de spullen van uw kinderen goed en duidelijk van een merk of naam voorziet. Dit 
scheelt in de gevonden voorwerpen en uit een berg groene laarzen zijn de laarzen van uw kind wat sneller terug te 
vinden. Regelmatig geven we aan dat de "gevonden voorwerpenkist" opgeruimd gaat worden. U krijgt dan nog 
eens de gelegenheid om te speuren naar verloren spullen. 
Alle spullen die dan nog overblijven gaan naar 
kledingprojecten. 

Spullen van thuis 

Het meebrengen van allerlei spulletjes van thuis 
(speelgoed e.d.) is niet toegestaan.  De reden  hiervoor 
is dat kinderen steeds vaker met allerlei speelgoed 
komen, speelgoed kapot kan gaan,  zoek kan raken e.d. 
Alleen als dit met de kinderen afgesproken is, zoals bij 
projecten, n.a.v. een les, na een verjaardag, Sinterklaas, 
spelletjesmiddagen etc. Dan mag dit wel. Dit zullen wij 
van te voren aan u duidelijk maken. 

4.3 HET TEAM 
Cluster directeur 

Nicole van Eert  

mail: nvaneert@skozok.nl 

Nicole van eert is  tevens  directeur van basisschool St. Servatius te Borkel en Schaft. 

 

Onderwijs ontwikkelteam 

Nicole van Eert 

Renske Hendrickx  

Daisy Paalvast 

 

Kwaliteitsondersteuner 

Ellen van der Loo 
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Team 

Leerkracht Groep 
Daisy Paalvast Groep 1/2   

Tessa Kox Groep 4  

Els de With Groep 1/2 

Marjo Gasseling Groep 1/2 

Ingrid v/d Kerkhof Groep 4 
Natasja Vlassak Groep 1/2 

Encarnita de Hoog Groep 3 

Ellen Bulsink Groep 5 

Ine van Hout Groep 5 
Renske Hendrickx Groep 6/7 

Rob Vervoort Groep 7/ 8 

  

Ellen van der Loo Kwaliteitsondersteuner 
Stans Peters Administratieve kracht (OOP) 

Johan van Velthoven Conciërge 

 

5. DE ZORG VOOR LEERLINGEN 

5.1 DE OPVANG VAN NIEUWE LEERLINGEN EN DE PLAATSING VAN EEN KIND OP SCHOOL 
Voor uw eerste kennismaking met onze school, kunt u een afspraak maken met de directeur. Zij zal graag al uw 
vragen over de school beantwoorden en u en uw kind, middels een rondleiding, met de school laten kennismaken. 

Wij vinden het belangrijk dat u de tijd neemt voor een schoolkeuze die ook werkelijk bij u en uw kind past. 

Na een definitieve schoolkeuze kan het kind worden ingeschreven. Bij de beoordeling van de inschrijving wordt het 
document “grenzen aan onze zorg”  (zie bijlage) als één van de criteria gebruikt. 

Kinderen mogen naar school als ze vier jaar zijn en kunnen dan ook instromen. In de periode voorafgaand dat een 
kind 4 jaar wordt, mag een kind vanaf 3 jaar en 10 maanden wettelijk maximaal 5 dagen kennis gaan maken met de 
nieuwe school. In het belang van het kind bieden we deze mogelijkheid aan in de week voorafgaand aan de 
verjaardag van het kind. In goed overleg stemmen we de kennismakingsmomenten en het exacte instroommoment 
altijd af met de ouders.  

Als uw kind geplaatst is volgt er een intake gesprek met de leerkracht. In dit gesprek willen we naast de zakelijke 
gegevens ook informatie krijgen over verdere sociaal emotionele aspecten e.d. van uw kind. 

Sinds januari 2009 werken we samen met de peuterspeelzaal en kinderdagopvang/buitenschoolse opvang aan het 
Speelleercentrum De Pionier. 

Van alle mogelijkheden kunnen onze ouders uiteraard gebruik maken. Alle partners zijn intern vertegenwoordigd 
op de benedenverdieping van onze school. 

5.2 HET VOLGEN VAN DE ONTWIKKELING VAN DE KINDEREN IN ONZE SCHOOL 
Onze school maakt deel uit van een samenwerkingsverband in de Kempen (SWV) In dit samenwerkingsverband 

worden afspraken gemaakt hoe we omgaan met de zorgmiddelen die wij van het ministerie voor elke leerling 

krijgen. Er worden ook afspraken gemaakt over leerlingen die gebruik moeten maken van het speciaal onderwijs. 

Deze afspraken liggen vast in het zorgplan van het SWV. dat richting geeft aan het omgaan met zorgleerlingen. Dit 

zorgplan is voor belangstellenden ter inzage bij de directie. 
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Ook heeft de school een zorgplan. Deze kunt u vinden op onze website www.bs-de-pionier.nl  

Om de vorderingen van de leerlingen goed in kaart te brengen, maken wij gebruik van observaties en toetsen. 

Toetsen kunnen we weer verdelen in toetsen die bij een methode horen en de toetsen uit het Cito-

leerlingvolgsysteem. 

Het Cito-leerlingvolgsysteem is een leerlingvolgsysteem dat landelijk op veel scholen gebruikt wordt. Het systeem 

omvat school breed diverse toetsen. Uitslagen van deze toetsen kunnen zowel op school als landelijk niveau 

vergeleken en geanalyseerd worden. 

5.3 BESPREKING VAN WELBEVINDEN EN LEERRESULTAAT OP SCHOOLNIVEAU 
Na iedere toets periode bespreken de leerkrachten samen met de kwaliteitsondersteuner  de groepsresultaten. 

Vervolgens wordt er een actieplan samengesteld voor de groep. Resultaten van deze besprekingen kunnen 

gevolgen hebben voor aanpassing c.q. wijziging van beleid op schoolniveau. Voorstellen hiertoe worden in overleg 

met de directie en kwaliteitsondersteuner ingebracht en toegelicht in een teamvergadering. Vervolgens wordt er 

instemming van de Schoolraad  gevraagd.  

5.4 TOETSKALENDER 
Toets Sept Okt Nov Dec Jan Febr Maart April Mei Juni 

Rekenen voor kleuters     M2     E1-E2 
Taal voor kleuters     M2     E1-E2 

Rekenen - wiskunde     M3-M8     E3-E7 

DMT     M3-M8 M3-M7    E3-E7 

AVI (groep 3 en 4)     M3-M4     E3-E4 

AVI (groep 5 t/m 8)     M5-M8      
Begrijpend lezen     M4-M8     E3-E4 

Spelling     M3-M8     E3-E7 

Woordenschat     M3-M8     E3-E7 

Eindtoets        8   

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

VERZORGERS 
De leerkracht beoordeelt leerprestaties, gedrag en welbevinden van een kind. Beoordeling vindt plaats door middel 

van observatie, toetsing en resultaten van correctiewerk. 

Ouders en leerlingen ontvangen drie keer per jaar een rapportage of verslag. Het is belangrijk, dat zowel leerlingen 

als ouders op de hoogte blijven van de ontwikkeling. 

We hebben een tiental individuele ouderavonden per groep. Doorgaans is er elke eerste dinsdagavond van de 

maand de mogelijkheid op eigen verzoek of op verzoek van de leerkracht om hier gebruik van te maken. De data 

vindt u in de schoolkalender. De schoolkalender ontvangt u bij deze schoolgids, staat ook op onze website (bs-de-

pionier.nl). 

5.6 PLAATSING EN VERWIJZING VAN LEERLINGEN MET SPECIALE BEHOEFTEN 
De individuele ontwikkeling van het kind bepaalt de tijd die het kind over zijn schoolperiode doet. Indien 

meerwaarde is vastgesteld kan in overleg besloten worden tot verlenging. Ook bestaat de mogelijkheid dat uw kind 

verdieping en verbreding krijgt aangeboden. Voor meer informatie zie blz. 28 hoofdstuk 13 zorg en begeleiding / 

passend onderwijs.  

http://www.bs-de-pionier.nl/
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5.7 EXTERNE HULP 
Is het kind niet in staat de stof van de reguliere basisschool te volgen, dan bestaat er de mogelijkheid externe hulp 

in te roepen. Dat kan zijn op het gebied van de leerstof, het sociaal-emotioneel functioneren, de motoriek e.a. 

We kunnen een beroep doen op externe deskundigen en het S.B.O. De Zonnewijzer (Speciale School voor 

Basisonderwijs) of S.O. (Speciaal Onderwijs), en ambulante begeleiders van andere instellingen. Hij/zij begeleidt het 

kind en de leerkracht. 

5.8 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.  

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. 

5.9 DE BEGELEIDING VAN DE OVERGANG VAN KINDEREN NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS 
De voorlichting aan ouders ten behoeve van de schoolkeuze van leerlingen. Na acht jaar gaan de kinderen naar het 

voortgezet onderwijs. Ze hebben de keuze uit vele scholen. Wij proberen de kinderen en hun ouders bij die keuze 

te helpen. Dat gebeurt op verschillende manieren. Door alle leerlingenresultaten op een rijtje zetten aangevuld met 

de uitslag van de Cito-eindtoets komen we tot een advies voor het vervolgonderwijs. Bij het advies zijn de 

groepsleerkracht van groep 8 en de kwaliteitsondersteuner betrokken. Tijdens oudergesprekken vertellen we 

ouders en leerlingen welke mogelijkheden er zijn. We sporen leerlingen en ouders aan zoveel mogelijk open dagen 

te bezoeken om zich zo een beeld te vormen van de te kiezen school. 

Wij verspreiden het voorlichtingsmateriaal dat door het ministerie beschikbaar gesteld wordt, en door de scholen 

binnen de regio.  

5.10 HET BELEID T.A.V. HUISWERK 
groep  Huiswerk Opmerkingen 

3 geen 
huiswerk 
 

-Op de website staan tips wanneer ouders thuis met kinderen willen oefenen. Dit wordt 
tijdens de algemene informatie-avond verteld.  
-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. 

4 geen 
huiswerk 
 

-Op de website staan tips wanneer ouders thuis met kinderen willen oefenen. Dit wordt 
tijdens de algemene informatie-avond verteld.  
-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. 

5 geen 
huiswerk 
 

-Op de website staan tips wanneer ouders thuis met kinderen willen oefenen. Dit wordt 
tijdens de algemene informatie-avond verteld.  
-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. 

6 huiswerk 
 

-Op de website staan tips wanneer ouders thuis met kinderen willen oefenen. Dit wordt 
tijdens de algemene informatie-avond verteld. 

http://www.ziezon.nl/
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-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. 
-Het huiswerk bestaat uit het leren voor een toets van zaakvakken. 

7 
huiswerk 
 

-Op de website staan tips wanneer ouders thuis met kinderen willen oefenen. Dit wordt 
tijdens de algemene informatie-avond verteld. 
-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. 
-Het huiswerk is divers maar de nadruk ligt op het gebruik van een agenda en leren 
plannen (voorbereiding VO). 

8 huiswerk 
 

-Op de website staan tips wanneer ouders thuis met kinderen willen oefenen. Dit wordt 
tijdens de algemene informatie-avond verteld. 
-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. 
-Het huiswerk is divers maar de nadruk ligt op het gebruik van een agenda en leren 
plannen (voorbereiding VO). 

6. SCHOOLTIJDEN 

6.1 OP BASISSCHOOL DE PIONIER ZIJN DE SCHOOLTIJDEN ALS VOLGT VASTGESTELD: 
Maandag, dinsdag, donderdag: 

08.30 – 12.00 uur 

13.15 – 15.15 uur 

Woensdag en vrijdag: 

08.30 – 12.30 uur 

Alle kinderen, van groep 1 t/m 8 hebben dezelfde schooltijden. 

Een kwartier voor schooltijd is er dagelijks toezicht op de speelplaats. 

5 Minuten voor aanvang schooltijd gaat er een zoemer (8.25 / 13.10 uur ). Om 8.30 en 13.15 gaat een 2e zoemer en 

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. 

De kinderen van groep 3 t/m 8 gaan zelfstandig naar binnen. 

Tijdens het overblijven zijn de poorten gesloten. Kinderen die eerder op school komen dan 8.15 en 13.00 moeten  

buiten het hek wachten en is de verantwoording van ouders.  Zo ook voor kinderen die na schooltijd op het 

schoolplein blijven spelen. Mocht er iets gebeuren dan kunt u de school niet aansprakelijk stellen buiten schooltijd. 

 

6.2 URENBEREKENING 
Groep Jaartotaal Verlof Schooluren 
1-2 1274 328 946 

3 t/m 8 1274 328 946 

* Deze uren zijn berekend inclusief calamiteiten dag (5,5 uur).  
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Indien er gedurende het jaar geen gebruikt wordt gemaakt van de calamiteiten uren, zal dit aan het eind van het 

schooljaar gecompenseerd worden; de laatste schooldag is dan vrij voor de kinderen. 

Voor vakantiedagen en studiedagen verwijzen we u naar de kalender. 

 

7. CONTACT MET / INFORMEREN VAN OUDERS 

7.1 HET BELANG VAN DE BETROKKENHEID VAN OUDERS/VERZORGERS 
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. 

7.2 INFORMATIEVOORZIENING AAN OUDERS/VERZORGERS OVER DE ONTWIKKELING VAN UW KIND, HET 

ONDERWIJS EN DE SCHOOL 
Om het contact tussen ouders/verzorgers en school zo goed mogelijk te laten verlopen zijn er gedurende het hele 

schooljaar, verschillende mogelijkheden:  

Oudergesprek. 
Bijna maandelijks is er een avond gepland om ouders te ontvangen voor een gesprek. Wij willen u minimaal 2 keer 
per schooljaar spreken. Deze planning vindt u in de kalender. 
 

Gesprekken n.a.v. een plan van aanpak. 

Wanneer er een plan gemaakt wordt voor uw kind, zal de leerkracht u uitnodigen voor een gesprek. Deze 

gesprekken hebben een zekere regelmaat. Een plan van aanpak wordt door de leerkracht opgesteld als blijkt dat 

het kind voor een bepaalde periode een speciale aanpak nodig heeft. De leerkracht vraagt advies aan de 

kwaliteitsondersteuner. 

Gesprek. 

Voor iedereen bestaat de mogelijkheid een gesprek aan te vragen met de leerkracht. Wilt u een afspraak maken, 

komt u dan even binnen om een afspraak te maken na schooltijd met de betreffende leerkracht. U kunt natuurlijk 

ook bellen. Contact via mail is ook een mogelijkheid. 

Incidenteel. 

Incidenteel zijn andere vormen van contact mogelijk. U kunt hierbij denken aan huisbezoek. 

Overige. 

 We organiseren informatieve ouderavonden. 

 Algemene informatie wordt verkregen door het tweewekelijkse informatieblad “Het Spionneke”. Deze 

nieuwsbrief is tevens te vinden op onze website (www.bs-de-pionier.nl) . Om kosten te sparen sturen we u 

dit bij voorkeur via een email toe (emailadres doorgeven aan de administratie; speters@skozok.nl) 

http://www.bs-de-pionier.nl/
mailto:speters@skozok.nl
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7.3 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 het dagelijks gezag uitoefent en 

daarnaast de informatieplicht aan de ouder die niet het dagelijks gezag uitoefent of die niet met het ouderlijk gezag 

is belast. Bij de start van het schooljaar krijgt u een formulier waarop u dit kunt vermelden. 

7.4    DE  SCHOOLRAAD EN  GMR 
In de wet medezeggenschap is een aantal bijzondere bevoegdheden vastgelegd. Het betreft hier het advies- of 

instemmingsrecht welke de Schoolraad (MR/SR) heeft over het voorgenomen besluit van het bestuur. De 

Schoolraad kan alle zaken bespreken die te maken hebben met de school. De Schoolraad werkt met een reglement. 

Dit reglement kunt u opvragen bij de voorzitter van de Schoolraad. Zaken die niet alleen voor onze school gelden, 

maar voor alle scholen onder het overkoepelend bestuur, worden besproken in een gekozen gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraad G(MR).  

De schoolraad bestaat uit: 

 Ouder geleding MR (3 ouders) 

 Personeelsgeleding MR (3 personeelsleden) 

 Ouderraad (3 ouders) 

7.5 DE OUDERVERENIGING 
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 ovdepionier@skozok.nl  

Voorzitter: Kim Meulendijks 

Penningmeester: Mariëlle Snoeijen 

Secretaris: Joyce Smulders – van Ham 

Leden:  Hanneke Cayers 

  Cindy Raaijmakers 

  Grunhilde Grosfeld 

  Caroline van Mierlo 

  Sanne Heesterbeek – Biemans 

  Christel van Gurp 

                 Marielle van Vinken 

  Mandy Elands 

  Julia Geurtsen – van Kleef 

Personeelsdeel: Els de With 

 ` Ingrid van de Kerkhof 

7.6 OUDERPANEL  
Afgelopen jaar zijn we gestart met de instelling van een ouderpanel. Ouders worden uitgenodigd mee te denken 

over allerlei ontwikkelingen binnen en buiten onze school.  

mailto:ovdepionier@skozok.nl
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7.7 OUDERACTIVITEITEN 
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.  

Alle ouders ontvangen in het begin van het schooljaar een aanmeldingsformulier waarmee zij zich kunnen opgeven 

voor allerlei activiteiten. 

 

8. AANNAMEBELEID 

Het basisonderwijs is bestemd voor alle kinderen tussen 4 en de 12 jaar. Om hen gaat het. De ontwikkeling van 

deze kinderen staat centraal bij alles wat er binnen school moet gebeuren. Als bijlage vindt u het protocol “Grenzen 

aan onze zorg” 

8.1 DE AANNAME VAN NIEUWE LEERLINGEN 
We onderscheiden op school twee vormen van instroom. De vierjarige die naar school gaat en een “tussentijdse 

instroom” (kinderen die in een andere groep gaan starten). 

8.2 DE VIERJARIGE-INSTROOM 
Het eerste contact tussen ouders en school is informatief, dit gebeurt gedurende het hele schooljaar. De werkwijze 

van de school, uitgangspunten e.d. worden besproken. De leerkracht van de kleutergroep draagt zorg voor een zo 

soepel mogelijke opvang. Kinderen zijn welkom op de eerste dag na hun vierde verjaardag. 

Goed overleg tussen ouders, leerkrachten, peuterspeelzaal en kinderdagopvang versoepelen de start op school. 

Samen met de peuterspeelzaal organiseren we binnen het traject VVE Sterk (Voor- en Vroegschoolse Educatie) een 

warme overdracht. U moet dan denken aan een gesprek tussen pedagogisch medewerker van de peuterspeelzaal 

en de kwaliteitsondersteuner van onze school. De kinderdagopvang werkt met een overdrachtsformulier. 

8.3 BELEID BINNEN SKOZOK OVER KINDEREN DIE IN DE MAANDEN OKTOBER, NOVEMBER OF 

DECEMBER 4 JAAR WORDEN (OND - KINDEREN) 
Inleiding 

Binnen SKOzoK is de vraag ontstaan naar uniform beleid betreffende kinderen die instromen in groep 1 en geboren 
zijn in de maanden oktober, november en december, de zogenaamde OND-kinderen of herfstkinderen. Deze notitie 
verwoordt dit beleid en wordt op alle SKOzoK-scholen uitgevoerd. 

 

Wat zegt de Inspectie van het Onderwijs hierover? 

Het percentage kleutergroepverlenging is te hoog wanneer het boven de 12% ligt. In het (inspectie) rapport wordt 
dan vermeld dat de school afwijkt van het landelijke beeld. Het percentage wordt berekend door de groep late 
leerlingen in groep 3 te delen door het aantal leerlingen in groep 3, exclusief de zittenblijvers van groep 3. Een te 
hoog percentage kleutergroepverlenging is des te relevanter als de school geen beleid voert ten aanzien van de 
doorstroming van groep 1 naar 2 en groep 2 naar 3. In dat geval spreekt de inspectie de school erop aan dat beleid 
ontbreekt. In het (inspectie) rapport kunnen de bevindingen van het gesprek worden opgenomen. Van scholen mag 
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worden verwacht dat zij argumenten hebben wanneer zij leerlingen in de leerjaren 1 en 2 een verlengde 
kleuterperiode geven”(pagina B-42 van “Analyse en waarderingen van opbrengsten” augustus 2011). 

 

Hoe gaan we hiermee om? 

1. Niet de leeftijd, maar het ontwikkelingsniveau en het ontwikkelingsverloop bepalen de schoolloopbaan 
van een kind. 
 De inspectie verwacht een duidelijke beargumentering en onderbouwing van de school bij 

kleuterverlenging. Dit geldt uiteraard ook voor een versnelde doorstroming 

 Zorg dat de school beschikt over een goed kleutervolgsysteem. 
2. Niet de sociaal-emotionele ontwikkeling is doorslaggevend, maar het totaalbeeld van een kind. 

 Sociaal-emotionele aspecten alléén zijn onvoldoende aanleiding om een verlenging te onderbouwen.  
3. Niet het doubleren is zinvol, maar de functionele leertijdverlenging. 

 Als je de beginsituatie van het kind hebt beschreven moet je aan de hand van de leerlijnen een 
passend aanbod voor een kind uitzetten. Als je het kind “gewoon” mee laat doen met de groep, 
verspil je ontwikkelingstijd. 

4. Bij aanmelding informeert de directie de ouders van OND/herfstkinderen over het beleid. 

 Maak inzichtelijk naar ouders hoe de schoolloopbaan van een kind kán verlopen, dat verlengen van de 
kleuterperiode dus tot de mogelijkheden behoort, maar eerder uitzondering moet zijn dan regel. 

 Het advies van de school is bindend. Streef wel naar een goede verstandhouding met ouders. 

 Geef bij een verlenging duidelijk aan hoe de school de ontwikkeling van het kind verder gaat 
stimuleren. 

5. Alle OND-kinderen in groep 2 worden in februari, na de Cito M2, expliciet door de leerkracht samen met 
de KO-er, bekeken op hun totale ontwikkeling. 

6. Herfstkinderen die regulier doorstromen vragen extra aandacht. Ze moeten immers in minder dan twee 
leerjaren voldoende ontwikkeling doormaken om de leerlijnen te kunnen volgen. 
 

Criteria die een rol spelen bij doorstroming van OND-kinderen naar groep 3: 

a) De elementaire lees- en rekenvoorwaarden dienen aanwezig te zijn. 
b) Het kind dient voldoende in staat te zijn tot zelfstandig werken en kunnen omgaan met uitgestelde 

aandacht. 
c) Het kind moet zich sociaal-emotioneel voldoende hebben ontwikkeld. 
d) De motorisch vaardigheden dienen voldoende ontwikkeld te zijn. 

Om bovenstaande punten goed in beeld te krijgen is het dus belangrijk om een kleutervolgsysteem te gebruiken in 
de groepen 1 en 2. Daarnaast worden de kleutertoetsen afgenomen voor het objectief meten van de cognitieve 
ontwikkeling. De sociaal-emotionele ontwikkeling wordt (ook) in kaart gebracht d.m.v. observaties. 

 

Twijfel over doorstroming van een OND-kind naar groep 3 en wat te doen? 

Door het goed inzetten van het kleutervolgsysteem is vanaf binnenkomst in groep 1 al de ontwikkeling van een kind 
te volgen en vast te leggen. Signalen over die ontwikkeling, of het achterblijven daarvan, zijn daarom al in een 
vroeg stadium zichtbaar en dienen dan ook te allen tijde met de ouders besproken te worden. “Harde”, dus 
meetbare gegevens,  die twijfel over doorstroming naar groep 3 nader onderbouwen, vinden we in de 
kleutertoetsen. Wanneer een kind bij de M2-toetsen een C, D, of E-score behaalt, dan dient het aanbod en de 
begeleiding te worden aangepast. Het doel hiervan is om het kind zoveel mogelijk te ondersteunen bij het behalen 
van de doelen van groep 2. Deze stap wordt gezet in overleg tussen de leerkracht en de KO’er 
(kwaliteitsondersteuner). De ouders worden hierover geïnformeerd. Blijkt bij de E2-toetsen dat deze extra inzet 
onvoldoende resultaat heeft opgeleverd, dan wordt in overleg met KO’er en ouders een beslissing genomen, over 
het al dan niet verlengen van de kleutertijd.  



Schoolgids De Pionier 
2016-2017 

21 

8.4 TUSSENTIJDSE INSTROOM 
Bij tussentijdse instroom hanteren we de volgende procedure:  

- gesprek met de directeur, stelt zich op de hoogte van de reden van aanmelding 

- informatie opvragen bij de school van herkomst 

- afstemming met de zorg coördinator van de school van herkomst 

- directeur bepaalt plaatsing.  

Ook hier geldt dat men kennis kan komen maken met de school. 

 

Criteria waar naar gekeken wordt: 

- voor verhuizers dient de school in principe een plek te hebben 

- de samenstelling en grootte van de groep 

- didactische en sociaal-emotionele aandachtspunten 

- opvangcapaciteit van de groep 

- de zorgvraag van de nieuwe leerling 

- belastbaarheid van de leerkracht 

8.5 BELEID VOOR DE AANNAME KINDEREN MET EEN 

HANDICAP (PASSEND ONDERWIJS) 

 
Onze school wil een afspiegeling zijn van de maatschappij en 

daarom wil Bs. De Pionier, binnen de mogelijkheden van de 

school, ook aan kinderen met een handicap de mogelijkheid bieden om regulier onderwijs te volgen. We willen 

deze kinderen de kans geven op te groeien in een alledaagse, zo natuurlijk mogelijke omgeving. We willen recht 

doen aan de sociale wensen die er leven bij ouders en kinderen. We gaan er immers vanuit dat deze kinderen 

straks als volwassenen ook een onderdeel van de samenleving vormen. Als op onze school een leerling aangemeld 

wordt, die door zijn/haar handicap extra zorg en aandacht nodig heeft, hanteren we de volgende voorwaarde voor 

plaatsing:  

We gaan over tot plaatsing als uit onderzoek is gebleken dat het een reële optie is dat de betreffende leerling op 

een gewone basisschool geplaatst wordt. 

Dit doen we onder de volgende voorwaarden : 

- We moeten (indien noodzakelijk) gebruik kunnen maken van ambulante begeleiding. 

- Het kind moet leerbaar zijn. 

- Het kind moet zindelijk zijn. 

- Als het kind op school is moeten wij een klassenassistente (stagiaire) kunnen inzetten. 

- Plaatsing is telkens voor één schooljaar.  
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Evaluatie moet duidelijk maken of het verantwoord is voor het kind, voor de klasgenootjes en voor de leerkracht 

om in het daarop volgende jaar door te gaan. 

We leggen de voorwaarden waaronder het kind geplaatst wordt schriftelijk vast en we leggen tevens vast op welke 

manier de school de extra zorg en aandacht gaat bieden. Kortom, we spreken met elkaar een zorgarrangement af. 

Als bijlage 1 vindt u het beleidsstuk “grenzen van onze zorg”. 

8.6 ALGEMENE OPMERKING 
Het schorsen of definitief verwijderen van kinderen dient 
op basis van voldoende gegronde redenen te geschieden. 
Zowel schorsing als definitieve verwijdering zal telkens 
schriftelijk aan de betrokken ouders worden bevestigd na 
overleg met  het bestuur SKOzoK. waarbij gewezen wordt 
op de beroepsmogelijkheden d.m.v. de klachtenprocedure 
en bij de burgerlijke rechter.  

 
 

9. KLACHTENREGELING 

9.1 OMGAAN MET KLACHTEN 
Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden of worden fouten gemaakt. Dat is op onze school niet 

anders. Ouders zijn altijd welkom bij de klassenleerkrachten om dergelijk zaken te bespreken en samen zal dan 

naar een goede oplossing gezocht worden. Ons streven is dat elke leerkracht u altijd serieus neemt en dan goed 

naar u luistert om dan samen naar de beste oplossing te zoeken.  

Als dat niet naar wens verloopt, is het mogelijk om met vragen, problemen of klachten over het onderwijs, de 

aanpak van de kinderen of andere zaken, naar de directeur te stappen. Deze zal proberen het probleem in overleg 

met de ouders, de groepsleerkracht en eventuele andere betrokkenen zo snel mogelijk op te lossen.  

Als ouders niet tevreden zijn over de manier waarop een probleem of klacht wordt opgepakt, kunnen ze de zaak 

bespreken met contactpersonen inzake klachten op onze school. Deze zijn door het bestuur van de school 

aangesteld om ervoor te zorgen dat klachten van kinderen of ouders altijd serieus worden genomen en op een 

passende manier worden afgehandeld. 

De contactpersonen inzake klachten op onze school zijn Marjan Goevaers (ouder) en Ine van Hout (leerkracht).  

Elke ouder of elk kind kan een beroep op hen doen als er problemen zijn. Het gesprek wordt vertrouwelijk 
behandeld en er worden geen stappen gezet zonder uw toestemming. De contactpersoon inzake klachten gaat in 
overleg met u over wat er moet worden gedaan of wie er moet worden ingeschakeld om tot een goede oplossing 
te komen. Als dat nodig mocht zijn, wordt een klacht doorverwezen naar de externe vertrouwenspersonen van 
SKOzoK. Astrid Kraag. Zij gaat allereerst na of door bemiddeling een oplossing gevonden kan worden. 
Als u met een klacht bij hen komt, zullen zij in eerste instantie nagaan of door bemiddeling een oplossing kan 

worden bereikt. Lukt dat niet, of is de klacht zo ernstig dat verder gaan noodzakelijk geacht wordt, dan kan de 

klacht doorverwezen worden naar de onafhankelijke klachtencommissie van de besturenorganisatie waarbij de 

school is aangesloten.  

Ook is het mogelijk dat u zich rechtstreeks wendt tot de externe vertrouwenspersonen of tot de 

klachtencommissie. Dat laatste moet altijd schriftelijk gebeuren. 
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De tekst van de klachtenregeling is op school aanwezig en te verkrijgen bij de directie en bij de contactpersonen 

inzake klachten. 

Samengevat: 

1. Altijd eerst overleg met de klassenleerkracht. 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 de externe vertrouwenspersonen van SKOzoK. Bij onvoldoende resultaat naar 5. 
5. Indienen van de klacht bij de klachtencommissie KBO. 
 

Bij het meldpunt vertrouwensinspecteur kunt U terecht voor advies en klachtmeldingen over seksueel misbruik, 

seksuele intimidatie, fysiek geweld en psychisch geweld (zoals grove pesterijen).  

Vanaf 2005 is daaraan toegevoegd: signalen inzake discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme, 

radicalisering, extremisme en dergelijke. 

Interne contactpersonen: 

 Ine van Hout 
internecontactpersoondepionier@gmail.com 

 Marjan  Goevaers 
Tel: 040 7874745 

internecontactpersoondepionier@gmail.com 

Externe vertrouwenspersonen: 

Astrid Kraag  
Tel:  06-81879368 
info@astridkraag.nl. 

 
Secretariaat klachtencommissie: 

Landelijke Klachtencommissie KBO  

Postbus 82324,  

2508 EH Den Haag . 

070-3568114 

Meldpunt vertrouwensinspecteur: 

0900-1113111 

Op werkdagen te bereiken van 08.00-17.00 uur. 

 

 

 

 

mailto:info@astridkraag.nl
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10. WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID 

 

SKOzoK heeft voor al haar scholen een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallen- en een 

aansprakelijkheidsverzekering. Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten 

(leerlingen, personeel, vrijwilligers) verzekerd. 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 betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). 

Materiële schade (kapotte bril, fiets, enz.) valt niet onder de dekking. 

De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn (bestuursleden, 

personeel, vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen. Wij attenderen u in 

dit verband op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot misverstand. 

Ten eerste is de school/het schoolbestuur niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en 

buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle schade die in schoolverband 

ontstaat door de school moeten worden vergoed. Deze opvatting leeft wel bij veel mensen, maar is gebaseerd op 

een misverstand. 

De school heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die 

voor de school optreden) moeten dus tekort zijn geschoten in hun rechtsplicht. 

 

Het is mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld 

tijdens de gymnastiekles wordt er een bal geschopt. Deze komt op een bril van een leerling terecht en de bril is 

kapot. Die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering en wordt (dan ook) niet door de school vergoed. 

Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, 

als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. 

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. 
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11. VERLOF EN ZIEKTE VAN LEERLINGEN 

11.1 MAATREGELEN PREVENTIE SCHOOLVERZUIM 
Om ongeoorloofd verzuim tegen te gaan hebben we de volgende procedures: 

 Een goede verzuimregistratie; bij ziekte melden ouders dit schriftelijk of telefonisch (voor schooltijd). 

 Verlof dient schriftelijk aangevraagd te worden. Het aanvraagformulier kunt u halen bij de directeur en 

kunt u vinden op onze website www.bs-de-pionier.nl 

 De wettelijke regelingen staan vermeld op het aanvraagformulier. 

11.2 REGELS IN GEVAL VAN SCHOOLVERZUIM 
Bij langdurige afwezigheid, wegens ziekte, of andere redenen, neemt in eerste instantie de leerkracht contact op 
met de ouders en/of het kind. 
 

Bij (langdurig) verzuim informeert de leerkracht bij de ouders, blijft dit zonder resultaat dan wordt de directie 

geïnformeerd. De directie onderneemt dan stappen naar de ouders toe. Blijkt dat kinderen regelmatig verzuimen 

vanwege ziekte, dan gaat de directie de redenen na.  

Is er sprake van herhaaldelijk ongeoorloofd verzuim, dan worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek. Indien 

dit alles geen effect heeft zal er een melding gedaan worden door de directeur van de school bij de 

leerplichtambtenaar van de gemeente Valkenswaard. 

Zowel de directeur van de school als de leerplichtambtenaar kan ook de inspecteur van onderwijs inschakelen.  

11.3 VAKANTIETIJDEN 
Herfstvakantie 24-10-2016 t/m 28-10-2016 

Kerstvakantie 26-12-2016 t/m 06-01-2017 

Carnavalsvakantie 27-02-2017 t/m 03-03-2017 
2e Paasdag 17-04-2017 

Meivakantie 24-04-2017 t/m 05-05-2017 

Hemelvaart 25 en 26 - 05 - 2017 

2e Pinksterdag 05-06-2017 
Zomervakantie 17-07-2017 t/m 25-08-2017 

11.4 DE LEERPLICHTWET 
Uw kind is leerplichtig vanaf de eerste dag van de maand volgend op zijn vijfde verjaardag en valt daarmee onder 

de leerplichtwet. 

11.5 REGELS VOOR EXTRA VERLOF  
Het verzoek om toestemming voor extra verlof moet worden gericht aan de directeur. 

 

  

http://www.bs-de-pionier.nl/
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11.6 VAKANTIEVERLOF 
Een verzoek om vakantieverlof dient 1 maand van tevoren te worden ingediend (schriftelijk). 

Toestemming kan worden verleend, indien: 

de specifieke aard van het beroep van een van de ouders/verzorgers het op vakantie gaan in de 

schoolvakanties onmogelijk maakt (een werkgeversverklaring wordt overlegd, waaruit blijkt dat verlof 

binnen de schoolvakanties niet mogelijk is. 

Vakantieverlof mag: 

- Eén maal per schooljaar worden verleend. 
- Mag niet langer duren dan 10 schooldagen. 
- Mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar. 

11.7 VERLOF BIJ GEWICHTIGE OMSTANDIGHEDEN 10 SCHOOLDAGEN OF MINDER 
 (art. 14, lid 1) 

Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden dient vooraf of binnen twee dagen na het 

ontstaan van dit verlof ingediend te worden. 

Onder gewichtige omstandigheden wordt verstaan: 

 Vakantie op doktersadvies (een verklaring van arts of maatschappelijk werker overleggen); 

 Het voldoen aan wettelijke verplichtingen; 

 Ernstige ziekte van ouders en andere familieleden (in overleg); 

 Overlijden in de naaste familiekring (1e graad - 4 dagen; 2e graad - 2 dagen; 3e en 4e graad - 1 dag); 

 Bij 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en 12½-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van 
ouders/verzorgers, grootouders (1 dag); 

 Verhuizing (ten hoogste 1 dag); 

 Huwelijk (1 ten hoogste 2 dagen); 
Voor andere, naar oordeel van de directeur, belangrijke redenen. 

11.8 EXTRA VERLOF IN GEVAL VAN GEWICHTIGE OMSTANDIGHEDEN MEER DAN 10 DAGEN PER 

SCHOOLJAAR (ART. 14, LID 3) 
Een verzoek om extra verlof voor meer dan 10 dagen dient minimaal 1 maand tevoren bij de leerplichtambtenaar 

te worden voorgelegd. 

11.9 MELDING LEERPLICHTAMBTENAAR 
De directeur is verplicht ongeoorloofd verzuim te melden bij Burgemeester en Wethouders. De 

leerplichtambtenaar is belast met de feitelijke uitvoering van het toezicht op de naleving van de wet. Tegen 

ouders/verzorgers die hun kind zonder toestemming van school houden, zal de leerplichtambtenaar maatregelen 

nemen. 
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12. OVERBLIJVEN 

Tijdens de middagpauze op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 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. 

Om 12.00 uur  worden de kinderen uit de groepen 1 en 2 opgehaald door de overblijfmoeders. Deze kinderen 

gebruiken de lunch in de BSO ruimte. De kinderen uit groep 3 t/m 6 gebruiken de lunch in een klaslokaal. Groep 7 

en 8 in de centrale hal. Aan het overblijven zijn kosten verbonden ( € 2,10 per keer). 

Tijdens het overblijven wordt een overblijfreglement gehanteerd wat op school ter inzage ligt en op de website 

gepubliceerd wordt. Het overblijfreglement is opgesteld conform het SKOzoK protocol. 

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 

13. ZORG EN BEGELEIDING / PASSEND ONDERWIJS 

Passend onderwijs 

Met ingang van 1 augustus 2014 is Passend Onderwijs van start gegaan. Dit houdt in dat SKOzoK deel uitmaakt  van 

een nieuw samenwerkingsverband Passend Onderwijs De Kempen 30-09. In dit nieuwe samenwerkingsverband 

(SWV) participeren schoolbesturen voor regulier basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs.  

 

Met passend Onderwijs streven we naar een passende onderwijsplek voor alle leerlingen. Ook voor leerlingen die 

extra ondersteuning nodig hebben.  

Voor de meeste leerlingen zal er door de invoering van passend onderwijs in de dagelijkse praktijk weinig 

veranderen. Er verandert met name veel áchter de schermen: nieuwe samenwerkingspartners, andere procedures 

en herverdeling van budgetten.  

 

Zorgplicht 

Schoolbesturen krijgen vanaf 1 augustus 2014 zorgplicht. Dit betekent dat de scholen ervoor moeten zorgen dat 

iedere leerling, die bij de school staat ingeschreven of is aangemeld en die extra ondersteuning nodig heeft, een 

passend onderwijsaanbod krijgt. Bij de aanmelding van uw kind op onze school kijken we samen wat uw kind nodig 

heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.  Wanneer extra ondersteuning nodig is, bekijken we of de school 

die ondersteuning zelf kan realiseren, eventueel met ondersteuning vanuit SKOzoK of het samenwerkingsverband.  

Mochten we de ondersteuning niet zelf kunnen bieden en blijkt dat uw kind het beste naar een andere school kan 

gaan wij in overleg met u,  zorgen dat er een andere school gevonden wordt die wel een passend aanbod kan doen 

aan uw kind. Dit kan een andere basisschool zijn, maar ook een school voor speciaal basisonderwijs of speciaal 

onderwijs. Zie bijlage 1 en 9. 

We gaan ervan uit dat we in gezamenlijkheid tot een passende oplossing komen voor uw kind. Het kan voorkomen 

dat dit niet lukt. In dat geval kunt u zich wenden tot verschillende commissies: 

mailto:depionier@tsosameneten.nl
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o Geschillencommissie Passend Onderwijs. Deze commissie beslecht geschillen in po, vo en (v)so, over 
toelating van leerlingen, die extra ondersteuning behoeven, de verwijdering van leerlingen en het 
ontwikkelingsperspectief. 

o Bezwaaradviescommissie toelaatbaarheidsverklaring. Het samenwerkingsverband heeft een eigen 
bezwaaradviescommissie ingericht, waartoe ouders zich kunnen richten bij een bezwaar tegen een besluit 
over een toelaatbaarheidsverklaring. Bij deze bezwarencommissie kunnen ouders en/of scholen terecht 
alvorens een stap te zetten naar de genoemde Geschillencommissie Passend Onderwijs.  

Voor meer informatie zie: www.geschillenpassendonderwijs.nl 

Ondersteuningsprofiel 

Alle scholen binnen SKOzoK hebben in 2013 een ondersteuningsprofiel opgesteld, waarin de school beschrijft welke 

basisondersteuning zij kan bieden.  De medezeggenschapsraad heeft adviesrecht op het vaststellen van het 

ondersteuningsprofiel dat minimaal vierjaarlijks geactualiseerd wordt. Het ondersteuningsprofiel speelt een rol in 

het toelatingsbeleid van de school en is voor ouders een informatiebron die geraadpleegd kan worden als zij op 

zoek zijn naar een school voor hun kind. 

 

Ons ondersteuningsprofiel is te vinden op de website van onze school: www.bs-de-pionier.nl  

 

Extra ondersteuning 

Het SWV wordt verantwoordelijk voor het arrangeren van extra die sommige leerlingen nodig hebben. Daarbij 

onderscheiden we lichte ondersteuning en zware ondersteuning. In onze regio is ervoor gekozen de lichte 

ondersteuning door de schoolbesturen zelf uit te laten voeren. Dat geeft ons de ruimte om lichte en preventieve 

arrangementen voor kinderen en of groepen zelf vorm te geven passend bij onze visie en werkwijze. 

 

Lichte Ondersteuning 
 Op onze school is een goede zorgstructuur aanwezig. De leerkracht probeert zoveel mogelijk maatwerk te 

bieden in de groep. De KO-er (KwaliteitsOndersteuner) ondersteunt de leerkracht hierbij.  

 De onderwijsbehoeften van een kind kunnen zeer complex zijn, waardoor ons onderwijs onvoldoende 
aansluit bij wat uw kind nodig heeft. In die situaties neemt de KO-er in samenspraak met de ouders en 
leerkracht contact op met de Coördinator Passend Onderwijs van SKOzoK.  

 De Coördinator Passend Onderwijs is verantwoordelijk voor het bepalen van arrangementen voor 
leerlingen die (lichte) ondersteuning nodig hebben. Een arrangement kan zeer divers zijn. Er kan een 
expert ingezet worden die de leerkracht helpt bij het realiseren van een passend onderwijsaanbod voor 
het kind. Ook kan er worden gekozen om een leerling te plaatsen op een school voor speciaal 
basisonderwijs.  

 U als ouder wordt  nauw betrokken bij het opstellen van het arrangement voor uw kind.  

 
Zware ondersteuning 
In niet alle gevallen is lichte ondersteuning voldoende. Dan kan een arrangement zware ondersteuning 
aangevraagd worden bij het SWV De Kempen PO 30-09.  
 

LGF Cluster 1 en 2 

Schoolbesturen speciaal onderwijs voor blinde en slechtziende en dove en slechthorende en spraak/taalgebrekkige 

leerlingen (cluster 1 en 2) vallen buiten de wet Passend Onderwijs. Met deze besturen zijn 

samenwerkingsafspraken gemaakt. 

Meer informatie cluster 1 zie www.visio.org 

Meer informatie cluster 2 zie www.taalbrug.nl 

 

http://www.geschillenpassendonderwijs.nl/
http://www.bs-de-pionier.nl/
http://www.visio.org/
http://www.taalbrug.nl/
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Meer informatie nodig? 

De transitie naar de nieuwe Wet Passend Onderwijs is niet met ingang van het schooljaar 2014-2015 afgerond. De 

regering zal ook komend schooljaar nog vele aanpassingen en aanvullingen op de huidige wet bekend maken en de 

schoolbesturen moeten ten aanzien van verschillende thema’s nog verder beleid ontwikkelen. Al deze 

ontwikkelingen worden op termijn opgenomen in de schoolgids. Echter beleidsontwikkeling zal sneller gaan dan 

bijstelling schoolgids, vandaar dat we u graag wijzen op belangrijke aanvullende informatiebronnen, te weten:  

 www.steunpuntpassendonderwijs.nl 

 www.passendonderwijs.nl 

 www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl 
 www.mensenrechten.nl 

 www.onderwijsconsulenten.nl 

13.1 SCHEIDING OUDERS 
Na een scheiding van ouders kent de school de normale omgang met de ouder die het dagelijks gezag uitoefent en 

daarnaast de informatieplicht aan de ouder die niet het dagelijks gezag uitoefent of die niet met het ouderlijk gezag 

is belast.  

13.2 ZORGPLAN 
Ons zorgplan is aangepast en is geplaatst op onze website (www.bs-de-pionier.nl). 

13.3 MEDICIJNGEBRUIK 
Bij medicijngebruik dient de ouder / verzorger de “overeenkomst gebruik geneesmiddelen “ ondertekend in te 

vullen. Dit formulier kunt u naar vragen bij de leerkracht. 

13.4 EXTRA BEGELEIDING ONDER SCHOOLTIJD 
Hieronder verstaan we: remedial teaching, logopedie, bezoek externe, Plus klas onder schooltijd en dergelijke. Bij 

de inspectie is opgevraagd hoe hiermee om te gaan. Wettelijk ligt het volgende vast: 

 Iedere leerling dient deel te nemen aan de voor hem bestemde onderwijsactiviteiten (WPO artikel 41, lid 1). 
Eenvoudig gezegd: in principe is iedere leerling onder schooltijd op school. 

 Hiervan mag worden afgeweken indien sprake is van gewichtige omstandigheden (Leerplichtwet, artikel 11g). 
Maar hiervoor is de directeur verantwoordelijk; als deze geen toestemming geeft, dan mag het niet 
(Leerplichtwet, artikel 14 lid 1). 

 

De directeur is en blijft verantwoordelijk en het zijn dus niet de ouders die bepalen of hun kind onder lestijd 

externe hulp/ondersteuning krijgt, al dan niet door henzelf betaald. Het uitgangspunt is dan ook nee, niet onder 

schooltijd, tenzij…. Bij tenzij is er dan sprake van geoorloofd verzuim, dat goed moet worden vastgelegd, 

bijvoorbeeld in een individueel hulpplan of OPP indien aan de orde, zeker bij kinderen met een ‘rugzak’. Voor 

beelden van geoorloofd verzuim in dergelijke gevallen zijn: 

- Logopedie of speltherapie in verband met de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerling.  
- Ondersteuning bij motorische ontwikkeling voor leerlingen die specifieke hulp nodig hebben, die alleen 

kan worden geboden door specialisten (bijvoorbeeld fysiotherapie of gespecialiseerde gymleraar). 
Het betreft dus maatwerk. Het is te allen tijde dus de directeur die bepaalt of RT, logopedie, externe Plus klas enz. 

onder schooltijd kan plaats vinden. Uiteraard zal dit altijd in goed overleg met de ouders moeten gebeuren. 

http://www.steunpuntpassendonderwijs.nl/
http://www.passendonderwijs.nl/
http://www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl/
http://www.mensenrechten.nl/
http://www.onderwijsconsulenten.nl/
http://www.bs-de-pionier.nl/
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14. RESULTATEN VAN ONS ONDERWIJS 

14.1 SPECIFIEKE ZORG VOOR LEERLINGEN 
De kinderen worden regelmatig besproken met de kwaliteitsondersteuner naar aanleiding van de 
groepsbesprekingen of op aanvraag van leerkrachten. De individuele ontwikkeling staat daarbij voorop. Extra 
aandacht voor kinderen die dit nodig hebben vindt plaats binnen de groep.  
Die extra hulp is voor iedereen beschikbaar. 

14.2 VRAGEN OM EXTRA ONDERZOEK 
Voor alle leerlingen kan er op verzoek van de leerling zelf, ouders/verzorgers, leerkracht of derden een afspraak 
gemaakt worden met jeugdarts, jeugdverpleegkundige, assistente, maatschappelijk werk of logopedist. Hierbij kan 
het gaan om gerichte vragen met betrekking tot het horen, het zien of de lichaamshouding, maar ook om vragen 
over het functioneren van het kind in omgang met anderen of opvoedingsvragen. Naar aanleiding van eerdere 
onderzoeken van GGD of consultatiebureau kan een kind extra worden opgeroepen. 

14.3 VORDERINGEN IN BASISVAARDIGHEDEN 
De individuele vorderingen in de basisvaardigheden worden een aantal malen per jaar getoetst. Ook 

groepsoverzichten komen daarbij aan bod.  

14.4 DE CITO EINDSCORE 
Dit schooljaar nemen we deel aan de Cito eindtoets. 

14.5 SCHOOLGEMIDDELDE CITO 
Het jaar Schoolgemiddelde Landelijk 

gemiddelde 
Ondergrens Bovengrens 

Eindcito 2013 541,1 535,7 533,7 537,7 

Eindcito 2014 538,4 534,8 533,7 537,7 

Eindcito 2015 535,7 536,0 534,0 538,0 

Eindcito 2016 535,6 536,0 534,0 538,0 

14.6 CIJFERS M.B.T. ADVISERING VOORTGEZET ONDERWIJS 
Jaar 2015/2016 

VWO 7 
HAVO  3 

VMBO GL / TL 6 

VMBO BL 2 

VMBO KL 3 
Totaal 21 
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14.7 TEVREDENHEID ONDERZOEK 
Dit schooljaar 2014 / 2015 in de maand april, is er een tevredenheidsonderzoek uitgezet  onder leerlingen, 

ouders/verzorgers en leerkrachten.  

 

Ouders top 10 pluspunten: 
 

Ouders top 10 verbeterpunten: 
 

 Sfeer en inrichting schoolgebouw 

 Uiterlijk van het gebouw 

 Duidelijkheid van de schoolregels 

 Aandacht voor gymnastiek 

 Mate waarin leerkracht naar ouders luistert 

 Vakbekwaamheid leerkracht 
 Inzet en motivatie leerkracht 

 Omgang leerkracht met de leerlingen 

 Sfeer in de klas 

 Veiligheid op het schoolplein 

 Veiligheid op weg naar school 

 Speelmogelijkheden op het speelplein 

 Hygiëne en netheid binnen de school 

 Informatievoorziening over de school 

 Rust en orde in de klas 

 Omgang van de kinderen onderling 
 Huidige schooltijden (vrijdagmiddag school) 

 Informatievoorziening over het kind 

 Aandacht voor sociaal-emotionele 
ontwikkeling 

 Veiligheid op het plein 

 
 

Leerlingen top 10 pluspunten: 
 

Leerlingen top 10 verbeterpunten: 
 

• Waardering uitstapjes met de klas 
• Mate van internetpesten 
• Juf/meester is aardig 
• Mate van bang zijn op het speelplein 
• Duidelijkheid regels 
• Waardering gymnastiekles 
• Mate van gepest worden 
• Juf/meester luistert goed 
• Juf/meester laat je uitspreken 
• Waardering handvaardigheid 

• Waardering natuur en biologie 
• Waardering geschiedenis 
• Inval leerkrachten 
• Waardering aardrijkskunde en topografie 
• Waardering rekenen 
• Waardering taal 
• Vindt het rustig in de klas 
• Moeilijkheidsgraad rekenen 
• Vaak moe op school 
• Ruzie in de groep 

 

Tijdens een algemene informatieavond in juni 2015 hebben ouders meegedacht m.b.t. de verbeterpunten. Deze 

acties neemt het team mee in hun aanpak. 
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14.8 KWALITEITSONDERZOEK INSPECTIE 
25 en 26 januari 2016  heeft de inspecteur, dhr. 

Ir.C.P.M. Lintermans onze school het 

basisarrangement toegekend. Dit rapport kunt 

u inzien op onze website www.bs-de-pionier.nl 

 

 

 

 

15. DE SCHOOL EN OUDERS 

15.1 VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE 
Veel activiteiten, die juist het onderwijs aan uw kinderen een extra dimensie geven, kunnen alleen maar uitgevoerd 

worden dankzij de ouderbijdrage. U moet hierbij denken aan sport- en speldagen, Sinterklaas, Kerstmis, maar ook 

de organisatie van thema-avonden. 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).  

15.2 DE SCHOOLRAAD 
Ouderdeel: MR lid SR lid 

Voorzitter 
Robin Heesterbeek 
 
Secretaris 
Ingeborg van de Wal 
Mail: quibent@gmail.com 

Boris van Gurp 
 
Ronald van Laarhoven 
 
Vacature 
 

 
Sanne van Herk – Stas 

Personeelsdeel : 
Renske Hendrickx 
Natasja Vlassak 
Daisy Paalvast 
 

KLASSENOUDERS 
Groep 1/2  blauw Gunilde Grosfeld en Marielle van Vinken 

Groep 1/2  geel Kim Meulendijks en Caroline van Mierlo 

Groep 3 Hanneke Caaeyers en Sanne  Heesterbeek - Biemans 
Groep 4 Mandy Elands 

Groep 5 Marielle Snoeijen 

Groep 6/7 Joyce Smulders - van Ham 

Groep 7/8 Ciny Raaijmakers en Christel van Gurp 

 

 

http://www.bs-de-pionier.nl/


Schoolgids De Pionier 
2016-2017 

33 

16. DE ONTWIKKELING VAN HET ONDERWIJS IN DE SCHOOL 

16.1 ACTIVITEITEN TER VERBETERING VAN HET ONDERWIJS 
Ontwikkelingen van zowel buitenaf als ook van binnenuit hebben bepalende invloeden op het onderwijs van alle 

dag: 

- De wet op het primair onderwijs 
- Invoering nieuwe methoden 
- Bezuinigingen in het onderwijs 
- De mening van ouders, leerkrachten. 

16.2 DIT SCHOOLJAAR RICHTEN WE ONS OP: 
 Eigentijds leren 

 Zelfstandig werken (leerkracht- en leerlingvaardigheden) 

 Samen werken 

 Coöperatieve werkvormen (Slim Plan)  

 Aanbod A+ leerlingen 

 Rekenen 

16.3 ZORG VOOR DE RELATIE SCHOOL EN OMGEVING 
- Er is maandelijks een regio overleg met alle SKOzoK scholen in Valkenswaard en Waalre.  
- Daarnaast zijn de scholen verenigd in het Directie Overleg Valkenswaards Onderwijs waarbij alle scholen 

(voortgezet en basisonderwijs) vertegenwoordigd zijn. 
- Samenwerking met de parochie. U moet dan denken aan gezinsvieringen, Eerste Communie, Vormsel e.d.  
- Samenwerking met GGD i.v.m. zorg voor de gezondheid van kinderen en personeel 
- Samenwerking met de politie rond o.a. verkeersdiploma, verkeersproblematiek, vandalisme, 

vuurwerkproblematiek e.d. en individuele zaken.  
- Samen met het IVN besteden we aandacht en zorg voor de natuur om ons heen 
- Samenwerking met brandweer in kader van BHV en veiligheid 
- Samenwerking met peuterspeelzalen en BSO/TSO en kinderdagopvang 
- Partner van het centrum voor jeugd en gezin 
- Samenwerking met bureau jeugdzorg 
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17. OVERIGE ZAKEN 

17.1 VEILIGHEIDSPLAN 
Sinds 1 augustus 2009 zijn wij in bezit van het veiligheidsplan. Dit plan is een algemeen arbo beleid en is integraal 

beschreven en vastgesteld op SKOzoK-niveau. In dit veiligheidsplan wordt beleid geformuleerd op het terrein van 

agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten. Tevens komt aan de orde hoe de fysieke veiligheid 

van de school gewaarborgd wordt. Dit plan is in te zien op school. 

17.2 JEUGDGEZONDHEIDSZORG 
De Unit jeugd van de GGD begeleidt de jeugdigen van 4 tot 19 jaar, met als doel de lichamelijke en geestelijke 

gezondheid van de schoolgaande jeugd te bevorderen. Er werkt een team deskundigen bestaande uit: een 

jeugdarts, jeugdverpleegkundige, assistente en logopedist. 

Gedurende de basisschoolperiode komt uw kind minimaal 3 keer in contact met medewerkers van dit team. 

17.3 SPONSORING/ SPONSORBELEID 
In onze school is sponsoring een randverschijnsel. Als we met een sponsor in zee gaan dan houden we ons aan de 

volgende uitgangspunten: 

- De sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van de 

school. 

- De sponsoring mag de objectiviteit, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van ons onderwijs niet in gevaar 

   brengen. 

- De sponsoring mag de onderwijsinhoud of continuïteit van ons onderwijs niet beïnvloeden. 

- Maximaal één keer per schooljaar halen de kinderen geld op voor een goed doel.  
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17.4 BUITENSCHOOLSE 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, sportdag, schoolkamp groep 8,  activiteiten rond Sinterklaas, 

Kerstmis. Ook de jaarlijkse Pioniersdag hoort bij dit soort belangrijke activiteiten. De ondersteuning door de 

oudervereniging is daarbij van wezenlijk belang.  

17.5 HOOFDLUIS 
Om het hardnekkige probleem van hoofdluis te bestrijden hebben we een structurele oplossing gevonden.  

Voor ieder kind is een luizenzak beschikbaar, voorzien van naam waar ze hun jas in opbergen. 

Tevens is er na iedere vakantie een controle bij alle kinderen. Dit doen onze “kriebelmoeders” op school. 

17.6 KIND EN VERKEER 
Kinderen hebben nu al te maken met het verkeer. Kennis van en vaardig zijn in het verkeer zijn belangrijk. Wij 

nemen ieder jaar, in groep 7 deel aan de praktische verkeersproef, kinderen kunnen zo hun eerste verkeersdiploma 

halen. 

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.  

17.7 FOTO- EN FILMOPNAMES 
U mag foto’s maken van bv. een verjaardag op school of een optreden. Filmen mag niet, i.v.m. de wet op de privacy 

van ieder kind.  

17.8 SCHORSING EN VERWIJDERING 
Het beleid op school is erop gericht om kinderen een veilige plek te bieden zodat zij zich verder kunnen 

ontwikkelen. Informeren en communicatie met betrokkenen is daarbij onontbeerlijk. Als het toch nodig blijkt om 

tot zware maatregelen, zoals schorsing en verwijdering over te gaan, handelt de directeur volgens hetgeen 

opgenomen is in de wet op het Primair Onderwijs artikel 40 en de handreikingen SKOzoK. 

17.8.1 Schorsing 

Schorsing is een tijdelijke verwijdering. Schorsing bij wijze van ordemaatregel geschiedt door de directeur in 

overeenstemming met het managementteam. De directeur maakt daar direct melding van bij de voorzitter van het 

bestuur en aan de ouders/verzorgers van de leerling. In gevallen waarin de directeur van oordeel is dat 

onmiddellijke schorsing noodzakelijk is volgt rapportage aan de voorzitter van het bestuur (SKOzoK)  zo spoedig 

mogelijk. De ouders worden vooraf geïnformeerd over het voornemen om tot schorsing over te gaan. 

17.8.2 Definitieve verwijdering 

Definitieve verwijdering neemt het bestuur in overweging op voorstel van de directeur. Indien definitieve 
verwijdering in overeenstemming met het MT en de lerarenvergadering wordt voorgesteld, informeert het bestuur 
zich zo volledig mogelijk. 
Vanuit het bestuur vindt overleg plaats met betrokken ouders, leerkrachten en de directeur van de school. Bij de te 

nemen beslissing wordt de situatie waarin de leerling zich bevindt betrokken en wordt aandacht besteed aan de 

gevolgen voor o.a. de ontwikkelingskansen van het betrokken kind. 
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17.9 EXTERNE PERSONEN 
Kinderstad 
Kinderstad verzorgt de kinderdagopvang, de BSO  en 
de voorschoolse opvang 
Dr. Anton Philipsweg 13 
Tilburg 
www.kinder-stad.nl 
E-mail: info@kinder-stad.nl 
 

Inspectie van onderwijs: 
info@owinsp.nl www.onderwijsinspectie.nl 
Vragen over het onderwijs: 0800 – 8051 (gratis) 
Inspectiekantoor Eindhoven 
Inspecteur: drs. B.J.Th.M. de Goei 
 
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel 
misbruik, ernstige psychisch of fysiek geweld: 
Meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900 – 1113111 
(lokaal tarief) 
Postbus 51 

Informatiecentrum ouders 5010 
Het informatiepunt waar ouders met vragen over 
onderwijs terecht kunnen. 
Gratis bellen: 0800 - 5010 
 

Leerplichtambtenaar Gemeente Valkenswaard 
Mw. K. Geevers 
Antwoordnummer 26 
5550 WB Valkenswaard 
Telefoon: 040 – 2083444 
 

  
GGD Brabant - Zuidoost.  
Unit Jeugd 
Het team bestaat uit: Schoolarts, 
schoolverpleegkundige, assistente, logopediste 
Postbus 8684 
5605 KR Eindhoven 

 
E-mail : telefonistes.jgz@ggdbzo.nl 
Website : www.ggdbzo.nl 
 

Advies en meldpunt kindermishandeling  
Telefoon: 0900-123 123 0 
 

Onafhankelijke klachtencommissie. 
De klachtencommissie voor het katholiek onderwijs 
Postbus 82324 
2508 EH Den Haag 
 

ambtelijk secretaris: 
Mevr. mr. A.R. ten Berge 
Telefoon: 070 – 3568114 
 

Contactpersoon basisschool De Pionier 
Ine van Hout (leerkrachten) 
Marjan Goevaers (ouders) 
 

Vertrouwenspersoon SKOzoK. 
Astrid Kraag  
Tel:  06-81879368 
info@astridkraag.nl 

Opvoedsteunpunt Valkenswaard.  
Rijt 2 
Valkenswaard 
Telefoon : 040 – 8806501 
Open: dinsdags van 08.45uur tot 11.45 uur 
 

De informatie- en advieslijn voor ouders 
Tel: 0800-5010 (tussen 10.00-15.00 uur) of: 
www.50tien.nl 

Kindertelefoon:  
0800 – 0432 

 

 

 

http://www.kinder-stad.nl/
mailto:info@kinder-stad.nl
mailto:info@owinsp.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl/
mailto:telefonistes.jgz@ggdbzo.nl
http://www.ggdbzo.nl/
mailto:info@astridkraag.nl
http://www.50tien.nl/
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BIJLAGE 1: GRENZEN VAN ONZE ZORG 

 

 

 
 

We bemerken een toename van het aantal kinderen met behoefte aan zeer speciale zorg. Dit document geeft weer 
hoe wij als school de grenzen van onze zorg verkennen, aangeven en vastleggen. 

 

Bij het inschrijven van kinderen op onze school dient aan het volgende te worden voldaan: 

1. de peuterspeelzaal maakt een overdrachtformulier (peuterestafette). De ouders van de aangemelde 
leerlingen overhandigen deze informatie aan de basisschool. 

2. op een formulier dat ouders ontvangen naast het inschrijfformulier is opgenomen of er bij de ouders 
specifieke zaken bekend zijn die voor school belangrijk zijn in het kader van een optimale begeleiding. 

 

Als algemene voorwaarden voor aanname en vervolgens handhaving van leerlingen gelden 3 criteria: 

 

1. De school moet mogelijkheden zien binnen de eigen organisatie. 

 Onder mogelijkheden verstaan we: a. tijd, 

      b. materiaal (financiën), 

      c. gebouw (ruimte), 

      d. ondersteuningsmogelijkheden, 

      e. deskundigheid (nascholingsmogelijkheden), 

       

2. Het kind mag geen belemmering vormen voor de groep waarin het  

 functioneert door: a. het vertonen van storend gedrag, 

b. het vragen van onevenredig veel tijd/aandacht van de leerkracht, 

 

 

3.  Het kind moet de mogelijkheid hebben zich te ontwikkelen . Dit wordt bepaald op basis van een door 
SKOzoK ontwikkelt “ontwikkelingsperspectief”. Dit ontwikkelingsperspectief van een leerling wordt daarna 
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uitgewerkt in een handelingsplan, opgevolgd door de leerkracht en gevolgd door de 
kwaliteitsondersteuner. 

Het volgen en vastleggen van de ontwikkeling van leerlingen gebeurt op 2 manieren 

A. Gedurende het dagelijks werk: 
Elke leerkracht maakt aantekeningen van gemaakte toetsen, proefwerken en observaties. Aan de 

hand van deze gegevens bepaalt de leerkracht:  

 of de gegeven instructie voldoende is geweest, 
 welke leerlingen extra uitleg nodig hebben,                   

 of er herhalingslessen nodig zijn. 
Deze gegevens worden gebruikt voor het geven van onderwijs op korte termijn. 

B. Het leerlingvolgsysteem 
In elk leerjaar worden gestandaardiseerde toetsen afgenomen en/of observaties uitgevoerd:  

 om te kunnen beoordelen of de ontwikkeling van leerlingen naar wens verloopt, 
 om te bezien welke maatregelen genomen moeten worden voor een adequate opvang. 
We hanteren de toets kalender (centraal op SKOzoK niveau afgesproken), waarop de af te nemen 

Cito-toetsen zijn aangegeven. Voor het volgen van de verstandelijke ontwikkeling maken we naast 

deze toetsen ook gebruik van de toetsen uit de methodes. 

 

Aan de hand van observaties en klassenbezoeken van de kwaliteitsondersteuner (specifiek voor het 

coördineren en uitvoeren van zorg binnen de school staat een kwaliteitsondersteuner opgesteld) 

wordt de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen in beeld gebracht. Dit verschaft ons de 

nodige informatie m.b.t. het welbevinden en de betrokkenheid 

Bij geconstateerde problemen t.a.v. bovenstaande criteria, die verder gaande deskundigheid vereisen, worden 

externe deskundigen (deze externe hulpverleners kunnen ook door de ouders ingebracht worden) ingeschakeld. 

Tijdens de consultatieve leerling besprekingen worden die leerlingen in dit team (leerkracht, 

kwaliteitsondersteuner, directie, externe deskundigen) doorgesproken en wordt afgesproken hoe we verder gaan 

met leerlingen waarbij de ontwikkeling niet geheel naar verwachting of wens verloopt. 

Zelfs met deze grote investering op het gebied van leerlingenzorg, lopen we in enkele situaties aan tegen grenzen 

binnen de genoemde criteria. In die situaties is er sprake van meer complexe hulpvragen en is er geregeld overleg 

met ouders en de externe hulpverleners. 

Als dit team een ernstige mate van belemmering constateert t.a.v. één of meerdere van bovengenoemde criteria 

dan kan dat reden zijn om in samenspraak met ouders benodigde maatregelen te bespreken daarbij valt te denken 

aan het in gang zetten van de overplaatsingsprocedure naar een andere school of een andere op de situatie 

toegesneden maatregel.  

 



Schoolgids De Pionier 
2016-2017 

39 

BIJLAGE 2: CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN 

 

 

 

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 

Vraagbaak voor ouders, opvoeders, kinderen en jongeren (tot 23 jaar) 

Wat is het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)? 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) biedt hulp aan ouders/opvoeders, kinderen en jongeren tot 23 jaar die 

vragen hebben over opvoeden en opgroeien. 

Het CJG is een samenwerkingsverband van organisaties die bij het opvoeden en opgroeien van kinderen betrokken 

zijn. Dit betekent dat er veel kennis binnen het CJG beschikbaar is. Iedereen met vragen over opvoeden kan bij het 

CJG terecht. De hulp van het CJG-Valkenswaard is gratis. Zie ook www.cjgvalkenswaard.nl  

Waarvoor kun je terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)? 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is er voor kleine en grote vragen over de opvoeding. Zoals een kind dat niet 

wil slapen, luisteren of eten, ruzie met broertjes en zusjes, omgaan met een scheiding, huiswerk, (zak)geld, lastige 

pubers of ouders die in de knel zitten met de combinatie werk en opvoeding. Maar ook gezinnen met grotere (of 

meerdere) problemen, waar zij zelf niet meer uitkomen, kunnen zich melden bij het CJG voor advies en praktische 

hulp.  

Een aantal voorbeelden: 

 Mijn dochter van 7 jaar durft niets te ondernemen zonder dat ik er bij ben. Hoe kan ik dat afbouwen? 

 Mijn zoontje van 4 jaar kan alleen slapen als ik bij hem kom liggen. Wat kan ik doen om dit op te lossen? 

 Mijn dochter wil de hele dag mijn aandacht en anders wordt ze boos. Wat kan ik doen om dit op te lossen? 

 Ik heb voortdurend ruzie met mijn zoon van 14. Over huiswerk, zakgeld, kortom over van alles. Hoe maak 
ik dat het thuis weer voor iedereen gezellig wordt? 

Wil je meer informatie over de werkwijze, locatie en openingstijden van het CJG? 

 Actuele informatie: www.cjgvalkenswaard.nl  

 Vragen per e-mail: cjg@valkenswaard.nl  

 Telefonische vragen: 040- 2083666 (op werkdagen van 10.00-16.00 uur). 
 Als je graag persoonlijk contact wilt met iemand van het Centrum voor Jeugd en Gezin bel ons dan om een 

afspraak te maken. In overleg bepalen we een datum en locatie. 
 

 

  

http://www.cjgvalkenswaard.nl/
http://www.cjgvalkenswaard.nl/
mailto:cjg@valkenswaard.nl
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BIJLAGE 3: ZORG VOOR JEUGD 

 

Als basisschool De Pionier zijn wij aangesloten op het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd. Zorg voor Jeugd is 

bedoeld om problemen bij kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 – 23 jaar in een vroegtijdig stadium te 

signaleren en vervolgens de coördinatie van zorg te organiseren.Op deze manier moeten risico’s met kinderen en 

jongeren worden voorkomen en kan in het belang van de jeugdige en zijn ouders/verzorgers hulp beter op elkaar 

worden afgestemd. 

 

 

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. 

 

 

Binnen onze organisatie kunnen zorgsignalen worden afgeven in Zorg voor Jeugd. Een dergelijk signaal geven zij 

alleen af, nadat zij de jeugdige en/of zijn ouders/verzorgers hierover hebben geïnformeerd. Bij het afgeven van een 

signaal wordt geen inhoudelijke informatie geregistreerd. In het systeem komt alleen te staan dat er zorgen zijn 

over een jeugdige. Als er twee of meer signalen in het systeem staan over dezelfde jeugdige, dan wordt 

automatisch een ketencoördinator aangewezen. Deze ketencoördinator is een professional van een 

hulpverleningsorganisatie. Hij/zij inventariseert wat er aan de hand is met de jeugdige en of het nodig is om in 

overleg met betrokken partijen een hulpverleningsplan op te stellen. Op www.zorgvoorjeugd.nu vindt u meer 

informatie over Zorg voor Jeugd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zorgvoorjeugd.nu/
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BIJLAGE 4: JEUGDGEZONDHEIDSZORG    
 

 

 

 

 

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 hij of zij 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 kind in groep 2 of 7? 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.  

 

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 ieden een luisterend oor, geven hulp en advies en informatie die helpt.  Als het  nodig is 

verwijzen ze door.  

 

Extra informatie… 

Betrouwbare en actuele 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 laatste twee inentingen tegen DTP (Difterie, Tetanus en Polio) en BMR (Bof, 

Mazelen en Rode hond). Meisjes van 12 jaar krijgen ook de vaccinatie tegen HPV (baarmoederhalskanker). De GGD verstuurt 

hiervoor uitnodigingen en vaccineert op een aantal centrale locaties in de regio.  

 

 

 

 

http://www.informatiediehelpt.nl/
http://www.ggdbzo.nl/
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Altijd welkom 

Heeft u vragen of wilt u een afspraken maken voor een gezondheidsonderzoek of gesprek? U kunt contact opnemen met de sector 

Jeugdgezondheid  

 

 Kijk op de website www.ggdbzo.nl/ouders 

 Stuur een e-mail naar: mijnkindendeggd@ggdbzo.nl 

 Vermeld altijd de voor- en achternaam en geboortedatum van uw kind 

 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.  

 

 

                                                                                                          

GGD Brabant-Zuidoost  Bezoekadres   www.ggdbzo.nl 

Postbus 8684   Clausplein 10    /ggdbzo 

5605 KR Eindhoven  5611 XP Eindhoven   @ggdbzo 

 

 

 

 

 

http://www.ggdbzo.nl/ouders
mailto:mijnkindendeggd@ggdbzo.nl
http://www.ggdbzo.nl/


Schoolgids De Pionier 
2016-2017 

43 

 

 

BIJLAGE 5:  PEUTERSPEELZAAL 

HUMMELHOFJE      

Peuterspeelzaal Hummelhofje. 

Op de peuterspeelzaal kunnen kinderen van 2 tot 4 jaar komen spelen onder begeleiding van gekwalificeerde 

leidsters. De speelzaal werkt volgens het ontwikkelingsgerichte programma Startblokken wat goed aansluit bij de 

basisschool. De kinderen kunnen zelf kiezen voor spelactiviteiten maar krijgen ook activiteiten aangeboden zoals 

kringspelletjes, peutergym en voorleesactiviteiten. De speelzaal werkt veel met thema’s. Deze sluiten goed aan bij 

de belevingswereld van kinderen. 

Om de kinderen goed voor te bereiden op de basisschool wordt er veel aandacht besteed aan het stimuleren van 

de verschillende ontwikkelingsgebieden van kinderen. De leidsters hebben een samenwerking met de leerkrachten 

van de onderbouw van de basisschool. Als ze naar groep 1 van de basisschool gaan is er een goede overdracht. 

De speelzaal is momenteel vier ochtenden per week open. 

De openingstijden zijn: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur. U kunt zelf kiezen op 

welke ochtenden u uw kind de peuterspeelzaal wilt laten bezoeken. (flexibele keuze). Ook het aantal dagdelen kunt 

u zelf invullen. 

De peuterspeelzaal heeft de volgende leidsters op de groepen staan: 

maandagmorgen dinsdagmorgen donderdagmorgen vrijdagmorgen 

Rieke van Linder Rieke van Linder Rieke van Linder Rieke van Linder 

Lucia Teunissen Lenny Sloots Lucia Teunissen Lenny Sloots 

Opmerking: Rieke van Linder is de teamleidster van de speelzaal. 

De meeste kinderen starten twee dagdelen op een peuterspeelzaal en breiden dit uit naar drie of meer dagdelen 

als ze ouder worden. Op deze wijze bereiden ze zich ook voor op het naar de basisschool gaan. De activiteiten voor 

de oudere kinderen zijn  meer afgestemd op een voorbereiding op de basisschool. 

U kunt uw kind opgeven bij onze centrale peuteradministratie: 

 

Telefoon peuteradministratie SPV: 

040-204 04 28 

Maandag en donderdag van 9.00 uur tot 12.00 uur (niet tijdens schoolvakanties) 

Email: info@peuterspeelzalenvalkenswaard.nl 

Web-site: www.peuterspeelzalenvalkenswaard.nl 

mailto:info@peuterspeelzalenvalkenswaard.nl
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BIJLAGE 6: PESTEN: WAAR KAN IK TERECHT? 
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BIJLAGE 7: KINDERCRÈCHE DE HORIZON 

Vanaf juli 2012 starten we op 2 locaties in Valkenswaard (waaronder in de 

schoolocae van basisschool de Pionier) een nieuwe vorm van 

kinderdagopvang; de Kindercrèche. Ouders die meer informatie willen kunnen 

terecht bij het Servicebureau Kinderopvang: 013-583 80 40 

 

De kindercrèche is laagdrempelig en heeft veel ruimte voor flexibele opvang. 

Deze nieuwe soort kinderdagverblijven bieden letterlijk en figuurlijk meer ruimte voor flexibiliteit. Het gaat om 

locaties met grote ruimten, waardoor de mogelijkheid bestaat om extra kinderen te laten spelen. Hierdoor kunnen 

we ook halve dagopvang aanbieden; alles tegen een zeer aantrekkelijke prijs. Ouders mogen rekenen op dezelfde 

pedagogische kwaliteit als men gewend was bij Kinderstad. De prijs is bovendien erg aantrekkelijk en concurrerend.  

 

In onze Kindercrèche werken we met een verticale groep: kinderen van 0 tot 4 jaar spelen en leren van elkaar. 

Samen in 1 groep. Vergelijkbaar met een gezin, waar ook kinderen van verschillende leeftijden samen opgroeien. In 

deze informatie kunt u lezen hoe we zorgen dat kinderen zich veilig voelen en spelenderwijs leren van elkaar. 

 

Vanaf 1 augustus 2012 zijn we gestart met voorschoolse opvang.  

 

Ouders die meer informatie willen over de voorschoolse opvang kunnen terecht bij het Servicebureau 

Kinderopvang: 013-583 80 40 

 

Voordelen van verticale groepen 

 

Uw kind blijft gedurende de opvang, 4 jaar lang, in dezelfde groep. Dat geeft veel stabiliteit, vertrouwen en rust. 

Kinderen kunnen vanuit deze geborgenheid zich goed ontwikkelen. 

 

Ook kunnen broertjes en zusjes bij elkaar blijven in dezelfde groep. 

 

Kinderen leren van elkaar: in een groep met verschillende leeftijden zijn ze eerst de jongste, maar worden de 

oudste. De jonge kinderen leren van oudere kinderen en de oudere kinderen leren de jongere kinderen helpen. De 

oudste kinderen vinden het heel leuk dat ze die rol krijgen dat ze mee mogen helpen. Kinderen leren rekening 

houden met elkaar en worden gestimuleerd in hun sociale vaardigheden.  

 

Onze medewerkers leren uw kind goed kennen, ze bouwen een hechte vertrouwensband op. We weten dat veel 

kinderen zich dit later ook nog kunnen herinneren. 

 

Onze beroepskrachten zijn zich bewust van de verschillende leeftijden en zorgen voor afwisseling, uitdaging. 

Kinderen kunnen op hun eigen niveau aan diverse activiteiten deelnemen; een dreumes die al toe is aan een 

peuterspelletje kan met peuters meedoen. En andersom: een dreumes die wat minder goed meekomt kan spelen 

met de babymaterialen. 

 

De verticale groep heeft ook voor ouders voordelen, u leert de beroepskrachten goed kennen. Komt u gerust met 

vragen over de opvoeding of iets wat u opvalt of over twijfelt bij uw kind! Omdat u ook de andere ouders leert 

kennen, kunt u samen praten over opvoeding en de kinderen. U zult zien dat veel ouders met dezelfde vragen en 

problemen zitten.  
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Uw kind krijgt volop aandacht 

 

In een groep is het belangrijk dat ieder kind aandacht krijgt.  

 

Wij zijn hier heel bewust mee bezig en hebben hierover  

de volgende afspraken gemaakt:  

 

 We begroeten en verwelkomen ieder kind. 

 We geven een knuffel, een aai over de  bol of complimentjes 

 We houden rekening met de wensen van ieder kind,  

ieder kind mag kiezen wel of niet mee te doen aan een 

activiteit.  

 We reageren op signalen van ieder kind.  

Zo kan uw kind ervaren, dat het zelf kan aangeven wat het wil of niet wil.  

 We spelen met ieder kind, samen een spelletje doen, een boekje lezen of samen op een andere groep iets gaan 

halen.  

 We geven ieder kind de ruimte om emoties op de eigen manier te uiten.  

Dit doen we door verdriet, angst, boosheid en blijheid serieus te nemen en te benoemen.  

Is uw kind verdrietig dan vragen we waarom, troosten we en geven een knuffel.  

 We zorgen dat ieder kind een eigen mandje heeft om persoonlijke spullen in te doen,  

zoals een speen of een knuffel. Uw kind kan dit pakken als het verdrietig is of gaat slapen.  

 We zetten jarige kinderen in het zonnetje! Zo voelt uw kind zich bijzonder en belangrijk.  

We zingen samen liedjes voor uw kind, maken een feestkroon en hangen een verjaardagsplaat op de deur, 

zodat iedereen kan zien dat uw kind vandaag jarig is. 

 

Aandacht voor de groep 

We vinden het belangrijk dat er rust en veiligheid is in de groep. Daarom zorgen we voor een vast dagritme, waarin 

we iedere dag dingen herhalen. Dat geeft kinderen veel houvast, ze herkennen het samen eten, spelen, zingen, 

drinken, slapen op vaste momenten. 

 

Ook noemen we de kinderen vaak bij hun naam en betrekken 

we ze bij elkaar: elkaar helpen, elkaar troosten, samen de 

medewerkers helpen, samen spelen in kleine groepjes.  

 

Onze medewerkers spelen mee en bevorderen het spel 

tussen de kinderen. 

 

Verzorging en spelen 

 

Verzorging en spel gaat heel goed samen. We betrekken de 

peuters bij de verzorgingsmomenten van de baby’s. Natuurlijk 

houden we een oogje in het zeil. 

Tijdens de verzorging voeren we gesprekjes met de peuters of bevorderen gesprekjes onderling. 

Ook betrekken we de baby’s bij activiteiten van een klein groepje kinderen. De baby kijkt mee en kan reageren op 

wat er gebeurt. 

 

De baby’s krijgen voldoende rust en geborgenheid. We volgen het dagritme van de baby en baby’s hebben hun 

eigen activiteitenhoek in de groep. We zorgen er ook voor dat de grotere kinderen rustig spelen tijdens de 

slaapmomenten van baby’s. Zo leren zij rekening te houden met elkaar.  
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Speelhoeken en rustige hoeken 

 

In onze grote groepsruimte zijn er verschillende activiteitenhoeken, zoals een speelhuis, poppenhoek, bouwhoek. 

De baby’s hebben hun eigen speelgedeelte, zodat zij rustig kunnen kruipen en rondkijken. In de peuterhoeken 

kunnen peuters zelf speelgoed pakken, dat bevordert hun zelfstandigheid. We zorgen voor speelgoed en 

spelmateriaal voor alle leeftijden. 

 

Ons team 

 

Uiteraard werken wij met professionele beroepskrachten. 

Daarnaast bieden we plaats aan een stagiaire, want we 

geven graag iedereen de kans dit beroep goed  

te leren. 

 

De medewerkers verdelen de taken onderling, passend bij 

hun interesse en kwaliteiten. Er vindt ook geregeld 

uitwisseling plaats tussen de locaties onderling, zo leren we 

van elkaar. 

 

Onze medewerkers volgen een vast dagprogramma, maar kunnen hierin ook flexibel zijn, zodat er ruimte is voor 

spontane activiteiten. We willen aansluiten op het spel en de behoeftes die de kinderen aangeven, dan schuiven 

we ‘ons eigen programma’ even opzij. 

 

Meer weten over onze pedagogische aanpak? 

Vraag naar ons pedagogisch werkplan!  
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BIJLAGE 8: BSO KINDERSTAD  

Vanaf juli 2012 starten we op 2 locaties in Valkenswaard 

 

Voor- en naschoolse opvang 

 

Horizon is een vertrouwde naam voor kinderopvang in Valkenswaard.  

Kinderen van 4 tot 13 jaar kunnen bij ons terecht op een buitenschoolse opvang. Wij bieden zowel voor- als 

naschoolse opvang. Onze enthousiaste en deskundige medewerkers zien, helpen en stimuleren kinderen in hun 

ontwikkeling en bij het waardevol invullen van hun vrije tijd. Zo helpen we de kinderen vrienden te maken; hun 

creatieve kant te ontdekken; te vertrouwen op zichzelf; te ontdekken wat ze leuk vinden of juist niet. We werken 

bewust volgens een vast dagritme en met zoveel mogelijk ‘vaste gezichten’ op de groep. Zo bieden we kinderen 

rust en vertrouwen. We creëren met zijn allen een klimaat waarin de kinderen zich prettig kunnen voelen, want 

alleen een kind dat ‘lekker in z’n vel zit’ kan op een evenwichtige manier groeien en ontwikkelen.  

 

Het contact met de ouders vinden wij heel belangrijk. Een goede samenwerking vormt de basis voor een optimale 

opvang van de kinderen.  

 

Horizon kinderopvang is een professionele opvangorganisatie. Uiteraard voldoen de ruimtes en inrichting aan de 

wettelijke eisen en zijn ze aangepast aan onze doelgroep. De kwaliteit van de locaties, de speelruimtes en het 

speelmateriaal hebben voortdurend de aandacht.  

 

Buitenschoolse opvang Pionier, Horizon kinderopvang  

 

De kinderen kunnen voor- en na schooltijd gaan spelen bij de voor- en naschoolse opvang van Horizon 

kinderopvang. Bent u op zoek naar een goede plek voor uw kind, zodat u met een gerust hart kunt werken of 

studeren? Kom dan eens kijken bij: 

 

BSO Pionier 

Kromstraat 12  

5554 NH Valkenswaard 

 

Allerlei activiteiten 

Wanneer de kinderen na schooltijd bij ons binnen komen, splitsen we op in verschillende stamgroepen op leeftijd. 

We eten en drinken samen wat, kletsen wat na over de schooldag en bespreken de activiteiten waaruit de kinderen 

mogen kiezen. Doordat we uiteen gaan in groepen, is er meer rust en tijd voor persoonlijke aandacht. Daarnaast 

vragen de oudere kinderen om een andere benadering dan de jongere kinderen.  

Bso is vrije tijd, dus kinderen moeten zich vooral lekker voelen, zich kunnen ontspannen, maar ook hun verhaal 
kunnen doen als ze daar behoefte aan hebben. Er hangt bij ons een veilige en huiselijke sfeer. Er zijn verschillende 
activiteitenhoeken, zoals een bouwhoek, poppenhoek, een gezellige huiskamer om te tekenen of een spelletjes te 
spelen. Daarnaast kunnen de kinderen buiten op het grote speelplein volop hun energie kwijt. Regelmatig bieden 
we de kinderen een leuke activiteit aan: iets bijzonders knutselen, een sportworkshop of een gezamenlijk spel. De 
kinderen mogen zelf kiezen of ze meedoen. Uiteraard mogen kinderen ook altijd kiezen voor vrij spel; het is ten 
slotte hun vrije tijd!  

 

 



Schoolgids De Pionier 
2016-2017 

49 

Onze bso ruimtes binnen basisschool de Pionier nemen we in augustus 2014, direct na de zomervakantie, in 
gebruik. De prachtige hal van de school wordt omgetoverd tot een heus ‘theatercafé’, waar de kinderen volop 
kunnen spelen op het podium, verkleden, schminken en dansen. In ons activiteitenaanbod houden we hier 
uiteraard rekening mee! In de keuken zullen we wekelijks kookactiviteiten aanbieden die vervolgens in ons 
‘theatercafé’ geserveerd kunnen worden.  

We vinden het belangrijk om de kinderen de kans te bieden, mee te denken over ons activiteitenaanbod. Tijdens de 

eet- en drinkmomenten overleggen we hierover met de verschillende leeftijdsgroepen. We bespreken wat ze leuk 

vinden, wat ze eventueel missen op de bso en wat ze graag zouden willen doen. Mocht u als ouder nog ideeën, op- 

en/of aanmerkingen voor ons hebben, dan horen we dat altijd graag!  

 

Openingstijden 

 

De buitenschoolse opvang is 52 weken per jaar geopend - van maandag tot en met vrijdag - en alleen gesloten 

tijdens de nationale feestdagen en onze jaarlijkse studiedag. Opvang is dus ook mogelijk tijdens de schoolvakanties 

en op studiedagen van de school. De opvang sluit aan op de schooltijden en de kinderen worden opgehaald door 

de pedagogisch medewerkers van de bso. Onze locatie is geopend tot 19.00 uur. Op studiedagen en tijdens 

schoolvakanties is opvang mogelijk vanaf 7.30 uur. Ouders kunnen ook een contract afsluiten waarbij zij uitsluitend 

gebruik maken van de opvang tijdens de schoolvakanties (12 weken per jaar) of voor opvang zonder 

schoolvakanties (40 weken per jaar). 

 

Gedurende schoolvakanties bieden wij gezamenlijke opvang aan op locatie Haagstraatplein.  

  

Aanmelding  

 

Bent u geïnteresseerd in de opvang van uw kind bij de Horizon kinderopvang? Loop dan gerust eens binnen, of 

neem contact op met het servicebureau kinderopvang, telefoon 040-208 25 60.   

Wij laten u graag onze locatie zien!  

  

Kijk ook op: www.sbkinderopvang.nl of op www.horizonkinderopvang.nl  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sbkinderopvang.nl/
http://www.horizonkinderopvang.nl/
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