SCHOOLGIDS
2018-2019

Welkom
Dit is de schoolgids van basisschool de Wildert Dubbelwijs: een openbare basisschool die naast het
dagelijkse onderwijs ook peuteropvang biedt en vóór- en naschoolse opvang binnen het gebouw. Op
deze manier bieden wij uw kind een vaste dagstructuur in een vertrouwde omgeving.
Het is fijn dat u onze schoolgids gaat lezen en wij hopen dat u hierin de informatie vindt die u over onze
school te weten wilt komen.
Wij hebben geprobeerd om de gids zo volledig mogelijk te laten zijn, maar we vinden het ook prettig om
u persoonlijk over de school te vertellen.
Daarom nodigen wij u van harte uit om ook eens op school te komen kijken en een praatje te komen
maken. U krijgt dan inzicht in de dagelijkse gang van zaken en de sfeer binnen onze school.
Naast de informatie in deze schoolgids, bieden wij u ook nog:
- de schoolkalender: voor data van activiteiten en vakanties + de belangrijkste praktische
schoolinformatie. Ook makkelijk voor uw eigen gebruik!
-

de website, www.obswildert.nl. Hier kunt u o.a. de wekelijkse nieuwsbrief lezen en de foto’s
bekijken van alle schoolactiviteiten.

-

Onze Facebookpagina, hierop staan foto’s van activiteiten die op school plaatsvinden

-

voor een antwoord op uw specifieke vragen, kunt u contact met ons opnemen voor een
persoonlijk antwoord.

Een hartelijke groet, namens alle medewerkers,

Directeur a.i. : Bob Schram

obs de Wildert Dubbelwijs
Twaalfbunder 2
4823 BJ Breda
Tel: 076-5414222
Email: dewildertdubbelwijs@markantonderwijs.nl
Website: www.obswildert.nl
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1

Inhoudsopgave
Onderdeel:
Welkom
1. De Wildert dubbelwijs: een openbare school
De basisschool, een stukje van je leven
Uitgangspunten openbaar onderwijs
Een betere toekomst
2. Stichting Markant Onderwijs
Missie en ambities
Contactgegevens bestuurscommissie
3. Waar de Wildert Dubbelwijs voor staat
Visie en missie
Schoolgrootte
Waar staat de school
Het gebouw
Algemene schoolregels
4. Schooljaar 2018-2019
Schooltijden
Personele inzet
Schoolvakanties
Jaarrooster
Onderwijstijd
Gymrooster
5. De organisatie van het onderwijs
Naar binnen en naar buiten gaan
Inlooptijd
Bereikbaarheid directeur of leerkracht
De Interne Begeleider (IB)
Stagiaires
Vervangers en voorkomen van lesuitval
Extra hulp aan individuele leerlingen.
Groepssamenstelling en plaatsing in een andere groep
Vertragen of versnellen
Leerplicht: rechten en plichten
Verlof
6. De inhoud van het onderwijs
De vakken op school
De samenstelling van de groepen
Het onderwijs in de groepen
Werkvormen
Lesmethoden
Digitalisering in de school
Expressie
Culturele vorming
Schoolbibliotheek
Sociaal- emotionele ontwikkeling
Gymnastiek
Huiswerk
7. Zorg voor de kinderen

BLZ.
1
5
5
5
5
6
6
7
8
8
10
11
11
11
12
12
12
13
14
14
15
16
16
16
16
17
17
17
17
18
19
19
20
23
23
23
23
24
25
25
26
26
26
26
27
27
28

Samen spelen, samen leren en samen groeien.
2

Nieuwe leerlingen
Tussentijds instromen
SOS formulier
AVG
Foto’s en video opname
Doorgaande ontwikkeling
Het volgen van de ontwikkeling
Registratie
Rapportage
De zorg voor jonge kinderen
Speciale aandacht
Extra hulp buiten de groep
Aandacht voor hoogbegaafde kinderen op de scholen en binnen Markant Onderwijs
Passend onderwijs
Extra zorg door externe hulpverleners
Externe zorg onder schooltijd
Het ondersteuningsteam(OT)
Zorg voor Jeugd
Centrum Jeugd en Gezin ( CJG)
Praktijk ABC
Kosten van onderzoeken
Naar het voortgezet onderwijs
Het overdrachtsdossier)
GGD onderzoeken, nieuwe werkwijze en informatie
8. BSO, TSO en peuterspeelzaal
Buitenschoolse opvang Partou
TSO de Wildert Dubbelwijs
9. De ouders
Betrokkenheid
Ouderhulp
Medezeggenschapsraad (MR)
Stichting ouders van de Wildert
Activiteitencommissie(AC)
Ouderbijdrage
Verkiezingen
Informatie voor de ouders
10. Activiteiten voor de kinderen
Projecten en thema’s
Vieringen
Sportactiviteiten
Sportcoaches Breda
Culturele activiteiten: De Ontdekking
Samen op excursie
Schoolreis
Schoolkamp
Slaapfeest oudste kleuters en groep 3
Musical groep 8
11. De effecten van ons onderwijs
Doelstelling

28
28
28
28
29
29
30
31
31
31
32
32
32
33
36
36
37
37
37
37
38
38
39
39
41
41
42
44
44
44
44
44
45
45
46
46
48
48
48
48
48
48
49
49
49
49
49
50
50

Samen spelen, samen leren en samen groeien.
3

Resultaten
Vervolgonderwijs
Kwaliteit van ons onderwijs
Leerlingvolgsysteem
Inspectie voor het onderwijs
12. De school in ontwikkeling
Terugblik op het afgelopen schooljaar
Ontwikkelingsonderwerpen in schooljaar 2018-2019
13. Algemene informatie in alfabetische volgorde
Aanmelden nieuwe leerling
BHV
Calamiteitenplan
Ethische gedragscode
Excursie
Fietsen
Fruitdagen
Gevonden voorwerpen
Hoofdluis
KIVA
Klachtenregeling
Klachten betreffende seksuele intimidatie
Leerlingenraad
Medicijnverstrekking en medisch handelen
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Parkeren
Protocol sociale veiligheid
Scholing van leraren
Schoolfotograaf
Toelats Toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen

50
51
52
52
52
53
53
53
55
55
55
55
55
55
55
56
56
56
57
57
58
58
58
59
59
59
60
60
60

Samen spelen, samen leren en samen groeien.
4

1. De Wildert Dubbelwijs: een openbare basisschool
De basisschool, een stukje van je leven
De basisschool is een belangrijk stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. Gedurende acht jaren
vertrouwt u uw kind heel wat uren toe aan de zorg van de mensen op school. Dat is een groot deel van
een kinderleven en daarom is het belangrijk dat u zorgvuldig kiest voor een school die goed bij uw kind
past.
Scholen verschillen niet alleen qua manier van werken en sfeer, maar ook wat betreft hun visie op hoe
kinderen leren. In deze gids willen wij u graag een beeld van onze school geven: wat wij belangrijk vinden
en hoe wij werken.
De gids is bedoeld voor ouders die al kinderen op onze school hebben èn voor ouders van toekomstige
leerlingen. Wij leggen in deze gids verantwoording af over onze manier van werken en de behaalde
resultaten. Voor nieuwe ouders leggen wij uit wat zij mogen verwachten als hun kind een leerling van
onze school wordt.
Wij hopen dat u onze schoolgids met plezier en aandacht zult lezen. Vanzelfsprekend bent u altijd
welkom voor een toelichting of een bezoek aan onze school.
Naast deze schoolgids brengen wij jaarlijks de informatiekalender uit. Deze kalender bevat een groot
aantal schoolorganisatorische zaken.

Uitgangspunten openbaar onderwijs
Op een openbare school wordt geen onderscheid gemaakt naar religie, afkomst, cultuur en
levensovertuiging. Wij hebben respect voor ieder mens en dragen dat uit binnen onze school.
Door deze houding leren wij de kinderen samen te leven in een gevarieerde groep mensen en door
nieuwsgierig te zijn naar elkaars meningen en overtuigingen bieden we een rijke sociale omgeving aan
ieder kind.
Tevens bereiden wij de kinderen met deze werkwijze voor op de complexe maatschappij waarin wij
leven. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen zich kunnen ontwikkelen tot volwaardige, mondige
mensen die een goede plaats kunnen vinden in de maatschappij.
De kenmerken van het openbaar onderwijs zijn de Grondwet ( artikel 23) vastgelegd.
Een kenmerkende uitspraak voor ons openbaar onderwijs is:

niet apart, maar samen

Een betere toekomst
In onze maatschappij moeten we kinderen leren kiezen, leren rekening houden met alle positieve en
negatieve zaken, met respect voor de overtuiging van anderen. Samen op weg naar een betere
toekomst, samen bouwen aan een wereld waarin wederzijdse verdraagzaamheid en respect voor elkaar
beter tot ontwikkeling kunnen komen.
Een logische stap is de kinderen naar een school te sturen waar alle geloven, levensovertuigingen,
rassen, seksen en culturen elkaar ontmoeten. En uit die ontmoeting binnen het dagelijks leven op onze
school, kunnen we dan van en over elkaar leren.

Zo’n school is de Wildert Dubbelwijs: een openbare school!
Samen spelen, samen leren en samen groeien.
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2. Stichting Markant Onderwijs
OBS De Wildert is één van de acht openbare basisscholen in gemeente Breda. Deze acht scholen zijn
sinds 1 mei 2009 verzelfstandigd en samengebracht in de Stichting Markant Onderwijs. De stichting biedt
onderwijs aan ruim 2050 leerlingen.
Het bevoegd gezag van de school is het eenhoofdige College van Bestuur (CvB). Het CvB is bestuurder,
werkgever en beleidsbepaler van het meerjarig strategisch beleid. Daarnaast is het CvB de wettelijke
vertegenwoordiger van Stichting Markant Onderwijs.
De Raad van Toezicht (RvT) controleert en beoordeelt het College van Bestuur. De RvT heeft een aantal
wettelijke taken, waaronder het geven van goedkeuring aan de door het CvB opgestelde jaarrekening en
het in samenspraak met de leden van het directieberaad ontwikkeld strategische beleid. Daarnaast
adviseert de RvT het CvB gevraagd en ongevraagd. De schooldirecties zijn binnen de vastgestelde kaders
integraal verantwoordelijk voor het beleid en de kwaliteit van het onderwijs op hun eigen school.
In het directeurenoverleg wordt de beleidsvoorbereiding en uitvoering op organisatieniveau afgestemd
en bepaald. Een sober, maar doelmatig ingericht stafbureau ondersteund het CvB en de directeuren.
Binnen het primair onderwijs van Breda werken schoolbesturen en scholen op verschillende terreinen
intensief samen.
Markant Onderwijs: Missie en ambities
Markant Onderwijs biedt kwalitatief hoogwaardig onderwijs aan dat toegankelijk is voor alle kinderen in
gemeente Breda. Daarbij wordt bewust omgegaan met de verscheidenheid in achtergronden en
mogelijkheden van kinderen. Het onderwijs is gericht op het ontwikkelen van een groeiende
zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van kinderen binnen een veilig en respectvol pedagogisch
klimaat, waarbij in kindcentra nauw wordt samengewerkt met kinderopvang-, onderwijs- en overige
instellingen in de wijk en in de stad.
Markant wordt door ouders, de gemeente en andere belanghebbenden erkend en herkend als een
belangrijke en betrouwbare partner in het primair onderwijs. Om deze positie te handhaven streeft
Markant naar behoud van het huidige marktaandeel van ongeveer 13% van de diversiteit aan
onderwijsconcepten en van het aanbod ten behoeve van specifieke doelgroepen. “Good Governance” is
een uitgangspunt van bestuurlijk handelen.
Voor alle Markant scholen is het systematisch uitvoeren van de kwaliteitszorg en van de zorgplicht een
belangrijke prioriteit. Dit dient niet alleen te leiden tot behoud en waar mogelijk verhoging van de
cognitieve onderwijsopbrengsten, maar ook tot aantoonbare toegevoegde waarde op het gebied van de
sociaal emotionele ontwikkeling van onze leerlingen.
Daarom wil Markant blijvend investeren in haar medewerkers, zodat Markant innovatiever en daarmee
competitiever wordt en de medewerkers worden gestimuleerd en uitgedaagd.
In 2015 heeft Markant Onderwijs een nieuws strategisch plan opgesteld voor de periode 2016-2020.
Daarin zijn de volgende speerpunten van beleid opgenomen:

Samen spelen, samen leren en samen groeien.
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1. Kwaliteitszorg, gericht op het voortdurend en op gestructureerde wijze werken aan
kwaliteitsverbetering van het onderwijs.
2. Digitalisering van onderwijs, gericht op het ontwikkelen van een digitale leeromgeving voor
leerlingen en het versterken van digitale vaardigheden van leerkrachten.
3. Passend onderwijs, gericht op het bieden van adequate ondersteuning aan leerlingen die extra
ondersteuning nodig hebben.
4. HRM-beleid en ontwikkeling van medewerkers, gericht op continue aandacht voor de
professionele ontwikkeling van leerkrachten en schoolteams.
5. Profilering en marketing, gericht op het versterken van de profielen van de bij Markant
aangesloten scholen.
De volgende openbare basisscholen behoren tot de stichting Markant Onderwijs:
·

OBS Montessori+ Prinsenbeek, Prinsenbeek

·

OBS De Klokkebei, Ulvenhout

·

OBS Montessori+ Breda, Centrum Breda

·

OBS De Springplank, Teteringen (Jenaplanschool)

·

OBS De Tweesprong, Heusdenhout Breda

·

OBS De Toermalijn, Bavel

·

BS Het Noorderlicht, Hoge Vught Breda

·

OBS De Wildert Dubbelwijs, Haagse Beemden Breda

Markant Onderwijs: contactgegevens
Stichting Markant Onderwijs,
College van Bestuur: de heer Jos de Kort
Hooilaan 1, 4816 EM Breda,
Tel: 076-5289360
email: info@markantonderwijs.nl
website: www.markantonderwijs.nl

Samen spelen, samen leren en samen groeien.
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3. Waar de Wildert Dubbelwijs voor staat

Waar staan we voor? (hoger doel)
De Wildert Dubbelwijs, waar kinderen samen spelen, samen leren en samen groeien.
De naam van onze school 'de Wildert' staat voor een onontgonnen, braakliggend terrein, waar alle
vormen van ontwikkeling mogelijk zijn. De naam 'de Wildert' staat ook symbool voor de ontwikkeling van
de kinderen: zij kunnen zich breed ontplooien op alle aspecten van hun persoonlijkheid.
Ons schoollogo met de boom verwijst ook naar de diverse vormen van groei en ontwikkeling die daarbij
mogelijk zijn.
De term “Dubbelwijs” is aan de naam toegevoegd in september 2010, toen de school het aanbod heeft
uitgebreid met een interne vóór- en naschoolse opvang.
In het logo met de boom is toen het uiltje gekomen, dit staat symbool voor de wijsheid die kinderen op
onze school vergroten, zowel op gebied van leren als op gebied van omgaan met elkaar. Ons dubbele
concept is dus: onderwijs en opvang in één organisatie.

Samen spelen, samen leren en samen groeien.
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Wat vinden wij belangrijk?
De basis van ons onderscheidend vermogen zijn de kernwaarden die wij als leidraad hanteren bij het
nemen van beslissingen in onze dagelijkse praktijk. Deze kernwaarden vormen het succes van OBS de
Wildert dubbelwijs.
●

●

●

●
●

Verbondenheid stimuleert onze loyaliteit aan leerlingen, ouders en collega’s en ondersteunt
onze toewijding aan onze school. Het creëren van een “wij-gevoel”, de bereidheid om anderen
te helpen, er mogen zijn om wie je bent en wat je denkt en het vermogen om te werken in
teamverband zijn de elementen voor het leveren van prestaties passend bij de leerling.
Openheid naar onze omgeving houdt ons scherp en brengt beweging.
We staan open voor invloeden van buitenaf of voor verandering. Deze interactie brengt
juist leven en groei. We proberen in continu, open contact te staan met onze omgeving.
Contacten binnen en buiten de school zijn laagdrempelig. Mensen voelen zich welkom en thuis
binnen onze school.
Creativiteit is de motor van vernieuwing, verandering en innovatie. Creativiteit staat voor
oplossend denken, het buiten bestaande patronen durven treden en nieuwe mogelijkheden zien.
Wij willen onze leerlingen stimuleren en inspireren om hun creativiteit optimaal in te zetten, met
hoofd, hart en handen!
Positiviteit: we gaan uit van wat wel kan! We benadrukken het goede en nemen een positieve
houding aan om zo het beste in de ander naar boven te halen..
Eigenheid: elk kind mag vooral zijn wie hij is. Elk kind is uniek, met eigen typische kenmerken die
je maken tot wie je bent. En elk kind ontwikkelt zich op zijn eigen mooie manier en in een eigen
tempo.

Waar zijn we goed in?
●

Betrokkenheid: we hebben hart voor de school en spannen ons maximaal in voor onze
leerlingen, de ouders en elkaar. Daarnaast hechten we veel belang aan ouderbetrokkenheid,
omdat we weten dat deze betrokkenheid de ontwikkeling van het kind ten goede komt!
● Eerlijkheid: we zijn betrouwbaar en integer en willen open en eerlijk met de ander
communiceren. We durven grenzen te stellen.
● De wereld de school binnenhalen: In onze lessen leren we de kinderen verder te kijken dan hun
eigen omgeving. De sfeer op school nodigt uw kind uit tot leren, onderzoeken en
experimenteren. We sluiten met ons onderwijs ook aan bij de beleving van kinderen. We vinden
het belangrijk dat uw kind kan leren door het opdoen van ervaringen. Het maken van excursies
en het bezoeken van tentoonstellingen zijn activiteiten die ook thuishoren in het onderwijs van
onze school.
In de kleutergroepen doen de kinderen ervaring op door spel, beweging en handelend bezig zijn.
Voor de oudere kinderen verschuift het accent van spel en beweging, via spelend leren naar
zelfstandig leren en het verwerken van taken.
● Creëren van een veilige sfeer: Kinderen hebben behoefte aan veiligheid, geborgenheid,
aandacht, sociale contacten en een zekere bewegingsvrijheid. Kinderen hebben ook een
natuurlijke drang tot ontdekken, tot leren. Het team neemt deze behoeften en kwaliteiten
serieus en komt er aan tegemoet. Zo kan ieder kind uitgroeien tot een zelfstandige en
verantwoordelijke persoon.

Samen spelen, samen leren en samen groeien.
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Daarnaast zijn we duidelijk in de regels naar kinderen toe. We stellen eisen aan goed gedrag en
de omgang met elkaar. We merken dat de kinderen het prettig vinden om te weten wat er van
hen verwacht wordt.
Wij vinden het heel belangrijk dat kinderen respect hebben voor elkaar. Ze moeten en mogen
opkomen voor zichzelf, maar daarbij hoort ook dat er rekening wordt gehouden met anderen.
Kortom, we werken aan waarden en normen en de bewustwording hiervan. De kinderen worden
gestimuleerd en ondersteund bij het in praktijk brengen van deze belangrijke waarden.
In alle openheid werken we ook op dit ontwikkelingsgebied samen aan de toekomst van uw kind.
● Werken aan eigenaarschap: Wij vinden het belangrijk dat kinderen op onze school
weten aan welke doelen zij werken (groepsdoelen en individuele doelen) en hoe zij aan die
doelen kunnen werken. Kinderen worden gestimuleerd en geleerd om te evalueren en te
reflecteren op het werk dat ze hebben gemaakt.

Waar gaan we voor? (gewaagd doel)
Op de Wildert zeggen kinderen:
● Ik ken mezelf
● Ik voel me hier thuis
● Ik ben betrokken
● We doen het samen
● Ik onderzoek en ik leer
● Ik ontwikkel mezelf
Op de Wildert zeggen ouders:
● Ik ben betrokken
● Ik weet wat mijn kind leert
● We doen het samen
● Ik word gehoord
Op de Wildert zeggen leerkrachten:
● Ik ben trots op wat we samen bereikt
hebben
● We doen het samen
● Ik zie en benut kansen
● Ik stel grenzen
● Ik communiceer duidelijk

Schoolgrootte
De Wildert Dubbelwijs is een basisschool van
gemiddelde omvang, met rond de 155 leerlingen. In totaal zijn er dit schooljaar acht groepen, waarvan er
twee kleuterklassen zijn. Er is dus duidelijk sprake van een zekere kleinschaligheid. Wij maken op een
positieve manier gebruik van deze kleinschaligheid door een sfeer te creëren waarin de leden van het
schoolteam gezamenlijk aandacht besteden aan alle leerlingen en de totale schoolorganisatie.

Waar staat de school?
De school ligt op de grens van de wijken Heksenwiel en Overkroeten, in de wijk 'Haagse Beemden'.
Onze leerlingen komen vanuit de hele wijk. De school is prima te bereiken via het doorgaande fietspad
dat door de wijkdelen Muizenberg, Paradijs, Heksenwiel, Overkroeten, Kroeten en Asterd loopt.

Samen spelen, samen leren en samen groeien.
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Het gebouw
Onze school is een modern gebouw met veel licht. Als u door de school loopt, voelt u de prettige sfeer
die het gebouw uitstraalt. De lokalen en de gangen van de school zijn rond een centrale aula gelegen. Er
is een speelzaal, een gymzaal en een schoolbibliotheek. Verder worden er twee lokalen gebruikt door
Partou, één lokaal voor de BSO en één lokaal voor de peuteropvang.
Om het gebouw in goede staat te houden, wordt er volgens een meerjarenplanning groot onderhoud
uitgevoerd.

Algemene schoolregels
Binnen onze schoolgemeenschap hebben we omgangsregels opgesteld. Deze worden met regelmaat met
de kinderen besproken; op verschillende plaatsen in de school hangen ook posters waarop de regels
staan.
Daarnaast maakt de leerkracht samen met de kinderen ook groepsregels, die zichtbaar ophangen in de
lokalen.
De algemene schoolregels gelden voor iedereen, dus we vragen ook ouders om te handelen volgens deze
afspraken.
De 4 hoofdregels zijn:

Wij zijn aardig en behulpzaam voor elkaar
Wij gedragen ons rustig op school
Wij zorgen voor een schone en opgeruimde school
Wij zijn zuinig op de spullen van anderen en jezelf
Voor het leesgemak leest u in de rest van deze schoolgids in plaats van OBS de Wildert Dubbelwijs “de
Wildert”.

4. Schooljaar 2018-2019
Schooltijden
Samen spelen, samen leren en samen groeien.
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De begin- en eindtijden van de school zijn voor alle groepen hetzelfde:
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 08.30 uur tot 12.00 uur
13.00 uur tot 15.00 uur
Op woensdag:
8.30 uur tot 12.15 uur
De groepen 1-2 hebben op woensdagochtend geen school.

Personele inzet
Ieder jaar wordt aan de hand van de beschikbare middelen en de leerlingaantallen bekeken welke
groepsindeling het meest effectief is. Wij hebben voorkeur voor evenwichtige groepen, die niet te groot
zijn en waarin voldoende gelegenheid is om kinderen individueel te ondersteunen binnen het
leerstofjaarklassensysteem.
Wij beschikken op onze school over ervaren en enthousiaste leraren, die volledig of in deeltijd werken.
Gezamenlijk zetten wij ons in voor goed onderwijs en zorg voor onze leerlingen.
Jaarlijks wordt bepaald wie welke taken uitoefent en hoeveel uren worden besteed aan bepaalde
functies. Deze keuzes worden beschreven in het formatieplan, dat door de MR en College van Bestuur
moet worden goedgekeurd.
In schooljaar 2018-2019 ziet de groepsindeling en de verdeling van andere taken binnen de school er als
volgt uit:
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
Groep 1-2A Juf Trudy
Juf Trudy
Juf Trudy
Juf Yvonne
Groep 1- Juf Yvonne
Juf Yvonne
Juf Yvonne
Juf Yvonne
2B
Groep 3
Juf Brendy
Juf Brendy
Juf Brendy en juf Juf Ineke
Juf Ineke
Ineke
Groep 4
Juf Sandra of Juf Ankie
Juf Ankie
Juf Sandra
Juf Sandra
juf Ankie
Groep 5
Juf Ankie of juf Juf Marion
Juf Marion
Juf Marion
Juf Marion
Marion
Groep 6
Juf Liana
Juf Liana
Juf Ingrid
Juf Liana
Juf Liana
Groep 7
Juf Dany
Juf Dany
Juf Dany
Juf Dany
Juf Ingrid
Groep 8
Meneer Martin meneer Martin Meneer Martin Meneer Martin
Meneer Martin
of juf Ingrid
Naast de teamleden die voor een groep staan, zijn er ook teamleden die een andere taak uitoefenen
binnen de school.
Bob Schram
Alexandra van der Ven

Ria Bouw
Cor van Dongen
Ingrid Simjouw en Martin Brouwer

Interim directeur.
Intern begeleider (IB). Werkt op maandag, dinsdag, donderdag.
Zij coördineert de hulp aan individuele leerlingen en is interne
begeleider voor de groepen 1 t/m 8.
Leerkracht die extra hulp geeft aan individuele leerlingen, werkt
op maandag, dinsdag en vrijdag.
Conciërge: werkt de gehele week.
Vertrouwenspersonen. Bij hen kunt u terecht als u iets wilt
bespreken waarvoor u niet rechtstreeks de persoon die het
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betreft kunt of wilt aanspreken en / of als iets vertrouwelijk moet
blijven.

Schoolvakanties 2018-2019
Herfstvakantie: 15 oktober 2018 t/m 19 oktober 2018
Kerstvakantie: 24 december 2018 t/m 04 januari 2019
Voorjaarsvakantie: 04 maart 2019 t/m 08 maart 2019
Pasen: 22 april 2019
Meivakantie: 23 april 2019 t/m 03 mei 2019
Hemelvaart: 30 en 31 mei 2019
2e Pinksterdag: 10 juni 2019
Zomervakantie: 08 juli 2019 t/m 16 augustus 2019

Vrije middagen
Middag 21 december 2018
Middag 01 maart 2019
Middag 05 juli 2019

Studiedagen
Maandag 17 september 2018
Donderdag 06 december 2018
Dinsdag 05 februari 2019
Vrijdag 21 juni 2019
Verder zijn er nog een aantal studiemomenten gepland na schooltijd.

Jaarrooster 2018-2019
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Samen spelen, samen leren en samen groeien.
13

dag

di
wo
do
vr
week
ma
di
wo
do

46

47

48

49

50

ma
di

1

2

3

4

5

middag
vrij

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

22

23

24

25

26

27

28

29

studie
dag

wo
do
vr
week

52

studie
dag

vr
week

51

middag
vrij

18

19

20

21

ma
di
wo
do
vr

studie
dag

middag
vrij

Onderwijstijd
Het totaal aantal lesuren dat de kinderen per schooljaar ontvangen, moet voldoen aan de wettelijke
voorschriften. De school heeft een bepaalde vrijheid voor het inrichten van de schooltijden, waarbij de
ouders via de medezeggenschapsraad instemming moeten geven aan het schoolbeleid.
De belangrijkste wettelijke bepalingen zijn:
● leerlingen moeten over 8 achtereenvolgende jaren in totaal 7520 uur onderwijs krijgen.
● Leerlingen vanaf groep 3 dienen een vijfdaagse schoolweek te krijgen. Voor de kleuters geldt dit
niet.
● De schooldag mag langer duren dan 5,5 uur.
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●

Onze school houdt zich aan de wettelijk regels inzake het aantal verplichte lesuren. In 2018-2019
gaan de leerlingen van de onderbouw 843 uren en de leerlingen van de bovenbouw 993 uur naar
school

** het aantal netto lesuren is het aantal uren dat de kinderen in de diverse groepen daadwerkelijk op
school zijn en les krijgen. De school heeft een bepaalde vrijheid om de uren vast te stellen, maar de
overheid heeft richtlijnen opgesteld om het minimaal aantal lesuren te waarborgen. Ieder jaar wordt
door de school het lesrooster gemaakt, waarbij rekening wordt gehouden met de eisen die de overheid
stelt. De MR geeft instemming aan het jaarlijkse lesrooster.

Gymrooster
Maandagmiddag 13:00- 14:00 uur groep 3 en van 14:00- 15:00 uur groep 4
Donderdagochtend 08:30- 09:30 uur groep 5 en van 09:30- 10:30 uur groep 6
Vrijdagochtend 08:30- 09:30 uur groep 7 en van 09:30- 10:30 uur groep 8

5. Organisatie van het onderwijs
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Naar binnen en naar buiten gaan
Begin van de school:
Ons schoolgebouw heeft drie ingangen. Om overzicht te houden gelden de volgende regels:
1. Kinderen en ouders van de groepen 1 t/m 5 komen naar binnen door de deur op het schoolplein
aan de kant van het fietspad.
2. Kinderen en ouders van groep 6 t/m 8 komen binnen via de deur op het schoolplein aan de
straatkant.
3. De (voor)deur bij het parkeerplaatsje is geen ingang voor dagelijks gebruik van onze leerlingen
en ouders.
4. Peuters en ouders van de peuterspeelzaal (met afwijkende tijden) kunnen wel gebruik maken
van de voordeur.
Einde van de school:
Alle ouders wachten op het schoolplein tot de kinderen naar buiten komen. Ga zo ver mogelijk bij de
ramen vandaan staan, zodat de kinderen nog ongestoord kunnen werken. Het is niet de bedoeling dat u
door de aula loopt om binnen op uw kind(eren) te wachten.

Inlooptijd
10 minuten voordat de school ’s ochtends begint, mogen de kinderen naar binnen. ’s Middags is dat 5
minuten. De ouder neemt in de gang afscheid van het kind. Wij zien graag Kiss & Goodbye, doet u dit
a.u.b. ook!
De leerkracht staat bij de deur van de klas en begroet elk kind op een manier die passend is bij de
leeftijd. De kinderen pakken een boek en gaan lezen. Ouders kunnen een korte boodschap doorgeven
aan de leerkracht.
Als gevolg van de inloop zijn de leerkrachten vóór schooltijd niet op het schoolplein, het is daarom ook
niet de bedoeling dat kinderen vóór schooltijd op het schoolplein blijven, omdat daar geen toezicht is.
Wees op tijd op school, het is storend wanneer er nog kinderen binnenkomen als de les al begonnen
is.

Bereikbaarheid directie of leerkracht
U bent, indien de directie aanwezig is en op dat moment geen afspraken heeft, altijd van harte welkom
in
het kantoor van de directie in de aula. Voor een langer gesprek kunt u het beste even contact opnemen
voor een afspraak: tel. 076-5414222 of mail naar: dewildertdubbelwijs@markantonderwijs.nl
Indien u een leerkracht wilt spreken, dan kan dat voor een korte mededeling vóór of na schooltijd. Als u
een langer gesprek nodig heeft, kunt u het beste even een afspraak maken.
Voor zakelijke mededelingen kunt u ook een e-mail sturen naar de directeur, hij zal de e-mail doorsturen
naar de desbetreffende leerkracht. Verder kunt u natuurlijk ook gebruik maken van de mogelijkheden
van het ouderportaal van BasisOnline.

De Interne Begeleider (IB).
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Op onze school is Alexandra van der Ven de interne begeleider (IB). Zij wordt ook coördinator
leerlingenzorg genoemd. Zij coördineert een aantal zaken rond de speciale begeleiding van leerlingen in
de school, zoals:
● het beheer van de leerlingendossiers
● het samenstellen van de toets- en zorgkalender
● het organiseren van besprekingen
● het bewaken van de communicatie met ouders van zorgleerlingen
● het up-to-date en toegankelijk houden van de orthotheek
● het bewaken, dan wel verzorgen, van contacten met externe zorgverleners
● het bewaken van gemaakte afspraken
● het onderhouden van contacten met het samenwerkingsverband RSV Breda OOK
● het ondersteunen en begeleiden van groepsleerkrachten
● regelmatige evaluatie van de zorg op onze school
● hulp bij opstellen en uitvoeren hulpplannen

Stagiaires
Op onze school geven wij studenten van de lerarenopleiding basisonderwijs (PABO) de gelegenheid bij
ons hun stage te vervullen. Soms kunnen we ook studenten van een andere opleiding met een relatie
naar het onderwijs ( bijvoorbeeld opleiding tot onderwijsassistente) een stageplaats bieden.
We vinden het belangrijk om toekomstige collega’s in de gelegenheid te stellen belangrijke ervaringen
op te doen. Via de nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de studenten die op onze school actief
zijn in een bepaalde periode.

Vervanging bij verlof leerkrachten
Uiteraard doen wij onze uiterste best om bij ziekte van een leerkracht zorg te dragen voor adequate
vervanging. Afgelopen jaren is dit steeds lastiger geworden omdat er een gebrek aan leerkrachten en
vervangers is ontstaan. Dit tekort neemt naar verwachting de komende jaren verder toe. Daarom
kunnen we niet op voorhand garanderen dat we in alle gevallen adequate vervanging kunnen regelen.
Met name bij een griepgolf kunnen problemen ontstaan. Ons uitgangspunt is ook dan te voorkomen dat
wij ‘leerlingen naar huis moeten sturen’, maar geheel uitsluiten kunnen we dat niet. Uiteraard zullen we
daarover tijdig communiceren.
Als vervanging voor de scholen onder ons bestuur aan de orde is, is het belangrijk dat er op deze situatie
beleid voor is. Dat is hieronder beschreven.
1. Via de planner van Leswerk benaderen we eerst alle mogelijke vervangers.
2. Als er via Leswerk geen vervangers beschikbaar zijn, benaderen we de parttimers van de eigen
school die zich daarvoor beschikbaar hebben gesteld, of zij de mogelijkheid hebben in te vallen.
3. Indien stap 1 en 2 geen oplossing bieden, gaan we over op de volgende stappen:
➢ inzet van Pabostudenten uit leerjaar 3 of 4 in de groep waar zij stage lopen onder
supervisie van de leerkracht van de naastgelegen groep, waarbij de daarmee
vrijgeroosterde leerkracht dan invalt in de te bezetten groep.
➢ aan de overige leerkrachten die verlof hebben, vragen of zij de groep over kunnen
nemen en het verlof op een ander moment op kunnen nemen.
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➢ de overige leerkrachten,( teamleiders en/ of intern begeleiders) die op dat moment geen
lesgevende taken hebben vangen, indien de situatie dit toelaat, de eerste dag op. Dit
voor maximaal 2 dagen per maand. In principe is het de bedoeling dat de uren niet
komen te vervallen, maar op een later tijdstip als taakuren opgenomen kunnen worden.
➢ schoolspecifieke invulling:
● (bijvoorbeeld de onderwijsassistent, of pedagogisch medewerkers of bijv. 2
studenten Pabo 2e jaars nemen kleutergroep over, vrijgekomen leerkracht gaat
naar de te vervangen groep. Dit onder supervisie van de leerkracht uit de
naastgelegen groep.)
● het opdelen van de groep over de overige groepen.
4. Indien de acties uit punten 1,2 en 3 geen vervanger opleveren, besluiten we in overleg met de
bestuurder een groep niet naar school te laten komen. In dat geval wordt er een brief naar de
ouders gemaild waarin medegedeeld wordt dat de leerlingen de volgende dag niet naar school
kunnen komen.
Als dit meer dagen achter elkaar nodig is, zal er periodiek een andere groep leerlingen thuis
moeten
blijven. Als we een groep niet naar school laten komen, wordt dit medegedeeld aan de
onderwijsinspectie.

Extra hulp aan individuele leerlingen.
Onze school geeft zorg aan alle leerlingen die het nodig hebben. Er is ruime aandacht voor kinderen met
leer- of sociaal-emotionele problemen. Ook kinderen die méér aankunnen dan het gewone
leerprogramma krijgen extra zorg.
Binnen de school is Ria Bouw degene die de extra begeleiding op zich neemt. Zij begeleidt kinderen die
vanwege het zorgbeleid een arrangement toegewezen hebben gekregen. De extra begeleiding is in
principe bedoeld voor kinderen met een arrangement, maar soms is het mogelijk dat ook kinderen die
geen arrangement hebben, kunnen profiteren van de extra inzet; meestal is dit het geval als er in kleine
groepjes wordt gewerkt.

Groepssamenstelling en plaatsing in een andere groep
Op onze school werken we in leerstofjaarklassen, daardoor gaat in de meeste gevallen een kind met
dezelfde groep klasgenootjes door naar een volgend schooljaar. Ieder jaar wordt opnieuw bepaald welke
groepen er gevormd worden. De MR heeft hierbij instemmingsrecht. Afhankelijk van de actuele situatie,
kan het soms nodig zijn dat er een nieuwe groepssamenstelling wordt gemaakt of dat één of meerdere
kinderen uit de huidige groep worden overgeplaatst naar een andere groep. Als het gaat om een
individuele situatie zal er altijd vooraf overleg gevoerd worden met de ouders van de betreffende
leerlingen. De definitieve beslissing over indeling van leerlingen in de groepen wordt door de school
genomen.

Vertragen of versnellen
Samen spelen, samen leren en samen groeien.
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Er kan in overleg met ouders besloten worden dat een kind een jaar over doet. Dit gebeurt alleen als we
ervan overtuigd zijn, dat een kind daar baat bij zal hebben. Zittenblijven heeft vaak een negatieve klank,
maar voor sommige kinderen is het prettig om na een tijdje te ontdekken dat ze niet zo op hun tenen
meer hoeven lopen.
Ook de keuze om een leerling een jaar te laten overslaan (versnellen) zal altijd onderwerp van gesprek
zijn met de ouders. De argumenten en consequenties zullen worden uitgewisseld en de inbreng van de
ouders wordt hierbij betrokken.
Uiteindelijk is het echter de school die de definitieve beslissing neemt over zittenblijven of overslaan en
de plaatsing in een nieuwe groep.

Verplichte deelname aan het onderwijs
De leerlingen op de Wildert zijn verplicht om aan alle voor hen bestemde onderwijsactiviteiten deel te
nemen. Hiermee wordt voorkomen dat ouders om uiteenlopende redenen kunnen besluiten om hun
kinderen bepaalde lessen niet te laten volgen.
Hierbij kan wel worden aangetekend dat onderwijsactiviteiten voor kinderen kunnen verschillen,
bijvoorbeeld voor kinderen die een aangepast leerprogramma hebben en voor wie in een handelingsplan
is beschreven op welke wijze een ander programma wordt gevolgd.
Het CvB kan op verzoek van de ouders een leerling vrijstellen van het deelnemen aan ( onderdelen van )
het onderwijs. Dit geldt alleen in speciale gevallen, die individueel worden besproken en getoetst. Indien
u van mening bent dat dit voor uw kind van toepassing is, is overleg met de directeur nodig.

Leerplicht: rechten en plichten
Elk kind moet evenveel kansen krijgen in de maatschappij. Het onderwijs biedt vele kansen op een goede
ontwikkeling en daarom heeft ieder kind recht op onderwijs. Om deze reden is de leerplichtwet
ingesteld.
De leerplicht begint in ons land op 5-jarige leeftijd en eindigt voor wat betreft het basisonderwijs in het
schooljaar waarin het kind 14 jaar wordt. Gedurende deze jaren moet het kind dus verplicht deelnemen
aan een vorm van basisonderwijs. De gemeente moet er op toezien dat ieder kind onderwijs krijgt, om
dit te controleren zijn speciale leerplichtambtenaren aangesteld.
Schoolverzuim is nadelig voor het kind. Het is daarom belangrijk dat ieder kind dagelijks de school
bezoekt en dat verzuim zoveel mogelijk wordt voorkomen. Het is een plicht van de ouder om ervoor te
zorgen dat het kind op school aanwezig is.
Indien het kind niet naar school kan komen, dan wordt van de ouder verwacht dat dit op tijd wordt
doorgegeven: op de dag zelf vóór 08.45 uur met de reden van het verzuim.
De school registreert dagelijks het verzuim van alle leerlingen. Op die manier wordt in de gaten
gehouden of het schoolbezoek regelmatig verloopt. Indien er sprake is van opvallende en/of
ongeoorloofd schoolverzuim is de school verplicht dit te melden bij het bureau leerplicht van de
gemeente Breda.
Kinderen vanaf vier jaar mogen wel naar school komen, maar zijn nog niet leerplichtig. Zij komen in
aanmerking voor extra verlof. Omdat ook voor de vierjarigen een regelmatig schoolbezoek van groot
belang is, verzoeken wij de ouders van deze kinderen om spaarzaam te zijn met het vragen van verlof.
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Verlof vragen
Procedure aanvraag verlof
● De aanvraag voor verlof/geoorloofd verzuim moet ruim van tevoren; (bij voorkeur minimaal zes
weken van te voren) worden ingediend bij de directeur van de school aan de hand van het
formulier dat bij de conciërge verkrijgbaar is. (bij vakantieverlof dienen ouders eerst verlof aan te
vragen en daarna eventueel de boeking te regelen);
● De directeur hanteert bij het beantwoorden van de aanvraag onderstaande criteria voor
toekennen of weigeren van het verlof, conform de wetgeving;
● In geval van twijfel neemt de directeur persoonlijk contact met de ouders op;
● Bij een overschrijding van een totaal van tien dagen (in één keer of in totaal in één schooljaar) is
goedkeuring van de leerplichtambtenaar nodig.
Criteria voor toekennen van verlof
De directeur van de school mag voor ten hoogste tien lesdagen (aaneengesloten of in totaal gedurende
één schooljaar) verlof geven bij gewichtige omstandigheden. Een verlofaanvraag voor meer dan tien
dagen wordt behandeld door de leerplichtambtenaar. In een dergelijke situatie wordt er wel overlegd
met de schooldirecteur. Bij een beslissing moeten de directeur van de school en/of de
leerplichtambtenaar het algemeen onderwijsbelang afwegen tegen het persoonlijk belang van het kind
en zijn gezin. Let op: Toestemming voor verlof mag nooit gegeven worden in de eerste twee weken van
een nieuw schooljaar.
Gewichtige omstandigheden zijn:
● Verhuizing
● Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad
● 12½-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders en grootouders
● 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum van ouders en grootouders
Als uw kind plichten vervult die voortvloeien uit godsdienst/levensovertuiging.
Een leerling krijgt geen verlof voor carnaval, omdat dit, ondanks de religieuze oorsprong geen
religieus feest is. Carnaval duurt van vrijdag- tot dinsdagavond en binnen deze periode zijn er
voldoende mogelijkheden om na schooltijd iets voor schoolkinderen te organiseren.
● Ernstige ziekte van ouder(s), bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad: periode in
overleg met de directeur, bij meer dan 10 lesdagen verlof is een beslissing van de
leerplichtambtenaar noodzakelijk.
● Overlijden van bloed- en aanverwanten in de eerste graad, de
tweede, de derde en vierde graad: periode in overleg met de directeur, bij meer dan 10 lesdagen verlof is een beslissing leerplichtambtenaar noodzakelijk.
● Verlof vanwege door school noodzakelijk geachte therapie welke niet op school plaats kan vinden. In
voorkomende gevallen dient op verzoek een verklaring van een arts, psycholoog of maatschappelijk
werker te worden ingeleverd, waaruit blijkt dat het verlof noodzakelijk is.
● Verlof vanwege, naar het oordeel van de directeur, belangrijke redenen.
Bijzondere talenten
Sommige kinderen hebben bijzondere talenten op het gebied van sport of kunst. Het kan zijn dat zij
hiervoor lessen moeten verzuimen. De Leerplichtwet biedt hiervoor echter geen
vrijstellingsmogelijkheid. Wel is het mogelijk hierover afspraken te maken met de schooldirecteur. Deze
afspraken worden jaarlijks aan het begin van het schooljaar gemaakt. Incidentele verzoeken vallen
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buiten deze regeling. Bij een overschrijding van tien lesdagen is overleg met de leerplichtambtenaar een
vereiste.
Vakantie onder schooltijd
De leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd vrijwel onmogelijk is. Alleen als
voldaan wordt aan alle drie de volgende voorwaarden kan een schooldirecteur op verzoek extra vakantie
toestaan:
1. Als het gezin in geen van de schoolvakanties (dus zowel niet in de zomer-, herfst-, kerstvakantie als
tijdens een van de andere vakantieperiodes) in één schooljaar 2 weken aansluitend met vakantie kan.
2. De extra vakantie valt niet in de eerste twee weken van het schooljaar.
3. De directeur van de school kan voor ten hoogste tien dagen per schooljaar verlof als bedoeld in artikel
13a lid 1 Leerplichtwet 1969 verlenen. Bij het begrip “specifieke aard van het beroep” dient met name te
worden gedacht aan seizoensgebonden werkzaamheden, resp. werkzaamheden in bedrijfstakken die
een piekdrukte kennen, waardoor het voor het gezin feitelijk onmogelijk is om in die periode een
vakantie op te nemen. Het moet redelijkerwijs voorzien zijn (en/of worden aangetoond) dat een vakantie
in de schoolvakanties tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden. Slechts het gegeven
dat gedurende de schoolvakanties een belangrijk deel van de omzet wordt behaald is onvoldoende.
Geen gewichtige omstandigheden zijn:
●
●
●

●
●
●

●
●
●
●

Vakantie in een goedkopere periode of in verband met een speciale aanbieding.
Vakantie tijdens schooltijden bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden, vooral ontstaan
door te laat boeken.
Een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan of om
huwelijksjubileum van ouders/grootouders in het buitenland te vieren voor meer dan het aantal
toegestane dagen, zoals hierboven is vermeld.
Eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte.
Verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al vrij zijn of nog vrij zijn.
Het niet gelijk samenvallen van vakanties van kinderen. Dit kan bijvoorbeeld omdat men op
vakantie wil met familie/vrienden uit een andere regio of omdat uw kinderen op verschillende
scholen zitten.
Eerder afreizen, omdat men voor een bepaalde tijd het vakantieadres bereikt moet hebben
(wegens huurperiode vakantiehuis bijvoorbeeld).
De vakantie is al geboekt (en betaald) voordat toestemming van de school is gevraagd en
verkregen. Ook al zijn er geen annuleringsmogelijkheden.
Vakantie in verband met gewonnen prijs.
Deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband zoals activiteiten van
verenigingen, zoals scouting- of voetbalkamp, tenzij Nederland officieel wordt
vertegenwoordigd. (m.u.v. bijzondere talenten).

Indien u meent dat u buiten de schoolvakanties recht heeft op vakantie zal er altijd om een
werkgeversverklaring gevraagd worden.
Procedure melding ongeoorloofd verzuim
Indien er sprake is van ongeoorloofd verzuim of het vermoeden van ongeoorloofd verzuim dan wordt dit
gemeld bij de leerplichtambtenaar. Naar aanleiding van deze melding ontvangen de ouders een
waarschuwingsbrief met het verzoek contact op te nemen met de leerplichtambtenaar. Tijdens het
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contact met de leerplichtambtenaar moeten zij uitleggen wat de reden was dat hun kind/kinderen
afwezig was/waren. Naar aanleiding van dit contact volgt er een oordeel van de leerplichtambtenaar. Dit
wordt zowel ouders als school schriftelijk medegedeeld. Er zijn de volgende resultaten mogelijk:
● Het contact heeft geleid tot afdoende verklaring en er worden verder geen stappen ondernomen.
● Er volgt een waarschuwing.
● Er wordt een zorgmelding gedaan (indien het verzuim een signaal is van een zorgelijke situatie).
● Er volgt een Halt-verwijzing (mini-proces verbaal).
● Er volgt een proces verbaal.
Indien ouders al eerder een waarschuwing hebben gehad wegens ongeoorloofd verzuim dan wordt bij
wederom een oordeel van ongeoorloofd verzuim een proces verbaal opgemaakt.
Bezwaar
Tegen besluiten in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht zijn bezwaar en beroep mogelijk. Dit geldt
ook in het geval van een aanvraag voor verlof. Ouders moeten een bezwaarschrift binnen zes weken
indienen bij het bestuursorgaan (directeur of leerplichtambtenaar) dat het besluit heeft genomen.
Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste de volgende gegevens bevatten:
- naam en adres van belanghebbende;
- dagtekening (datum);
- omschrijving van het besluit dat is genomen;
- argumenten die duidelijk maken waarom de aanvrager niet akkoord gaat met het besluit;
De indiener krijgt de gelegenheid om het bezwaar mondeling toe te lichten. Daarna krijgt de aanvrager
schriftelijk bericht van het besluit dat over het bezwaarschrift is genomen. Dit gebeurt binnen acht
weken.
Zijn de ouders het dan nog niet eens met het besluit, dan kunnen ze op grond van de AWB binnen zes
weken schriftelijk beroep aantekenen bij de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht. Een
beroepschrift indienen heeft geen schorsende werking.
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6. De inhoud van het onderwijs
De basis voor de inhoud van het onderwijs op de Wildert, zijn de vakken die in de Wet Primair Onderwijs
worden genoemd. Hierin wordt aangegeven, wat de kerndoelen zijn van het onderwijs. Het is het doel
van ons onderwijs om alle leerlingen aan het einde van de school te laten voldoen aan de kerndoelen. De
mate waarin ieder kind uiteindelijk aan deze kerndoelen zal voldoen, is afhankelijk van de persoonlijke
mogelijkheden van ieder kind.

De vakken op school
De Wet op het Primair Onderwijs geeft kaders voor wat een kind op de basisschool moet kunnen leren.
De school verzorgt de invulling. We houden hierbij rekening met verschillen in aanleg en tempo tussen
leerlingen. De totale ontwikkeling van het kind komt aan bod, dus de sociale, emotionele, verstandelijke
en creatieve ontwikkeling. De Wet Primair Onderwijs noemt de volgende leerstofgebieden:
● zintuiglijke en lichamelijke oefening
● Nederlandse taal en Engelse taal
● lezen en schrijven
● rekenen en wiskunde
● expressie activiteiten; met in ieder geval aandacht voor bevordering van het taalgebruik, muziek,
tekenen, handvaardigheid, spel en beweging
● bevorderen van sociale redzaamheid, waaronder gedrag in het verkeer
● enkele kennisgebieden, met in ieder geval aandacht voor: aardrijkskunde, natuur (inclusief
biologie en milieu), maatschappelijke verhoudingen (inclusief geschiedenis en staatsinrichting).
In alle groepen wordt op verschillende manieren gebruik gemaakt van de mogelijkheden die de
computer biedt voor het onderwijs. Daarnaast is de school vrij andere onderwerpen aan haar
programma toe te voegen.

De samenstelling van de groepen
De kinderen zijn verdeeld over de groepen 1-2 t/m 8. De kleutergroepen hebben bij ons een heterogene
samenstelling: de jongste en oudste kleuters zitten bij elkaar in de groep ( leeftijd 4 t/m 6 jaar).

Het onderwijs in de groepen
In het onderwijs aan jonge kinderen (groep 1 en 2) leggen wij de basis die nodig is voor het goed
doormaken van ontwikkeling- en leerprocessen. We richten ons op spel- en leeractiviteiten zoals het
voorbereidend lezen, schrijven en rekenen. Wij stellen kinderen in de gelegenheid om ervaringen, kennis
en vaardigheden op te doen en sluiten daarbij aan bij hun ontwikkelingsniveau en dragen bij aan de
persoonlijke ontwikkeling.
We richten ons op de volgende ontwikkelingsgebieden:
● sociaal-emotionele ontwikkeling
● spelontwikkeling
● ruimtelijke oriëntatie
● taalcommunicatie
● taal-denken; taal-lezen
● rekenen-denken
● auditieve waarneming
● visuele waarneming
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● grove motoriek
● fijne motoriek
● muzikale ontwikkeling
● werkhouding
De leerkracht selecteert activiteiten bij de ontwikkelingsgebieden en biedt deze in verschillende situaties
aan. In beide groepen spelen en werken de kinderen individueel en in groepjes. Ook worden
groepsgerichte activiteiten aangeboden. De opdrachten sluiten aan bij de ontwikkeling van een kind.
We bevorderen een goede doorstroming van groep 2 naar groep 3 door de kinderen van groep 2 in
februari te toetsen op de lees- en rekenvoorwaarden. Als deze voorwaarden (nog) niet voldoende
aanwezig zijn, gaan we daar gericht aan werken.

Werkvormen
In groep 1 zijn de kinderen nog voornamelijk experimenterend en oriënterend bezig. Er is veel aandacht
voor knippen, plakken, scheuren, boetseren, vouwen en het op de juiste manier vasthouden van het
potlood. Naarmate het jaar vordert, worden de opdrachten steeds gerichter.
In groep 2 komt het accent meer en meer te liggen op activiteiten op het gebied van voorbereidend
lezen, taal en rekenen. Sociale vaardigheden, zoals naar elkaar luisteren en samenwerken, worden
iedere dag geoefend.
In groep 3 t/m 8 werken we met moderne methoden en onderwijsleermiddelen die rekening houden
met verschillen tussen leerlingen en die zelfstandig en samenwerkend leren mogelijk maken. Wij willen
ons onderwijs zodanig inrichten, dat er sprake is van een ononderbroken leer- en ontwikkelingsproces.
Dit gaat het beste in een omgeving waarin de kinderen zich thuis voelen. We zetten ons in voor een
positief klassen- en schoolklimaat. De gebruikte methoden waarborgen het bovengenoemde leerproces
en de wettelijke plicht om aan de kerndoelen te voldoen.
Tijdens het werken met de methoden gebruiken we diverse werkvormen:
● klassikale instructie: klassikale lessen dienen om instructie te geven over de leerstof en om
opdrachten en algemene aandachtspunten te bespreken
● effectieve instructie: een belangrijk onderdeel van onze onderwijskundige aanpak is het geven
van effectieve instructie. De kinderen nemen hieraan actief deel, met als doel de leerstof zo
effectief mogelijk in te oefenen. Elk kind neemt hieraan deel zolang dat nodig is. Voor het ene
kind is een eenmalige korte uitleg voldoende, terwijl een ander kind langer, vaker of andere
uitleg nodig heeft.
● zelfstandig werken: onder zelfstandig werken verstaan wij een werkstructuur, waarbij kinderen
een bepaalde tijd zonder hulp van de leerkracht bezig kunnen zijn. Zij leren zelfstandig taken uit
te voeren, rekening houdend met andere leerlingen. De leerkracht maakt zo tijd vrij om bijv. aan
een groepje leerlingen extra instructie te kunnen geven.
● differentiatie: we proberen de leerstof zoveel mogelijk af te stemmen op individuele behoeften
en capaciteiten van leerlingen, zodat ze positieve waardering ontvangen voor wat ze kunnen.
Het is echter niet mogelijk voor ieder kind een apart leerprogramma te maken. Intelligentie,
interesse en tempo bieden mogelijkheden tot differentiatie. De hoeveelheid en/of
moeilijkheidsgraad van het werk kan worden aangepast en kinderen kan de ruimte worden
geboden voor het nemen van eigen initiatief. Uitgangspunt is de basisstof, die in principe door
alle kinderen beheerst moet worden. Uitzondering vormen kinderen met een leerprobleem.
Deze kinderen krijgen een aangepast basisprogramma. Er is extra- of verdiepingsstof voor
kinderen die snel met de basisstof klaar zijn. Met deze stof wordt het geleerde verder uitgediept
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en toegepast. Het keuzewerk geeft de kinderen de gelegenheid te kiezen uit diverse opdrachten
op allerlei gebied, rekening houdend met hun eigen interesses.

Lesmethoden
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

kleutermethode: Sil op school (groep 1-2)
aanvankelijk lezen: Veilig Leren Lezen Kim versie (groep 3)
Nederlandse taal: Taal-op-maat (groep 4 t/m 8)
spelling: Spelling-op-maat (groep 4 t/m 8)
begrijpend lezen: Nieuwsbegrip (groep 4 t/m 8)
voortgezet technisch lezen: Estafette (groep 4 t/m7)
rekenen: Reken Zeker (groep 3 t/m 8)
schrijven: Pennenstreken (groep 3 t/m 8)
Engels: Real English (groep 5 t/m 8) en Groove me (groep 1/2)
natuur: VierKeerWijzer(groep 3 t/m 8)
aardrijkskunde: VierKeerWijzer(groep 3 t/m 8)
geschiedenis: Brandaan ( groep 3 t/m 8)
verkeer: Jeugdverkeerskrant (groep 4 t/m 8)
tekenen en handvaardigheid: Uit de kunst ( groep 1 t/m 8)
sociaal emotionele ontwikkeling: KiVa ( groep 1 t/m 8)
muziek: Muziek moet je doen ( groep 1 t/m 8) en diverse eigen keuzes

Digitalisering in de school
Snappet
Vanaf schooljaar 2015-2016 zijn we op school met Snappet gaan werken. De leerlingen verwerken de
leerstof van diverse vakken via de onlangs aangeschafte chromebooks. Dit is onder andere spelling,
begrijpend lezen, automatiseren, studerend lezen. Het voordeel is dat leerlingen meteen feedback
krijgen doordat het systeem de oefeningen nakijkt. Leerkrachten kunnen via het dashboard in één
oogopslag zien hoe de leerlingen de oefeningen maken en meteen hierop inspringen wanneer leerlingen
moeite hebben met de oefeningen. Het programma is adaptief, dat wil zeggen dat na de basisstof
kinderen verder gaan oefenen op hun eigen niveau, om zo de lesdoelen te behalen. Voor sommige
leerlingen is herhaling nodig, voor anderen juist verdieping.
Computers
en
Chromebooks
Er zijn nog een aantal netwerk pc’s op school aanwezig. Daarnaast hebben de leerlingen van de groepen
4 t/m 8 allemaal de beschikking over chromebooks. Deze chromebooks kunnen ook worden gebruikt
door de leerlingen van de groepen 1 t/m 3. Individueel of in kleine groepjes leren de kinderen vanaf
groep 1 om te gaan met computers.
Kinderen maken ook gebruik van het internet. Dit biedt vooral voor het onderwijs in de hogere groepen
mogelijkheden. Informatieve websites kunnen gebruikt worden:
● bij vakken als Vierkeerwijzer, geschiedenis en verkeer
● voor het maken van werkstukken
● voor zelfstandig werk, projecten en spreekbeurten
Ook beschikt de school over de nodige onderwijsondersteunende software die aansluit bij onze
methodes.
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De school heeft een eigen website: www.obswildert.nl en een e-mailadres:
dewildertdubbelwijs@markantonderwijs.nl

Expressie
Ook aan de expressievakken wordt aandacht besteed. Hierbij gaat het om muziek, drama, tekenen en
handvaardigheid. Voor tekenen en handvaardigheid gebruiken we door de gehele school de methode
“Uit de kunst “. Door de hele school kunt u de resultaten van deze lessen bewonderen.
Regelmatig wordt er tijd vrij gemaakt om andere groepen te laten zien wat er op deze gebieden is
geleerd. Tevens houden we een aantal keer per jaar een creatieve ochtend of middag per bouw.

Culturele vorming
Onze school doet mee aan het culturele programma van de gemeente Breda. Het heet “De Ontdekking”.
Door middel van De Ontdekking kunnen kinderen kennis maken met verschillende aspecten van kunst en
cultuur. Het programma is ieder jaar anders en bevat o.a. excursies naar musea, Grote Kerk, theater en
bioscoop. Via de nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de activiteiten op cultureel gebied.

Schoolbibliotheek
Wij hebben op school een bibliotheek waaruit de kinderen gedurende het gehele jaar boeken kunnen
lenen. Ze mogen de boeken niet mee naar huis nemen, maar krijgen op school voldoende tijd om zich in
het boek te verdiepen.
Door het gebruik van de schoolbibliotheek bevorderen wij dat
* Kinderen wegwijs raken in het zoeksysteem van de bibliotheek
* Kinderen zich verdiepen in bepaalde onderwerpen, voor bijv. spreekbeurten en werkstukken
De schoolbibliotheek wordt beheerd door een groep enthousiaste ouders; zij hebben ervoor gezorgd dat
alle boeken zijn ingevoerd in een professioneel computerprogramma, dat op dezelfde manier werkt als
het systeem van de openbare bibliotheek. Hierdoor wordt het voor kinderen makkelijker om in de
openbare bibliotheek te werken met het zoekprogramma. De school werkt samen met de openbare
bibliotheek.
Daarnaast raden wij u aan uw kind lid te maken van een openbare bibliotheek. De bibliotheek is goed
bereikbaar in onze wijk en het abonnement is voor kinderen tot 18 jaar gratis.

Sociaal – emotionele ontwikkeling
De school besteedt aandacht aan het aanleren van gezonde leefgewoonten ( bijv. door mee te doen aan
het Europese Schoolfruit programma en het project “Ik eet het beter”) en goed sociaal en
maatschappelijk gedrag.
Verder werken we met de methode KiVa. KiVa werkt aan positieve groepsvorming en heeft een goed
anti-pestbeleid. Daarnaast maken wij gebruik van een leerlingvolgsysteem voor sociaal emotioneel
ontwikkeling (ZIEN). De leerkracht vult een vragenlijst in. De gegevens vormen een aanvulling op de
dagelijkse praktijk en worden intern gebruikt om de leerlingen optimaal te begeleiden. In die gevallen
dat er zorgwekkende resultaten naar voren komen zullen de ouders uitgenodigd worden voor een
gesprek.
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Gymnastiek
De kleuters gymmen in het eigen speellokaal of buiten. De overige groepen gymmen in de grote gymzaal.
Naast een gympakje/ gymshirt en broekje is het in verband met voetwratten en andere infecties
verplicht schone gymschoenen te dragen. De schoenen van de kleuters blijven op school.
Vanaf groep 3 vinden de lessen plaats in de grote gymzaal van de gemeente, die aan onze school is
gebouwd. Afhankelijk van het aantal uren gymonderwijs dat de gemeente beschikbaar stelt, wordt een
rooster gemaakt voor de gymlessen. Dit schooljaar hebben wij les op maandagmiddag, donderdag- en
vrijdagochtend en kunnen we in totaal ongeveer 60 minuten gymles per groep geven. De lagere groepen
hebben daarnaast ook extra bewegingstijd tijdens het buiten spelen.
De kinderen dienen aparte gymkleding mee te brengen en zijn verplicht gymschoenen te dragen. Het is
aan te raden alle spullen te voorzien van naam of merkteken, om onnodig zoeken te voorkomen. De
leerlingen moeten leren zorg te dragen voor de eigen spullen. Spreek uw kind er op aan als de
gymspullen niet mee terug naar huis komen! Na de gymles is er gelegenheid om te douchen. Indien uw
kind hiervan gebruik wil maken, dienen zij zelf zeep en handdoek mee te brengen. Douchen is niet
verplicht.

Huiswerk
Vanaf groep 5 krijgt uw kind huiswerk mee. In groep 5 incidenteel, in groep 6, 7 en 8 steeds iets meer.
In overleg met u, bewaken we de hoeveelheid huiswerk. Het is fijn als u belangstelling toont voor het
huiswerk van uw kind. In de groep oefenen we met het noteren van huiswerk in de agenda en het
plannen van het huiswerk.
We besteden bewust aandacht aan ‘studievaardigheden’. We bereiden zo uw kind voor op het
voortgezet onderwijs. Het is de bedoeling dat de kinderen het huiswerk zelfstandig leren plannen,
indelen en maken. Samen met u werken we aan het gevoel van verantwoordelijkheid voor het eigen
(huis)werk.
Schoolagenda
In groep 6 mag uw kind een agenda meebrengen, maar het is nog niet verplicht. Vanaf groep 7 vinden
wij een eenvoudige agenda noodzakelijk, omdat de leerkracht ervan uitgaat dat de kinderen
aantekeningen in hun agenda kunnen noteren.
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7. Zorg voor de kinderen
Nieuwe leerlingen
Als u overweegt uw kind op de Wildert aan te melden, wordt u uitgenodigd voor een informatief
gesprek. U kunt een beeld krijgen van onze school en een antwoord krijgen op vragen die u stelt. Tevens
krijgt u een rondleiding door de school, zodat u zelf kunt ervaren wat de sfeer en de werkwijze op de
Wildert is.
Als u uw kind daarna definitief wilt aanmelden, dan vult u een inschrijfformulier en een ouderverklaring
in en daarmee staat uw kind officieel ingeschreven als leerling van Dubbelwijs de Wildert.
Zodra uw kind bijna 4 jaar is ( 3 jaar en 10 maanden), mag hij of zij al vijf hele dagen komen kijken.
Zo kan uw zoon of dochter alvast langzaam wennen in de nieuwe klas en kennismaken met de juf of
meneer en de klasgenootjes. Dit alles gaat in onderling overleg met u.

Tussentijds instromen
De inschrijving van kinderen die van een andere school komen, verloopt iets anders.
Nadat het eerste contact is gelegd, nodigen we de ouders uit voor een intake gesprek. We bespreken
met u wat de reden is van de aanmelding op onze school, hoe uw kind functioneert op de “oude” school
en bekijken de rapporten. Tevens nemen we contact op met de vorige school. De school van herkomst
levert ook een onderwijskundig rapport over uw kind aan. Als het mogelijk is mag het kind een dag te
gast zijn op onze school, zodat we alvast met elkaar kunnen kennismaken.
Indien de mondelinge informatie en de rapporten daar aanleiding toe geven, kan binnen de school een
overleg plaatsvinden over de wenselijkheid van plaatsing op onze school. Indien wij van mening zijn dat
het kind specifieke extra ondersteuning nodig heeft, dan zullen wij moeten bepalen of we in staat zijn
deze ondersteuning te leveren. De uitkomst van dit interne overleg wordt uiteraard met de ouders
besproken.
Wij zijn er op gericht om alle leerlingen te laten profiteren van ons onderwijs, maar in voorkomende
gevallen zullen wij moeten aangeven dat wij niet voldoende zijn toegerust om de specifieke
ondersteuning te kunnen geven. Een dergelijk besluit is moeilijk, maar in het belang van het kind zelf en
ook van de andere kinderen in de groep.

SOS formulier
Het is van groot belang dat wij in geval van nood zo snel mogelijk de ouders kunnen bereiken. Daarom
wordt een SOS formulier uitgereikt aan het begin van het schooljaar. Voor ieder kind moet een dergelijk
formulier ingevuld worden, want het wordt bewaard in de klassenmap van de leerkracht.
Wij vragen u dus om dit formulier volledig in te vullen met de actuele informatie over uw kind over
medicijngebruik, allergieën, bereikbaarheid van ouders etc.
Als er tijdens het schooljaar gegevens veranderen vragen wij u om dit aan de leerkracht door te geven!
Mocht u een nieuw SOS formulier willen invullen, dan kunt u dit bij de conciërge ophalen.

AVG en privacy
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Hierbij
gaat het om Europese wetgeving die is gericht op het beschermen van de privacy van burgers. Kern van
de AVG is dat persoonsgegevens alleen gevraagd en bewaard mogen worden voor een concreet doel en
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dat deze gegevens zonder toestemming van de betrokkene niet aan anderen verstrekt mogen worden.
Ook voor scholen heeft de AVG gevolgen. Zo mogen wij zonder toestemming van alle ouders geen
adreslijst met de gegevens van alle leerlingen verspreiden. Ook e-mailadressen of telefoonnummers van
ouders mogen wij zonder toestemming niet delen. Dat zullen wij dus ook niet meer doen.
Ten aanzien van leerlingen geldt dat leerkrachten geen toegang meer hebben tot de dossiers van alle
leerlingen op school. Uitgangspunt is dat leerkrachten uitsluitend toegang hebben tot de dossiers van
leerlingen van de eigen groep. Uitzonderingen zijn mogelijk, bijvoorbeeld voor een intern begeleider.
Met onze externe partners die gegevens van leerlingen verwerken, bijvoorbeeld Cito, hebben wij een
verwerkersovereenkomst afgesproken waarin afspraken zijn gemaakt over de beveiliging van gegevens
en hoe te handelen als gegevens onbedoeld toch in verkeerde handen terecht komen. De kans daarop is
sowieso klein omdat leerlinggegevens voortaan ook geanonimiseerd worden gedeeld.
Niet nieuw, maar wel aangescherpt, is de regel dat zonder toestemming van de ouders geen foto’s van
leerlingen mogen worden gemaakt of via social media mogen worden gedeeld.
In het kader van de AVG is ook het interne beleid van Markant Onderwijs aangescherpt. Daarbij kunt u
denken aan regels voor het gebruik van wachtwoorden, beveiligd inloggen op sites waarop gegevens van
leerlingen kunnen staan, kopieergedrag en het melden van een datalek.
Indien u nadere informatie wilt over het AVG-beleid van Markant Onderwijs dan kunt u deze vinden op
de website van de stichting (www.markantonderwijs.nl) onder het kopje ‘privacy’. Op de schoolwebsite
vindt u onderaan een link naar de website van Stichting Markant.
Omdat het voor de uitvoering van alle schoolwerkzaamheden belangrijk is over gegevens te mogen
beschikken en bijvoorbeeld te weten of u wel of niet toestemming geeft voor het maken van een foto
van uw kind, is het belangrijk dat u de vragen beantwoordt die u daarover vanuit school ontvangt. Wij
realiseren ons dat het voor u vervelend kan zijn dit soort vragen te ontvangen, maar op grond van de
AVG zijn wij daartoe wettelijk verplicht.

Foto’s en video opname
Zoals u hierboven heeft kunnen lezen is op 25 mei jl. de Algemene Verordening
Gegevensbescherming(AVG) ingevoerd, ook wel de privacywet genoemd. Ook wij als school hebben ons
daar aan te houden. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij niet zomaar foto’s van leerlingen herkenbaar op
de social media kanalen van de school mogen plaatsen, maar dat u hiervoor toestemming moet geven.
Dat doet u via het Ouderportaal van BasisOnline door op het moersleuteltje te klikken. Het beste kunt u
dat via de computer doen, daar het op mobiele devices niet altijd werkt. Ook het doorgeven van
bijvoorbeeld uw telefoonnummer aan andere ouders of andere persoonsgegevens is niet toegestaan.
Mag ik ook aan u vragen daar rekening mee te houden en bijvoorbeeld zelf ook geen foto’s of filmpjes
van kinderen, ouders en teamleden van school op social media te plaatsen zonder toestemming? Alvast
bedankt voor uw medewerking.
Ook wordt heel af en toe een video opname gemaakt in de klassen, die gebruikt wordt als leermateriaal
voor onze teamscholing. Deze video’s zijn altijd alleen voor intern gebruik en zij worden na gebruik
vernietigd.

Doorgaande ontwikkeling
Voor een maximale ontwikkeling van ieder kind is het belangrijk dat er sprake kan zijn van een
doorgaande lijn in de ontwikkeling. Zo kan het voorkomen dat een kind veel eerder dan gemiddeld klaar
is met de leerstof die wordt aangeboden. Na overleg tussen ouders, leerkracht en IB bestaat de
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mogelijkheid om op een hoger niveau te gaan werken. Ook aanvullende leerstof of meedoen met een
andere klas kan een mogelijkheid zijn om het kind te laten werken op eigen niveau.
Als een kind moeite heeft met de leerstof, wordt in overleg met de ouders ook gekozen voor aangepaste
leerstof. In een enkel geval zal ook overwogen worden om het schooljaar nog een keer over te doen.
Zittenblijven heeft vaak een negatieve klank, maar voor sommige kinderen is het juist prettig om deze
gelegenheid te krijgen. Blijven zitten is lang niet altijd de oplossing, het gebeurt alleen als verwacht mag
worden dat het kind er baat bij zal hebben.

Het volgen van de ontwikkeling
Om de ontwikkeling van de kinderen te volgen, maken we gebruik van een leerlingvolgsysteem.
Voor het volgen van de ontwikkeling van de kleuters verwijzen we naar de tekst “de zorg voor jonge
kinderen” op de volgende bladzijde.
Vanaf groep 3 volgen we de ontwikkeling aan de hand van:
● het corrigeren, bekijken en beoordelen van het werk van de kinderen, zowel het product als het
proces van werken wordt bekeken. Reflectie op het gemaakte werk is daarbij natuurlijk
belangrijk.
● het noteren van de vorderingen in de klassen registratiemap en/of in ons leerlingvolgsysteem
Parnassys
● het afnemen van methodegebonden toetsen; deze toetsen zijn een onderdeel van de methode.
● het afnemen van de nieuwste cito toetsen op het gebied van technisch lezen, begrijpend lezen,
spelling, woordenschat en rekenen. De toetsen geven een beeld van de ontwikkeling van een
kind in vergelijking met andere kinderen in ons land en worden ook in de registratiemap en/of in
ons leerlingvolgsysteem Parnassys genoteerd
● observaties
● van al deze gegevens wordt een verslag gemaakt voor de interne ( leerlingvolgsysteem) en
externe rapportage (het rapport voor de ouders/verzorgers).
Naar aanleiding van de ontwikkeling en de gesprekken hierover tussen leerkracht en IB, wordt bepaald
of een kind extra begeleiding nodig heeft.
Van ieder kind wordt een dossier aangelegd waarin de gegevens worden bewaard (o.a. toetsen,
verslagen van onderzoeken en gesprekken).
Indien de ouders het dossier willen inkijken dan kan hiervoor een afspraak worden gemaakt met de
leerkracht en/of de IB. Het dossier wordt niet meegegeven en inkijken vindt plaats op school, samen met
de leerkracht of IB.
Het komt steeds vaker voor dat ouders zelf initiatief nemen voor extern onderzoek of externe
ondersteuning van hun kind. Voor een optimale begeleiding van het kind is het van groot belang dat de
ouders hierover communiceren met de school. Alleen een open samenwerking geeft de beste resultaten
voor het kind. In voorkomende gevallen zal de school gegevens delen met externe hulpverleners,
uiteraard alleen als ouders hiervoor toestemming hebben verleend.
De IB heeft met de groepsleerkracht leerlingenbesprekingen en groepsbesprekingen, waarin de
toetsgegevens en het dagelijkse werk van de kinderen wordt besproken. Dit gebeurt tweemaal per jaar.
Dit alles met de bedoeling om zo effectief mogelijk de ontwikkeling van de kinderen te volgen en te
kunnen inspelen op een specifieke behoefte zodra dit wenselijk wordt.
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Registratie
Wij registreren welke activiteiten we in de klas ondernemen en de vorderingen van de groep ten aanzien
van de belangrijke ontwikkelingsgebieden en vakken.
Zo houden we goed overzicht over het geheel. De IB bekijkt de voortgangsgegevens van de groep en
bepaalt samen met de groepsleerkracht of er aanleiding is voor aanvullend onderzoek en/of aanpassing
van de activiteiten.
Daarnaast houden we alle gegevens van individuele leerlingen bij in het digitale administratieprogramma
Parnassys. Hierin staan alle vorderingen en toetsgegevens van het kind.

Rapportage
Groepen 1 en 2:
In de kleutergroepen gaan drie keer per jaar de werkjes van uw kind in een map mee naar huis.
Tevens geven we de ouders twee keer per jaar tijdens de ouderavond mondeling verslag over hoe het
met hun zoon of dochter in de kleutergroep gaat. Indien er aanleiding voor is, vinden er extra
gesprekken plaats.
Aan het einde van de kleuterperiode krijgen de kleuters die naar groep 3 gaan een rapport, waarin de
resultaten worden weergegeven.
Groepen 3 t/m 8
Twee keer per jaar krijgen deze leerlingen een rapport mee naar huis. Dit is in februari en in juni.
Sinds enige jaren maken we gebruik van een digitaal schoolrapport, dat voor wat betreft de inhoud is
aangepast aan het leerjaar van het kind. De leerkracht vult het rapport digitaal in en wij maken een
papieren uitdraai voor de ouders. De kinderen zelf maken een expressie opdracht op de voorkant van
het rapport.
In de eerste helft van het schooljaar nodigen we u uit voor het ouder- kind gesprek. Ter voorbereiding op
dit gesprek krijgt u een vragenlijst die u samen met uw kind invult en bij de leerkracht(en) inlevert. Zo
kan de leerkracht zich goed voorbereiden op dit gesprek. Vanaf groep 4 zal ook uw kind uitgenodigd
worden om aanwezig te zijn bij het gesprek. Het gesprek heeft als doel: hoe kunnen we ons onderwijs
voor uw kind zo optimaal mogelijk inrichten, uiteraard binnen de mogelijkheden die wij hebben!
Wij stellen u na het 1e rapport tijdens de ouderavond, in de gelegenheid met de leerkracht van
gedachten te wisselen over de ontwikkelingen en vorderingen van uw kind(eren). Na het 2e rapport
vinden oudergesprekken alleen plaats als de ouder en/of de leerkracht daar behoefte aan heeft.
Als u tussentijds met de groepsleerkracht wilt praten over uw kind, bent u van harte welkom voor een
gesprek. U kunt het beste daarvoor een afspraak maken.

De zorg voor jonge kinderen
Al op jonge leeftijd zie je dat kinderen zich niet hetzelfde ontwikkelen. Kleuters komen verschillend de
basisschool binnen. Om hier zicht op te krijgen gebruiken we een uitgebreide observatielijst. Hiermee
krijgen we een goede indruk van een eventuele ontwikkelingsachterstand of -voorsprong.
Er wordt gekeken naar de sociaal-emotionele ontwikkeling en spelontwikkeling, werkhouding, contacten
in de groep, motoriek en gedrag in de kring
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Aan de hand van observaties en toetsen bepalen we hoe we de kinderen verder (extra) helpen in hun
ontwikkeling op de verschillende aspecten. Hierbij spelen welbevinden en betrokkenheid een belangrijke
rol. De observatie en toetsgegevens worden voor zover van belang toegevoegd aan het leerling-dossier.
Afhankelijk van de individuele ontwikkeling van het kind, wordt een aangepast en op maat toegesneden
werk- en oefenprogramma aangeboden.
Voor de kinderen van groep 1 en 2 wordt jaarlijks ook een persoonlijkheidslijst ingevuld.
Tijdens de oudergesprekken worden de ouders geïnformeerd over de voortgang van de ontwikkeling van
hun kind.

Speciale aandacht
Met ons onderwijs streven we een doorgaande lijn na in de ontwikkeling van elke leerling. We richten
ons op de verstandelijke, sociaal-emotionele en creatieve ontwikkeling. Uw kind krijgt bij ons op school
de kans zich te ontwikkelen tot een sociaal vaardige persoon. Als de ontwikkeling van een leerling niet
volgens verwachting verloopt, proberen we zo snel mogelijk te achterhalen wat er aan de hand is.
Als blijkt dat een kind moeite heeft met bepaalde leerstofonderdelen, of problemen heeft met
concentratie, werkhouding of sociaal emotionele ontwikkeling, dan is speciale aandacht gewenst.
Meestal wordt deze extra aandacht gewoon in de eigen klas door de groepsleerkracht gegeven.
In enkele gevallen kan blijken dat (tijdelijk) een aparte aanpak nodig is. Deze aparte aanpak wordt
beschreven in een plan. Dit plan wordt geschreven door de leerkracht in samenwerking met de IB, en de
ouders worden hierover altijd geïnformeerd in een persoonlijk gesprek.

Extra hulp buiten de groep
In uitzonderlijke gevallen kunnen kinderen extra ondersteuning krijgen buiten de groep. Dit vindt plaats
op maandag, dinsdag en vrijdag en is meestal bestemd voor kinderen met een arrangement. ( zie verder
in dit hoofdstuk). Soms kunnen ook andere kinderen in een klein groepje meedoen.
Ook voor kinderen die snel leren, kan het nodig zijn extra aandacht te geven. Dit kan bijv. door deze
kinderen extra moeilijke en uitdagende opdrachten te geven of leerstof aan te bieden die de andere
kinderen niet hoeven door te werken.
Als begaafde kinderen extra begeleiding nodig hebben, valt dat eveneens onder de gezamenlijke
verantwoordelijkheid van de groepsleraar en IB. Zij stellen ook voor deze kinderen een plan op.
In alle gevallen waarin wij het nodig achten speciale aandacht aan het kind te geven, nodigen we de
ouders uit om hierover van gedachten te wisselen.

Aandacht voor hoogbegaafde kinderen op de scholen en binnen Markant
Onderwijs
Markant Onderwijs heeft twee locaties waar voltijds onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen wordt geboden, te
weten Montessori+ Breda en Montessori + Prinsenbeek. Beide locaties zijn vanaf 1 augustus 2017 nauw gaan
samenwerken en per 1 augustus 2018 Markant Onderwijs geeft op diverse manieren aandacht aan

hoogbegaafde en hoogintelligente kinderen.
Via het onderwijs op de eigen school, binnen de eigen groep en/of speciale leerarrangementen voor
deze kinderen binnen de eigen school en groep.
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Daarnaast is er op bestuursniveau een extra voorziening beschikbaar, te weten de afdeling voor voltijds
onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen (locatie Montessori+ Breda en locatie Montessori+ Prinsenbeek
).

Voltijds onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen, locatie Montessori+ Breda en locatie Montessori+
Prinsenbeek.
Beide HB-afdelingen bieden fulltime onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen dat helemaal is afgestemd
op de capaciteiten en leereigenschappen van deze leerlingen. Door het aanbieden van passend
onderwijs kunnen zij zich in een uitdagende leeromgeving in eigen tempo en op eigen niveau
ontwikkelen. Er wordt gewerkt in kleinere groepen. De ontwikkeling van de individuele leerling staat
centraal. Leerlingen kunnen doorwerken met taal, rekenen/wiskunde en zich tot in het oneindige
verbreden, verdiepen en verrijken als het gaat om aardrijkskunde, geschiedenis, kennis van de natuur en
wetenschap. In het onderwijsprogramma is ook aandacht voor kunst, cultuur, dans, drama, muziek, sport
en filosofie.
Het onderwijs op onze afdelingen kenmerkt zich door de 10 bouwstenen die fundamenteel van belang
zijn voor het voltijds onderwijs aan hoogbegaafde kinderen:
-(h)erkennen,
-compact en verrijkt leerstofaanbod,
-doorgaande leerlijn,
-extra vakken
-versnellen (ja & nee),
-leren leren,
-omgaan met HB persoonlijkheidskenmerken,
-ontwikkelen met gelijken,
-topdown leerstofaanbod,
-deeplevel leren
Aanmelden: Ouders/verzorgers kunnen hun kind(eren) aanmelden bij de Montessori+ Breda of bij
Montessori+ Prinsenbeek. Onderdeel van de aanmeldingsprocedure is onder meer een
intelligentieonderzoek, uitgevoerd door een erkend orthopedagoog of GGZ-psycholoog, waaruit blijkt
dat de leerling een TIQ heeft van minimaal 130, en beschikt over de kenmerken van hoogbegaafdheid.
Aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Bij de aanmeldingsprocedure kan het
voorkomen dat in verband met een evenwichtige groepsomvang aan een leerling die later wordt
aangemeld een voorrangsplaatsing wordt geboden.

Passend onderwijs
Inleiding
Passend onderwijs is er voor alle leerlingen. In de praktijk gaat het vooral om leerlingen die extra
ondersteuning nodig hebben. Deze ondersteuning kan nodig zijn vanwege een verstandelijke beperking,
een chronische ziekte of bijvoorbeeld gedrags- of leerproblemen. Maar ook hoogbegaafdheid kan
aanleiding zijn om extra ondersteuning te organiseren.
Beleid m.b.t. Passend Onderwijs wordt gemaakt door het bestuur van het samenwerkingsverband dat
bestaat uit een vertegenwoordiging van alle deelnemende schoolbesturen. De schoolbesturen die in het
samenwerkingsverband samenwerken garanderen in hun gezamenlijk ondersteuningsplan dat iedere
leerling een passend onderwijsaanbod krijgt.
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In de praktijk verandert er voor de meeste leerlingen niets. Wel verandert de organisatie van de
ondersteuning op school en worden er steeds minder kinderen doorverwezen naar het speciaal
onderwijs.
Zorgplicht
Schoolbesturen hebben 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. Dit houdt in dat na aanmelding de
school eerst zorgvuldig gaat onderzoeken wat uw kind nodig heeft en of de school die ondersteuning zelf
kan realiseren, eventueel met ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband. Als de school de
ondersteuning niet zelf kan bieden en aangeeft dat uw kind het beste naar een andere school kan gaan,
moet de school, na overleg met u, zorgen dat er een andere school gevonden wordt die wel een passend
aanbod kan doen en uw kind kan toelaten. Dit kan een andere basisschool zijn, maar ook een school voor
speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs. Goed overleg met de ouders is in deze situatie uiteraard
belangrijk.
Nieuwe visie op ondersteuning
Waar we tot 1 augustus 2014 gewend waren aan een proces van verwijzing en toewijzing dat is
gebaseerd op de vraag wat er met het kind aan de hand is, proberen we nu het antwoord te vinden op
de vraag welke onderwijsbehoefte het kind heeft en welke extra ondersteuning dan geregeld moet
worden. De handelingsverlegenheid van de school is dan niet langer een criterium voor indicatie, maar
meer een signaal dat de leerling een beter passend onderwijsaanbod nodig heeft.
Positie van de ouders
De school heeft de verantwoordelijkheid te onderzoeken welke onderwijsbehoeften de leerling heeft en
op welke manier daarop een passend antwoord kan worden gegeven. Uiteraard betrekt school van meet
af aan de ouders in dit traject. School is in dit traject leidend en zorgt er voor dat onderzoek plaatsvindt.
Het onderzoek kan leiden tot verschillende uitkomsten, te weten:
1. De leerling blijft op school met extra ondersteuning, een arrangement;
2. De leerling gaat naar een andere basisschool;
3. De leerling wordt aangemeld bij de commissie voor toelaatbaarheidsverklaringen voor plaatsing
op school voor speciaal basisonderwijs;
4. De leerling wordt aangemeld bij de bij de commissie voor toelaatbaarheidsverklaringen voor
plaatsing op school voor speciaal onderwijs;
5. De leerling wordt aangemeld bij de commissie voor onderzoek voor toelaatbaarheid tot speciaal
onderwijs voor blinde en slechtziende en dove en slechthorende en spraak/taalgebrekkige
leerlingen, dan wel voor een arrangement voor de leerling in de basisschool.
Met betrekking tot de eerste vier trajecten kunnen ouders verschillende commissies benaderen.
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, waar ouders zich tot 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.
Schoolondersteuningsprofiel (SOP)
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Iedere school stelt binnen passend onderwijs een ondersteuningsprofiel op, waarin de school beschrijft
welke ondersteuning zij kan bieden en hoe deze ondersteuning is georganiseerd. De
medezeggenschapsraad heeft adviesrecht op het vaststellen van het schoolondersteuningsprofiel. Aan
de hand van dit SOP maakt de school ook duidelijk of de school zich wil specialiseren in een bepaald type
ondersteuning of in principe een school wil zijn voor alle leerlingen als het passend onderwijsaanbod kan
worden gerealiseerd. Het schoolondersteuningsprofiel 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.
De belangrijkste zaken uit het schoolondersteuningsprofiel van onze school staan hieronder in een
kort overzicht bij elkaar.
De Wildert is een kleinschalige school waar leerlingen in een kindvriendelijke omgeving les krijgen.
Enthousiaste en deskundige teamleden voelen zich verantwoordelijk voor de ontwikkeling van iedere
leerling. Zij houden rekening met verschillen in niveau en leerprocessen, zodat ieder kind zich optimaal
kan ontplooien. In principe zijn alle leerlingen welkom.
Kent onze school een specialisatie en zo ja, waaruit blijkt dat?
● De Wildert begeleidt al enige jaren meerdere leerlingen met een SBO beschikking en een enkele
leerling met een SO beschikking; de school beschikt niet over een specialisatie.
Hoe scoort onze school op basisondersteuning?
● De leerkrachten zorgen voor een veilig klimaat in de school.
● De leerkrachten werken met een doorgaande leerlijn, waarbij de leerstof en materialen, de
onderwijstijd en de instructie en verwerking op de verschillen tussen leerlingen zoveel mogelijk
worden afgestemd.
● De school gebruikt een samenhangend leerlingvolgsysteem, waarbij de resultaten van de
leerlingen worden geanalyseerd.
● De leerkrachten ontwikkelen zich op het gebied van pedagogiek, didactiek, organisatie en
begeleiding in het realiseren van passend onderwijs.
● De leerkrachten signaleren vroegtijdig welke leerlingen ondersteuning nodig hebben.
● De school stelt voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften begeleidingsplannen op, met
ambitieuze, haalbare doelen.
● De school zorgt voor een overdracht binnen of naar een volgende school.
● De school informeert ouders over de ontwikkeling van hun kind.
● De school werkt aan het verbeteren van de basisondersteuning in de groepen.
● De resultaten liggen op of boven het niveau van vergelijkbare scholen. Leerlingen met extra
ondersteuningsbehoeften behalen de gestelde doelen.
Welke belangrijke deskundigheden heeft de school intern en extern georganiseerd?
● De school heeft intern een rekencoördinator, een pedagoge. Binnen Markant kunnen we van
externe deskundigheden op het gebied van hoogbegaafdheid gebruik maken. Verder kunnen we
gebruik maken van de deskundigheid van Praktijk ABC,(psycholoog en orthopedagoog), het CJG,
de ambulant begeleiders van REC 3 en 4 en het SBO.
Welke specifieke ondersteuningsvoorzieningen heeft de school?
● De school heeft geen specifieke ondersteuningsvoorziening
Welke specifieke voorzieningen in de fysieke omgeving heeft de school?
● De school is rolstoelvriendelijk en heeft een invalidentoilet
Met welke ketenpartners werkt school samen?
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●

De school werkt structureel en intensief samen met Praktijk ABC, CJG, SBO en SO
De school werkt regelmatig samen met collega scholen, scholen voor het Voortgezet Onderwijs.

Meer informatie nodig?
Wij verwijzen u graag op belangrijke informatiebronnen, te weten:
·
Passend Onderwijs Informatiegids voor ouders ( uitgave Steunpunt Passend Onderwijs)
·
www.passendonderwijs.nl
·
www.mensenrechten.nl
·
www.onderwijsconsulenten.nl
·
www.onderwijsgeschillen.nl
·
www.rsvbreda.nl ( website van het eigen samenwerkingsverband)
Onze school is aangesloten bij het Regionaal Samenwerkingsverband Breda Optimale Onderwijs Kans;
oftewel RSV Breda OOK. Jacques van den Born is directeur van het RSV. Hij is te bereiken via
onderstaand adres en telefoonnummer.
RSV Breda OOK
Ridderstraat 34,
4902 AB Oosterhout.
Tel: 076 560 77 78

Extra ondersteuning door externe hulpverleners
Soms hebben kinderen behoefte aan speciale en specialistische ondersteuning en/of hulp die niet door
de medewerkers van school geboden kan worden. U kunt daarbij denken aan vormen van psychologisch
en/of orthopedagogisch onderzoek en hulpverlening maar ook aan medische en semi-medische zorg en
onderzoek.
Het initiatief tot deze ondersteuning kan zowel van buiten de school (ouders en huisarts, specialist,
maatschappelijk werk etc. ) als van binnen de school komen. In alle gevallen is het erg belangrijk dat de
ouders de school zo volledig mogelijk informeren over de diagnose en behandeling. Indien de externe
behandelaar informatie wilt krijgen van de school, zal de school hieraan meewerken indien ouders
hiervoor toestemming hebben gegeven.
Bij noodzakelijk hulpverlening en therapie op medische indicatie werkt de school vanzelfsprekend ook
mee.

Externe zorg tijdens schooluren
Het algemene uitgangspunt van Markant Onderwijs is dat er geen externe zorg wordt verleend onder
schooltijd. In situaties waarin de ouders van mening zijn dat de zorg onder schooltijd noodzakelijk is, dan
vindt altijd overleg plaats met de IB en/of de directeur.
Alvorens toestemming te geven voor het benodigde verzuim, zal de afweging gemaakt worden op basis
van medische of diagnostische gegevens. Dit betekent dat ouders alleen verlof kunnen krijgen als de
school voldoende is geïnformeerd over de uitzonderlijke situatie.
Indien de toestemming gegeven wordt, ondertekenen de ouders een “vrijwaringverklaring”. Daarin
geven zij aan alle verantwoordelijkheid op zich te nemen voor het verblijf van het kind buiten de school
en voor het verlies aan reguliere onderwijstijd.
De school is niet verantwoordelijk voor de kwalitatieve invulling van de externe zorg.
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Het ondersteuningsteam
Aan iedere school is een ondersteuningsteam verbonden. Dit team vormt als het ware het regelcentrum
en coördinatiepunt van onze totale ondersteuningsstructuur binnen de school. Het ondersteuningsteam
bespreekt vier of vijf keer per jaar de leerlingen met ondersteuningsbehoeften en bepaalt dan de
vervolgactiviteiten. De ouders nemen deel aan deze bespreking. In het zorgteam zitten: onze IB- er, een
orthopedagoog van praktijk ABC en onze school CJG- er. Ook kunnen de ambulant begeleider van het SO
of de CC’er het SBO deelnemen.

Zorg voor Jeugd
Als school zijn wij, via het CJG, aangesloten op het signaleringssysteem “Zorg voor Jeugd”.
Het systeem Zorg voor Jeugd is bedoeld om professionals en hulpverleners die zich zorgen maken over
een jongere ( 0-23 jaar), elkaar op de hoogte te brengen. Iedere zorgmelding wordt zichtbaar in het
systeem en indien er vanuit meerdere kanten een melding is gemaakt over deze jongere, wordt een
ketencoördinator aangesteld. Deze ketencoördinator coördineert de hulpactiviteiten van verschillende
partijen rondom deze jongere en zorgt ervoor dat de jongere en/of de ouders niet benaderd wordt door
verschillende organisaties. Er vindt dus veel meer afstemming en samenwerking plaats.
Door deze werkwijze hoopt men risico’s met jongeren te voorkomen.
Het systeem Zorg voor Jeugd is beschikbaar gesteld door de gemeente, die vanuit de Wet
maatschappelijke ondersteuning ( WMO) namelijk de taak heeft problemen bij jongeren te signaleren en
de coördinatie van de zorg te organiseren.
Meer informatie over dit onderwerp kunt u lezen op www.zorgvoorjeugd.nu

Centrum Jeugd en Gezin ( CJG)
CJG Breda is een netwerkorganisatie van GGD, IMW, Surplus Welzijn, MEE, Careyn, GGZ,
Zuidwester/Tender, Novadic-Kentron, Bureau Jeugdzorg, Avicenna, Humanitas, Social Work Breda en
Kober. Alle Bredase professionals die met ouders en kinderen werken vormen in principe het CJG Breda.
De School-CJG-er adviseert en beantwoordt vragen over opvoeden en opgroeien die ouders en jeugdigen
in hun directe omgeving stellen, bijvoorbeeld op school, bij de kinderopvang of op de sportclub. De
School-CJG-er ondersteunt ook de professionals in die directe omgeving: de leerkracht/docent,
medewerker kinderopvang en sporttrainer. De School-CJG-er is in de wijk en op school voor ouders en
jeugdigen een bekend en vertrouwd gezicht. Hij of zij heeft vooral een preventieve taak: informeren,
adviseren, signaleren en eventueel de weg wijzen naar de juiste hulp. De School-CJG-er weet op
veelvoorkomende vragen en ontwikkelingen in te spelen met preventieve activiteiten.
Onze School-CJG-er is Floortje Geers. Iedere donderdagmiddag heeft zij inloopspreekuur van 14.45u tot
15.30 uur. Via de leerkracht of ib is het ook mogelijk om in contact te komen met Floortje. Een andere
mogelijkheid is om telefonisch een afspraak te maken op een voor u geschikt tijdstip tel.: 0800-4440003.

Praktijk ABC
Onze school werkt samen met Praktijk ABC. Deze dienst is een praktijk voor orthopedagogiek en
psychologie dat ons adviseert en ondersteunt op gebied van leerlingenzorg. Alle aspecten van zorg voor
leerlingen zijn onderwerp van deze samenwerking, die voor ons van groot belang is. Monika Rommers is
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de vaste medewerkster van Praktijk ABC en OPPB op onze school. Monika adviseert leerkrachten, IB,
directie en ouders.
Indien een leerling in aanmerking komt voor onderzoek door Praktijk ABC, dan gebeurt dit altijd in
samenspraak met de ouders. Ouders geven toestemming voor het onderzoek en worden uitgenodigd
voor een intakegesprek en later voor een gesprek om de resultaten van het onderzoek te bespreken.

Kosten van onderzoeken
Indien er voor een kind specialistisch onderzoek nodig is, dan vindt dit onderzoek plaats bij een
gekwalificeerd bureau. De kosten van onderzoek zijn als volgt verdeeld:
1. Onderzoek bij Praktijk ABC-OPPB, op gezamenlijk initiatief van school en ouders -> school betaalt.
Echter: indien de ouder lopende het onderzoek van verdere medewerking aan het onderzoek afziet of
het resultaat van het onderzoek niet accepteert, waardoor de gegevens vernietigd moeten worden, zal
de school de kosten van het onderzoek bij de ouders in rekening brengen.
2. Onderzoek i.v.m. plaatsing op het voltijds hoogbegaafdenonderwijs op de Montessorischool -> ouders
betalen dit onderzoek zelf.
Bureau ABC kan dit onderzoek uitvoeren, maar ouders zijn vrij om in zee te gaan met een ander bureau.

Naar het voortgezet onderwijs
In de laatste jaren van de basisschool komt het onderwerp “voortgezet onderwijs” naar voren. Onze
school is erop gericht om voor ieder kind een passend advies te geven aan de ouders over welke vorm
van VO het meest geschikt lijkt voor het kind. Natuurlijk zijn leerprestaties daarbij belangrijk, maar ze zijn
zeker niet alles bepalend. Even belangrijk zijn kindkenmerken als motivatie, werkhouding,
doorzettingsvermogen en de wensen van het kind zelf. Deze aspecten worden zeker in de
adviesgesprekken met kinderen en ouders opgenomen.
Een korte schets van de weg naar een definitieve keuze:
In groep 8 wordt gewerkt richting het VO door kennismaking met de vormen van voortgezet onderwijs,
een tweetal gesprekken met de leerkracht over het schooladvies en ten slotte in april de Centrale
Eindtoets PO.
Allereerst maken de leerlingen van groep 8 de drempeltoets. De resultaten worden in december met
kind en ouders besproken en geven inzicht in de stand van zaken op de verschillende vakgebieden. De
leerkracht geeft een eerste advies.
Indien de VO scholen medewerking verlenen, bezoeken we in de periode december – januari met de klas
een aantal middelbare scholen, zodat de schoolkeuze voor de kinderen meer gaat leven. In februari
brengen we n.a.v. een persoonlijk gesprek met de ouders en de leerling advies uit over de mogelijkheden
van het kind. Samen met uw dochter of zoon kunt u daarna beslissen over het type vervolgonderwijs en
de school van uw keuze.
Gezamenlijke afspraken van het VO:
* het VO organiseert een centrale voorlichtingsavond, waarvoor alle ouders worden uitgenodigd. De
informatie gaat over de verschillende vormen van voortgezet onderwijs en de mogelijkheden die er voor
uw kind zijn.
* In januari zijn er dan op alle scholen voor VO de open dagen. Daar kunnen ouders samen met hun kind
naar toe gaan om de school te bekijken en de sfeer te proeven, zodat u kunt bepalen voor welke school u
wilt kiezen.
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* In maart vindt de centrale aanmelding plaats: alle ouders gaan naar de VO school van hun keuze om
hun zoon of dochter aan te melden.
* Uiterlijk in mei krijgen alle ouders bericht van het VO of het kind is aangenomen.
Alle informatie over het VO in Breda vindt u op www.vobreda.nl

Hoe maken de leerlingen het in het VO?
Gedurende de eerste jaren dat het kind in het voortgezet onderwijs verblijft, worden de prestaties van
de kinderen naar ons teruggekoppeld en volgen wij hun ontwikkeling op de nieuwe school. Op die wijze
houden we de vinger aan de pols wat betreft de aansluiting van ons onderwijs op het vervolgonderwijs.

Overdrachtsdossier
Voor alle kinderen die de school verlaten (verhuizing, overplaatsing naar SBO, naar voortgezet
onderwijs), wordt aan de ontvangende school een digitaal overdrachtsdossier verstrekt. Ouders hebben
vooraf inzage.

GGD onderzoeken, nieuwe werkwijze en informatie
U wilt het beste voor uw kind: dat het gezond en gelukkig is, voor zichzelf opkomt en verstandige keuzes
maakt. GGD West-Brabant helpt u daarbij zodat uw kind gezond en veilig opgroeit. Onder het motto
‘ieder kind in beeld’ zet de GGD West-Brabant zich dagelijks in met extra aandacht voor kinderen of
gezinnen die dat nodig hebben.
Publieke gezondheid
Vanuit de Wet Publieke Gezondheid is de GGD West-Brabant in uw gemeente verantwoordelijk voor de
jeugdgezondheidszorg van kinderen van 0 t/m 19 jaar. Wij zetten ons dagelijks in om eventuele
gezondheidsproblemen en –risico’s zo snel mogelijk op te sporen en zo veel mogelijk te beperken.
Samen met onze partners in het Centrum voor Jeugd en Gezin en in nauwe samenwerking met school,
houden wij zicht op de lichamelijke, geestelijke en emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren in
West-Brabant. Zo ook op de gezondheidssituatie van uw kind.
Gezondheidsonderzoeken
Dat zicht op de West-Brabantse gezondheidssituatie houden we onder andere via
gezondheidsonderzoeken. Op de basisschool zien we alle kinderen van 5-6 jaar en van 10-11 jaar. In de
tweede klas van het voorgezet onderwijs vindt het laatste gezondheidsonderzoek plaats. U hoort vooraf
dat er een gezondheidsonderzoek plaatsvindt, hiervoor wordt uw kind uit de klas gehaald. De
uitkomsten van ieder onderzoek sturen wij u per post toe. De resultaten noteren wij ook in het Digitaal
Dossier Jeugdgezondheidszorg van uw zoon of dochter. Het kan zijn dat wij u en uw kind uitnodigen voor
een vervolgafspraak op de GGD.
In het kalenderjaar 2018 zien wij de kinderen geboren in 2008 en 2012 en in het kalenderjaar 2019 zien
wij kinderen geboren in 2009 en 2013. Bij het gezondheidsonderzoek 5-6 jarigen ontvangen ouders een
vragenlijst en bij het gezondheidsonderzoek 10-11 jarigen ontvangen zowel ouders als jongere apart een
vragenlijst.
Wat doen we tijdens het onderzoek?
Het onderzoek vindt plaats op school of, indien uw school geen ruimte tot haar beschikking heeft, op de
GGD. Vindt het onderzoek op school plaats, dan hoeft u hierbij niet aanwezig te zijn. Vindt het onderzoek
op de GGD plaats, dan nodigen we u uit om samen met uw zoon of dochter om langs te komen.
Voordat de onderzoeken beginnen op school, legt de medewerker van de Jeugdgezondheidszorg in de
klas uit wat zij gaat doen. Tijdens het onderzoek controleert zij bij uw kind de lengte en het gewicht. Uw
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kind hoeft hiervoor alleen de schoenen uit te doen. Op 5/6 jarige leeftijd controleert zij ook het gehoor
en de ogen. Als hier aanleiding toe is, controleert zij ook bij kinderen van 10/11 jaar het gehoor en/of de
ogen. Uw vragen en zorgen over de gezondheid en ontwikkeling van uw kind, die u eventueel heeft
aangegeven op de vragenlijst of tijdens het onderzoek, bekijkt zij uiteraard ook. Indien nodig nemen we
daarover contact met u op.
Jeugdgezondheidszorg op school
Op basisscholen en voortgezet onderwijs zijn wij onder andere op de verschillende manieren actief. Het
aanbod per school verschilt en is afhankelijk van de afspraken met gemeenten.
▪ Advies en ondersteuning aan ouders/verzorgers (en de leerkrachten) van leerlingen die vaak afwezig
zijn of met school dreigen te stoppen.
▪ Deelname aan Zorg- en adviesteams waarin de leerlingen besproken worden die extra zorg nodig
hebben.
▪ Voorlichting en advies over en periodieke controle van hygiëne, veiligheid en een goede ventilatie op
school.
▪ Verschillende activiteiten gericht op onder andere gezonde voeding, beweging, weerbaarheid en
seksualiteit.
▪ Advies en ondersteuning bij een ingrijpende gebeurtenis of een melding van ongewenst gedrag op
uw school (extern vertrouwenspersoon).
Inentingen
GGD West Brabant voert in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het
Rijksvaccinatieprogramma uit. Jaarlijks vaccineren wij kinderen tegen ernstige ziekten zoals bof, mazelen
en rode hond (BMR), difterie, tetanus en polio (DTP) en baarmoederhalskanker. Meer informatie vindt u
op: http://www.rivm.nl/Onderwerpen/R/Rijksvaccinatieprogramma
Gaat u op vakantie? Gezond op reis begint bij de GGD. Wij bieden inentingen en advies op maat over
maatregelen tegen malaria en andere infectieziekten. Niet alleen in verre oorden, maar ook in
landen dichter bij huis kunt u besmet raken met bijvoorbeeld buiktyfus, gele koorts of tuberculose. Meer
informatie vindt u op: http://www.ggdreisvaccinaties.nl/
Hoofdluis
Wilt u meer informatie over behandeling van hoofdluis, kunt u terecht op de website van het RIVM:
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis.
Contact
Heeft u twijfels of zorgen over de groei en de ontwikkeling van uw kind? Of over zijn of haar gedrag thuis
of op school? Dan staan de jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, verpleegkundig specialist en
doktersassistenten van GGD West-Brabant voor u klaar.
Sinds 2014 kunt u gebruik maken van Mijn Kind in Beeld, www.mkib.nl, u kunt de groeicurven van u kind
in zien en u persoonlijke gegevens aanpassen. U heeft hiervoor een DigiD met SMS code nodig. Via MIKB
kunt u ook uw vragen stellen. U kunt een telefonische of persoonlijke afspraak maken via het
afsprakenbureau Jeugd en Gezin op telefoonnummer 076–528 2486. Meer informatie vindt u op
www.ggdwestbrabant.nl/mijnkind
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8. BSO, TSO en peuteropvang
Buitenschoolse opvang Partou
Obs de Wildert wil dat ouders gebruik kunnen maken van een voorziening voor onderwijs, voorschoolse
opvang en buitenschoolse opvang onder één dak. Het uitgangspunt daarbij is, dat ouders kunnen
vertrouwen op kwaliteit in onderwijs én opvang. Partou is een landelijke kinderopvangorganisatie met
het hoofdkantoor in Vianen. Heeft u vragen dan kunt u altijd contact opnemen met de afdeling
klantenservice telefoon 088-2357500.
De opvang van Partou kinderopvang
Bij de kinderopvang van Partou kunt u rekenen op goede zorg voor uw kind, in een veilige, liefdevolle
omgeving. Persoonlijke aandacht en plezier staan voorop. Er is altijd iemand die tijd heeft voor uw zoon
of dochter, ook als het druk is. Partou is óók de plek waar fantasie en verbeelding alle ruimte krijgen.
Met verrassende activiteiten inspireren we de kinderen en helpen we ze spelenderwijs te leren en de
wereld te ontdekken. Elke dag iets bijzonders, dat is Partou!
Voorschoolse opvang
Bij de voorschoolse opvang (vso) verzorgen wij in schoolweken opvang vóór schooltijd van 07.15 tot
08.30 uur. Tijdens deze opvang kunnen kinderen gebruik maken van de mogelijkheid om te ontbijten (dit
is bij de prijs inbegrepen).
Buitenschoolse opvang
Bij de buitenschoolse opvang (bso) van Partou kunt u rekenen op goede zorg voor uw kind, in een veilige,
liefdevolle omgeving. Het is een ontspannen plek waar kinderen samen met leeftijdgenootjes genieten
van hun vrije tijd. Hier delen ze geheimen met vrienden, ontdekken ze spelenderwijs de wereld en
ontwikkelen een eigen mening. Gedurende de 40 schoolweken verzorgen wij op maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag opvang aansluitend op schooltijd tot 18.15 uur. Op woensdag zijn wij niet geopend.
Integraal kindcentrum
De visie op peuteropvang van onze school en Partou komt sterk overeen. Hierbij hebben wij beiden de
wens om de samenwerking te intensiveren en de eerste stappen te zetten richting een Integraal
Kindcentrum (IKC) waar de doorgaande ontwikkeling centraal staat. In een veilige en vertrouwde
omgeving kunnen kinderen hun sociale- en persoonlijke competenties optimaal ontwikkelen, doordat
onderwijs en opvang op elkaar aansluiten. Vanuit de peuteropvang brengen we kinderen spelenderwijs
in contact met het onderwijs, zodat ze op hun vierde jaar vol zelfvertrouwen kunnen starten op de
basisschool. En de thema’s waarmee we op school werken komen na schooltijd terug op de
buitenschoolse opvang. Dat betekent dat Partou naast buitenschoolse opvang ook peuteropvang zal
gaan aanbieden.
Activiteiten
Met een leuk activiteitenprogramma inspireren we de kinderen en helpen we hen met hun ontwikkeling.
Maandelijks terugkerende activiteiten als een kookworkshop en een activiteit waarvoor leerlingen van
de hele school kunnen inschrijven. Elke maand is er een andere thema waarbij we de kinderen vragen
om mee te denken over de activiteiten die binnen het thema passen. We werken wekelijks samen met
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Grote Broer die verschillende workshops aanbieden. In je eentje een boekje lezen, kan natuurlijk ook. Zo
maken we elke dag bijzonder!
Bso met of zonder vakantieopvang
Bij Partou heeft u de keuze uit een contract met of zonder vakantieopvang. Tijdens 12 vakantieweken
verzorgen wij de opvang van maandag t/m vrijdag, behalve op woensdag. We voegen samen op de
andere bso vestiging van Partou in de Jan Nieuwenhuyzenstraat 13 te Breda (wijk Boeimeer).
Openingstijden 07.30 tot 18.30 uur.
Hoe aanmelden?
U kunt inschrijven via de website www.partou.nl
Op onze website vindt u uitgebreide informatie over onder meer de Wet Kinderopvang,
tegemoetkoming in de kosten van de belastingdienst, Partou kinderopvang en de kwaliteit van onze
diensten.
Wilt u weten wat de netto kosten voor u zijn per maand, vult u dan de rekentool in op de website van
Partou, dan weet u hoeveel toeslag u gaat ontvangen per maand en wat dus uw netto kosten zijn.
Peuteropvang Partou
Het afgelopen schooljaar zijn Partou en de Wildert tot overeenstemming gekomen om, na het vertrek
van peuteropvang het Beertje, ook voor de peuteropvang samen te gaan werken. Inmiddels staat de
ruimte waar voorheen het Beertje zat leeg. Met ingang van januari 2018 valt peuteropvang namelijk
onder de Wet Kinderopvang. Dit betekent dat peuteropvang aan dezelfde kwaliteitseisen moet voldoen
als kinderopvang. Dat heeft o.a. gevolgen voor de ruimtes waar de peuters opgevangen gaan worden.
Om aan de nieuwe wet- en regelgeving te kunnen voldoen, moeten we het nu leegstaande lokaal én de
buitenruimte onder handen nemen en is inmiddels een nieuwe gebruiksvergunning aangevraagd. We
proberen alles uiteraard zo snel mogelijk in gang te zetten, maar zijn hierbij deels afhankelijk van
verschillende gemeentelijke (spoed) procedures. Dit houdt in dat we helaas niet direct na de
zomervakantie kunnen starten, maar pas in de loop van schooljaar 2018-2019 van start kunnen gaan met
peuteropvang.
Wanneer wij meer duidelijkheid hebben over de precieze datum, wordt u hier uiteraard direct van op de
hoogte gebracht. We begrijpen we dat deze situatie voor u niet wenselijk is en doen ons uiterste best
alles zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen.

Tussenschoolse opvang (overblijven)
De TSO bestaat uit een groep leuke en vlotte ouders, die iedere middag uw kinderen opvangen en
proberen het gezellig te maken. De directeur is contactpersoon voor het overblijven, zodat een goed
overleg tussen de leerkrachten en de overblijfouders mogelijk is.
De kinderen geven 's ochtends aan de leerkracht door wie er over gaan blijven.
U hoeft dus niet vooraf door te geven wanneer het kind overblijft.
Algemeen
• Een kind dat overblijft is door de ouder of het kind zelf aangemeld.
• Indien een kind is aangemeld voor het overblijven dient hij/ zij ook volgens de overblijftijden aanwezig
te zijn in het daarvoor aangewezen lokaal. Wij laten de kinderen tussen de middag niet bellen naar de
ouders of ze elders mogen eten.
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Overblijftijden
De overblijftijd is van 12.00 uur tot 12.55 uur. Voor en na die tijd is de leerkracht verantwoordelijk.
Communicatie en respectvol omgaan met elkaar:
De overblijfkracht mag worden aangesproken met de voornaam.
Leerlingen zijn beleefd tegen de overblijfkracht en andersom.
We letten erop dat we leerlingen rustig aanspreken.
Tijdens het eten mag er gezellig gekletst worden.
Regels tijdens en na het eten:
• De kinderen nemen zelf eten, drinken en eventueel fruit mee dat zij zittend aan hun tafel opeten.
• De overblijfkrachten dwingen kinderen niet tot het volledig opeten en drinken van de meegebrachte
lunch, al zullen ze de kinderen wel stimuleren tot eten. Wat over is gaat in het trommeltje mee terug
naar huis.
• Eén klein snoepje voor na het eten mag. Geen zakjes, doosjes of rolletjes snoep.
• De kinderen gaan niet eerder van tafel dan dat het sein door de overblijfkracht gegeven wordt.
• Als de kinderen klaar zijn met eten, laten ze de tafel netjes achter.
• In de school wordt rustig gelopen en gepraat.
• We eten netjes en gaan op een positieve manier met elkaar om.
• Hebben kinderen tijdens het overblijven problemen dan kunnen ze hiermee terecht bij de
overblijfkracht.
• De overblijvers van groep 1-2 spelen op het plein.
• De overblijvers van groep 3-8 mogen ook op het veldje. Vanaf groep 5 mag er gevoetbald worden.
• Bij slecht weer bepaalt de TSO of men buiten gaat spelen.
• Bij slecht of heel koud weer blijven de kinderen binnen. Kinderen kunnen samen een spelletje doen,
tekenen, kleuren of een boek(je) lezen.
• Bij het binnen en buiten spelen gelden voor alle groepen de normale schoolregels.
• Kinderen luisteren naar de overblijfkrachten.
• Het speelgoed wordt na gebruik opgeruimd en teruggezet in de kast, om 12.50 uur is alles opgeruimd.
Het is heel nuttig om de broodtrommels en bekers goed te merken met de naam van het kind. Dit geldt
natuurlijk ook voor pakjes drinken. Dit alles om gezoek en verwisseling te voorkomen.
Hoe verloopt de betaling van het overblijven en wat zijn de kosten?
De overblijfgroep werkt met strippenkaarten. Deze kaarten blijven bij de coördinator in een map. Als
deze kaart vol is krijgt u een melding (op maandag), zodat u weet dat er een nieuwe kaart gekocht moet
worden. Een keer overblijven kost één strip. Meerdere kinderen op een kaart is geen probleem.Een
strippenkaart is er in de grootte van 20 (23 euro) of 40 strippen.(46 euro) De kosten zijn altijd €1,15 per
strip.
Vergeet u bij betaling via de bank niet om de naam en klas van uw kind vermelden. Het
bankrekeningnummer van de overblijfwerkgroep OBS de Wildert is NL16 INGB 0009274290.
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9. De ouders
Betrokkenheid
Om de beste resultaten te boeken voor uw kind, is het van zeer groot belang dat school en ouders
samenwerken en elkaar goed informeren, ondersteunen en begrijpen. Een grote betrokkenheid komt
deze samenwerking ten goede en dat is dan weer in het voordeel van het kind. Wij hechten dan ook veel
waarde aan de mening van u als ouder en wij streven naar een wederzijdse vertrouwensband. In
gevallen dat u het niet eens bent met bepaalde gebeurtenissen, hopen we dat u hierover meteen
contact opneemt met ons zodat we de zaak kunnen ophelderen.

Ouderhulp
De hulp van ouders bij allerlei activiteiten is gewenst en noodzakelijk. Wij kunnen deze leuke onderdelen
van het schooljaar absoluut niet uitvoeren zonder deze extra ondersteuning. U kunt bijvoorbeeld
assisteren bij de crea-ochtenden. Ook bij de begeleiding van excursies, de sportdag en de
schoolbibliotheek en niet te vergeten de werkgroep hoofdluis, kunnen we ouderhulp goed gebruiken. Als
er ouderhulp nodig is, wordt u uitgenodigd om mee te helpen via leerkracht, ouderraad of nieuwsbrief.

Medezeggenschapsraad (MR)
De MR bestaat uit drie ouders en drie teamleden.
De leden van de MR oudergeleding worden gekozen door de ouders voor een periode van drie jaar. In
principe zijn er elk jaar verkiezingen. De MR legt ieder jaar schriftelijk via het jaarverslag aan de ouders
verantwoording af over het gevoerde beleid en de ondernomen activiteiten. De vergaderingen van de
MR vinden op school plaats en hebben een openbaar karakter; dit betekent dat iedere ouder de
vergadering als toehoorder bij kan wonen.
De goedgekeurde notulen van de MR vergadering worden gepubliceerd op de website.
De medezeggenschapsraad houdt zich bezig met het beleid van de school. De raad heeft wettelijk
vastgelegde bevoegdheden ( adviesrecht of instemmingsrecht) bij de vaststelling van het schoolplan en
de schoolgids, de groepsindeling, schooltijden, vakanties, overblijfbeleid en de benoeming van
personeel. Ook voert de MR controle uit op de veiligheid in het schoolgebouw en het veilige
schoolklimaat, het voorkomen van discriminatie, de organisatie van het overblijven en de besteding van
de door ouders bijeengebrachte vrijwillige ouderbijdragen. De raad vervult tevens een schakelfunctie
tussen ouders, team, directie en ouderraad.
De MR overlegt regelmatig met de directeur en in een beperkt aantal gevallen met het college van
bestuur. Dit laatste overleg loopt via de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) die op
bestuursniveau zaken bespreekt.
Onze MR is lid van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs.
De reglementen van de MR en de GMR liggen op school ter inzage.

Stichting ouders van de Wildert
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De stichting ouders van OBS de Wildert is een overkoepelend breed gedragen orgaan, dat is
samengesteld uit verschillende gelederen binnen de school, o.a. vanuit de AC, de TSO, de MR en het
team. Zij verkrijgen en beheren de gelden van de ouders van OBS de Wildert.

Activiteitencommissie(AC)
De activiteitencommissie vertegenwoordigt alle ouders/verzorgers van onze school en bestaat uit
ongeveer 12 ouders van leerlingen verspreid over groep 1 t/m 8.
De AC houdt zich bezig met het organiseren van activiteiten en festiviteiten, zoals het Sinterklaasfeest,
de sportdag, de kerstviering, het schoolreisje etc. Samen met leerkrachten bedenken de ouders de
activiteiten. Voor de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van iedere activiteit wordt een werkgroep
gevormd om te zorgen voor een goed verloop.
Daarnaast heeft de AC een signaalfunctie naar het team, de directeur en de Medezeggenschapsraad
(MR).
Vanuit het lerarenteam is een leerkracht contactpersoon tussen AC en team; deze leerkracht woont de
AC-vergaderingen bij.
De AC-vergaderingen zijn over het algemeen openbaar. De data staan vermeld op de schoolkalender.
De leden van de AC zijn altijd bereid om u meer informatie te verstrekken over de gang van zaken in
onze activiteitencommissie. De ledenlijst vindt u in het informatie gedeelte van de schoolkalender.

Ouderbijdrage
De vrijwillige ouderbijdrage, van groot belang
De ouderbijdrage komt ten goede aan zaken waarvoor geen of heel summier gelden beschikbaar worden
gesteld door de rijksoverheid, maar die sfeer- en kwaliteit verhogend zijn voor de school. U kunt daarbij
denken aan de sinterklaas en kerstviering, carnaval, de bingo’s en een sportdag. Hoewel de bijdrage in
principe vrijwillig is, is het essentieel om alle extra’s te kunnen bekostigen. Zonder uw bijdrage kunnen
deze activiteiten simpelweg niet plaatsvinden.
De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage
De vrijwillige ouderbijdrage is voor dit schooljaar vastgesteld op € 15,00 per kind. Voor ieder kind dat
start vanaf januari is het bedrag vastgesteld op € 7,50.
Ondanks de verhoging van het bedrag, is de bijdrage dit jaar nog steeds lager dan die van andere scholen
(tussen de €20,00 en €25,00).
De Stichting Ouders van OBS De Wildert bepaalt hoe de vrijwillige ouderbijdrage wordt besteed.
Betalingsmogelijkheden
U heeft diverse mogelijkheden voor de betaling van de vrijwillige bijdrage. Bij voorkeur ontvangen we uw
bijdrage vóór 15 oktober 2018, in verband met de uitgaven voor de activiteiten in december.
●
●

●
●

Éénmalige betaling per bank voor al uw kinderen.
Éénmalige gespreide betaling per bank voor uw kinderen.
Bijvoorbeeld: betaling voor het oudste kind in september, het middelste kind in oktober en
jongste kind in
november.
Gespreide betaling per bank per maand/kwartaal.
Bijvoorbeeld: deel 1 in september, deel 2 in oktober en deel 3 in november).
Éénmalige betaling per pin. Dit kan op dinsdag 2 oktober van 8:30u tot 9:30u of op woensdag 3
oktober
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●
●

van 12:00u tot 13:00u in de aula van school.
Contante betaling aan Bob Schram. Alleen gepast, in envelop voorzien van het bedrag, de naam
en de groep van uw kind(eren).
Betaling via Stichting Leergeld (https://www.leergeld.nl).

Bij betaling per bank, kunt u het bedrag overmaken naar: NL17 INGB 0000 6078 07 t.n.v. Stichting
Ouders van OBS De Wildert. Vermeld a.u.b. duidelijk de naam en de groep van uw kind(eren).
Indien u door (financiële) omstandigheden situatie niet in staat bent om de ouderbijdrage (tijdig) te
betalen, neemt u dan contact op met Bob Schram (bschram@markantonderwijs.nl) om samen tot een
een geschikte oplossing te komen.

Verkiezingen
Indien er in de MR of AC plaatsen zijn opengevallen, kunnen deze worden ingenomen door een nieuwe
ouder. Iedere ouder die een kind op onze school heeft, komt in aanmerking om lid te worden van MR of
AC. Het is niet mogelijk om als ouder zowel in de AC als de MR actief te zijn.
Via een vaste procedure vinden hiervoor verkiezingen plaats.

Informatie voor de ouders
Informatieavonden
Aan het begin van het schooljaar organiseren we uitgebreide informatieavonden voor alle ouders. In
iedere groep worden alle ouders uitgenodigd voor deze eerste bijeenkomst in het nieuwe schooljaar. De
leerkracht vertelt u over de gang van zaken in de groep en over de materialen en methoden die we
gebruiken. U kunt nader kennismaken met de leerkracht(en) van uw kind en u kunt ook vragen stellen.
Startgesprek: In oktober heeft elke leerkracht een gesprek met u en vanaf groep 4 mag uw kind er ook bij
zijn. Voorafgaand aan dit gesprek vult het kind met zijn ouders een vragenlijst in, welke onder andere
vragen bevat over hoe het kind zichzelf ziet en waar hij/zij goed in is. Tijdens deze gesprekken kan het
kind aangeven wat hij dit jaar wil leren en waar hij hulp bij denkt nodig te hebben. Gedurende het
schooljaar wordt hier door de leerkracht en het kind op gereflecteerd.
Inloopmoment: twee keer per jaar presenteren de leerlingen aan hun eigen ouder waar zij op dat
moment mee bezig zijn in de klas. Zie voor de exacte data de kalender.
Rapportgesprek: Na het eerste rapport volgt een gesprek met de leerkracht over het rapport. Het
rapport is van te voren met uw kind besproken, uw kind is niet aanwezig bij dit gesprek.
Ouderportaal Parnassys: alle ouders hebben via het ouderportaal van Parnassys toegang tot de
gegevens van hun eigen kind. Dit zijn de groepsgegevens en de persoonlijke gegevens.
De nieuwsbrief: ongeveer één keer per maand krijgt u via de ouderapp van BasisOnline de nieuwsbrief
toegestuurd.
Ouderapp BasisOnline: regelmatig krijgt u via het ouderportaal actuele informatie toegestuurd, zowel
vanuit de groepsleerkrachten over de groep als meer algemene informatie vanuit school.
De schoolgids: deze staat op de website.
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De informatiekalender: deze krijgt u aan het begin van het nieuwe schooljaar uitgereikt. De
informatiekalender staat ook op de website.
De website: op onze website www.obswildert.nl, kunt u alle informatie lezen over de Wildert. Er worden
ook links aangegeven die voor u interessant kunnen zijn.
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10. Activiteiten voor de kinderen
Projecten en thema’s
In groep 1 en 2 wordt gedurende het hele jaar projectmatig of thematisch gewerkt. Hiervoor maken wij
gebruik van het kleuterprogramma Sil op school. Ook proberen wij in groep 1 en 2 waar mogelijk aan te
sluiten bij de thema’s van VierKeerWijzer van groep 3 t/m 8.
Ook het thema van de Kinderboekenweek krijgt in groep 1 en 2 aandacht. Voorbeelden van andere
projecten zijn: feesten, water, sport, lente, reizen, afval. De keuze van de onderwerpen is afhankelijk van
de actualiteit, het jaargetijde of wensen van de kinderen.
Meestal wordt er éénmaal per jaar met alle groepen een gezamenlijk project georganiseerd, dat twee
weken of langer duurt. De afsluiting hiervan vindt meestal plaats in de vorm van een kijkmiddag met
tentoonstelling en/of optredens. We nodigen alle ouders van harte uit om dan te komen kijken naar de
resultaten van de werkzaamheden. Via de nieuwsbrief krijgt u de actuele informatie.

Vieringen
Elk jaar organiseren we vieringen rondom feesten als Sinterklaas, kerstmis en carnaval. Maar ook de
bingo en de bonte avond zijn hoogtepunten voor onze leerlingen.

Sportactiviteiten
Elk jaar streven wij ernaar om een sportdag voor alle leerlingen te organiseren.
Ook doen we mee aan het schoolvoetbaltoernooi in de Haagse Beemden, waaraan kinderen van groep 3
t/m 8 vrijwillig kunnen deelnemen. De avondvierdaagse in de Haagse Beemden is al jaren een traditie,
we lopen graag mee.
Incidenteel wordt de school benaderd om mee te doen aan andere sportieve activiteiten in Breda en
omgeving. Als het organisatorisch past, doen we daar altijd graag aan mee.
Ook werkt onze school altijd mee aan het beleid van de gemeente Breda om sport voor kinderen te
bevorderen.

Sportcoaches Breda
Het is een organisatie die ook het komende schooljaar op verschillende manieren deelname aan
sportactiviteiten zal stimuleren. Zo worden er voor de groepen 7 en 8 sportdagen georganiseerd. Ook
wordt er een sportdag voor de groepen 3 t/m 8 georganiseerd en zijn er activiteiten tijdens de
koningsspelen. Via de nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

Culturele activiteiten: De Ontdekking
Onze school doet mee aan het culturele programma “De Ontdekking” voor basisscholen in Breda. De
leerlingen maken mede dankzij dit programma kennis met verschillende vormen van cultuur zoals
theater, film, beeldende kunst en muziek.
Het jaarprogramma wordt centraal geregeld, waarbij soms ook het busvervoer voor ons geregeld wordt.
Soms vinden activiteiten binnen de klas plaats, maar meestal gaan we met een groep buiten de school
naar theater of museum. Via de nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de activiteiten in het kader
van “De Ontdekking”.
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Samen op excursie
Een paar keer per jaar proberen we met de groepen op excursie te gaan. De uitstapjes zijn meestal
gekoppeld aan een thema of een actueel aanbod. We achten het van belang dat uw kind de mogelijkheid
krijgt op deze wijze kennis te maken met de wereld om zich heen. We gaan bijvoorbeeld naar de
bibliotheek, kinderboerderij, het bos, een tentoonstelling of een museum.
Met groep 8 gaan we op bezoek bij diverse scholen voor voortgezet onderwijs.
Voor de excursies wordt nogal eens gebruik gemaakt van vervoer per auto door ouders. Daarbij houden
wij ons aan de wettelijke regels voor het vervoer van kinderen.

Schoolreis
Met de groepen 1 tot en met 7 gaan we een dag op schoolreis. Voor de kinderen altijd een heel
spannende en plezierige gebeurtenis. We zoeken een bestemming uit die past bij de leeftijd van het
kind. Wij streven ernaar om de schoolreis een educatieve bestemming te geven.
De kosten van de schoolreis zijn geheel voor rekening van de ouders. Om de schoolreis veilig en goed te
laten verlopen hebben we ook hierbij zeker de hulp van veel ouders nodig. We hopen dan ook dat we
daarbij een beroep op u mogen doen!
De schoolreis is niet alleen een gezellige dag, het geeft ook de gelegenheid aan kinderen, ouders en
teamleden op een ongedwongen en vrolijke wijze met elkaar om te gaan.

Schoolkamp
De leerlingen van groep 8 sluiten aan het einde van het schooljaar hun basisschoolperiode af. Wij geven
daaraan een extra dimensie door met de groep op schoolkamp te gaan. Drie dagen gezamenlijk
kamperen is een fantastische tijd. Sportief bezig zijn, samen eten en slapen, toneelspel en disco:
niemand wil dit missen!
Nadere informatie over het schoolkamp wordt gegeven aan de ouders van de groep 8 leerlingen door de
leerkracht.

Slaapfeest oudste kleuters en groep 3
De oudste kleuters die doorstromen naar groep 3 en de leerlingen van groep 3 worden ieder jaar
uitgenodigd voor een slaapfeestje.
Samen met de groepsleraren overnachten zij op school in een knusse en gezellige sfeer. De volgende
ochtend mogen zij om 08: 30 uur worden opgehaald en zijn ze de rest van de dag vrij.

Musical groep 8
De kinderen van groep 8 sluiten hun basisschooltijd feestelijk af met een musical.
De musical wordt opgevoerd voor alle leerlingen van onze school en natuurlijk op de afscheidsavond
voor de ouders en oudere broers en zussen van de schoolverlaters.

Samen spelen, samen leren en samen groeien.
49

11. De effecten en kwaliteit van ons onderwijs
Doelstelling
Het voornaamste doel van ons onderwijs is om voor ieder kind de best mogelijke resultaten te boeken.
Daarbij zijn leerprestaties niet de enige maat. Zeker ook de persoonlijke ontwikkeling op sociaal
emotioneel gebied en het algemene welbevinden van het kind zijn zeer belangrijk.
Om te kunnen inspelen om de wisselende behoeften van kinderen en maatschappij, is het onderwijs op
onze school voortdurend in beweging. We ontwikkelen ook onszelf door nieuwe werkwijzen in te voeren
en te werken met de modernste methoden. Al deze inspanningen worden ook met regelmaat
geëvalueerd, zodat we antwoord krijgen op de vraag of wij inderdaad goede resultaten boeken met ons
onderwijs. Niet alleen de ouders en de school zijn benieuwd naar de resultaten van het onderwijs. Ook
de overheid is van mening dat de resultaten zichtbaar moeten zijn.

Resultaten
In het voorafgaande deel van deze schoolgids hebben we geprobeerd een beeld te schetsen van de
school en hoe het onderwijs binnen onze school vorm krijgt.
Automatisch roept dat de vraag op waartoe al die inspanningen leiden. De overheid heeft het dan over
het vermelden van de resultaten in de schoolgids. In onze ogen doen wij tekort aan de individuele
ontwikkeling van kinderen als we op schoolniveau cijfers ( CITO scores) zouden publiceren.
Daarnaast vinden we het vermelden van cijfers te eenzijdig, aangezien de persoonlijkheidsontwikkeling
van kinderen moeilijk meetbaar is, maar ons inziens wel essentieel.
Resultaten vinden wij vooral belangrijk voor het kind en de ouders, en daarom moeten ouders zich op de
hoogte kunnen stellen van de actuele ontwikkeling van hun kind. Nog te wijzigen, daar het tegenstrijdig
is met het later wel, overigens verplicht, vermelden van resultaten en uitstroom!
Hoe kunnen we deze individuele ontwikkeling zichtbaar maken?
Met behulp van ons leerlingvolgsysteem wordt de ontwikkeling van ieder kind in kaart gebracht. Door dit
gedetailleerde systeem van registratie en controle is het mogelijk om voor ieder kind aan te geven hoe
de resultaten van het onderwijs zijn opgebouwd. De ouder kan precies zien welke (extra) zorg is besteed
aan het kind en met welk resultaat. In het hoofdstuk over de zorg voor de kinderen leest u uitgebreid
hoe wij rekening houden met de mogelijkheden van de kinderen.
Ook is een belangrijke graadmeter de wijze waarop onze leerlingen het maken in het voortgezet
onderwijs. Vandaar dat wij de kinderen nauwlettend volgen op hun weg door het VO. We bespreken met
de brugklascoördinator de rapportages van onze oud-leerlingen en letten op of ons advies het juiste is
geweest.
Schoolopbrengsten
De resultaten van de CITO eindtoets in groep 8, die in team en MR jaarlijks besproken worden, geven
een positief beeld: onze scores liggen op of boven het gemiddelde van scholen met een vergelijkbare
populatie. In de afgelopen jaren hebben we de volgende gemiddelde score behaald:
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Jaar
2016
2017
2018

Schoolscore
536,6
533,8
538

Landelijk gemiddelde
534,5
535,1
534,9

Door een jaarlijkse analyse van de behaalde eindresultaten, beoordelen we onze schoolprestatie per
jaar. Naast wisselende invloeden vanwege individuele capaciteiten van de leerlingen, kan het ook zijn dat
we besluiten om het onderwijsaanbod te wijzigen om de resultaten te vergroten. In ieder geval proberen
we de cijfers te duiden en indien noodzakelijk aanpassingen te realiseren.
Op deze plaats merken we op dat de eindscore van CITO een gemiddelde is van de hele groep en slechts
inzicht geeft in de resultaten van taal, begrijpend lezen, spelling, rekenen en wiskunde en
wereldoriëntatie. Wij hechten echter een groot belang aan het doel dat de kinderen zich naar eigen
vermogen en harmonieus ontwikkelen. Persoonlijke eigenschappen, de creatieve capaciteiten, sportieve
ontwikkeling en aspecten als doorzettingsvermogen, interesse, motivatie, samenwerking en
werkhouding spelen een even belangrijke rol voor de toekomst van ieder kind.

Vervolgonderwijs
Om inzicht te krijgen in de resultaten van ons onderwijs is ook de schoolkeuze een indicatie.
Naar welk niveau van voortgezet onderwijs stromen onze kinderen door.
In onderstaand schema geven wij een overzicht van de schoolkeuzes die in de afgelopen drie jaar
gemaakt zijn.
Schoolsoort
VWO

2016

201
7

2018

4

3

8

HAVO/VWO
HAVO

6
12

5

VMBO TL/ HAVO

6

VMBO GL/ VMBO TL

2

VMBO GL/ VMBO TL + LWOO

1

VMBO TL

11

VMBO BL

1

VMBO GL
VMBO KL

8

1
2

VMBO KL/ VMBO GL
Totaal aantal schoolverlaters

3

4

3

2
30

20

32
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Kwaliteit van ons onderwijs
De algemene kwaliteit van ons onderwijs wordt op verschillende manieren in kaart gebracht:
Interne kwaliteitsmeting
Ieder twee jaar wordt een uitgebreide tevredenheidsenquête gehouden. Ouders, leerlingen en
personeelsleden vullen vragenlijsten in, waarin naar alle aspecten van het onderwijs wordt gevraagd. De
resultaten worden in team, MR en bestuur besproken en worden op de website gepubliceerd.
Zodra een publicatie beschikbaar is, wordt dat via de nieuwsbrief aan de ouders gemeld.

Leerlingvolgsysteem
We werken nu geruime tijd met het administratiesysteem, Parnassys. Doordat alle leerkrachten de
leerling-gegevens in dit systeem invullen, kunnen wij intern de onderwijskwaliteit heel effectief volgen.
We volgen de ontwikkeling van ieder individueel kind, maar ook leeropbrengsten per vakgebied en op
groepsniveau. Parnassys is binnen onze organisatie een belangrijke leidraad voor het volgen en
analyseren van de leeropbrengsten, en tevens een gids voor het verbeteren van ons onderwijs.

Inspectie voor het onderwijs
De inspectie toetst periodiek de kwaliteit van het onderwijs door middel van een onderzoek op school.
De resultaten van alle bevindingen van de inspectie zijn te lezen op de website van de inspectie,
www.onderwijsinspectie.nl
Het meest actuele schoolbezoek vond plaats in december 2017; het rapport kunt u vinden op de website
van de inspectie.
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12. De school in ontwikkeling
Onze school is voortdurend actief om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken en te verbeteren.
Daarbij gaan wij uit van “behouden wat goed is en aanpassen wat verbeterd kan worden”.
Onze verantwoordelijkheid naar de kinderen en naar de ouders maakt dat bijna vanzelfsprekend. Wij
willen, net als u, het beste voor ieder kind.
De eerder genoemde kwaliteitsmetingen, analyses in Parnassys en oordeel van inspectie, geven aan op
welke gebieden de school zich nog verder kan ontwikkelen.
De plannen die de school hiervoor maakt worden omschreven in het schoolondernemingsplan.
Jaarlijks wordt door de directeur vier maal verslag gedaan aan het College van Bestuur betreffende de
voortgang en realisatie van de verbeterpunten.
Terugblik op de ontwikkelpunten in het afgelopen schooljaar.
Op de agenda stonden de volgende aandachtspunten:
1. Implementatie van de papieren methode Taal op maat, waarbij het instructiemodel van Taal op
maat
wordt
eigen
gemaakt
door
het
team.
Het team heeft scholing gehad voor de implementatie van de Taalmethode.
2. Het kind kent zichzelf: hij kan op een aantal ontwikkelingsgebieden aangeven wat hij kan en
waar hij nog in mag groeien. Hiervoor gebruiken we een kindvriendelijke tool.
De startgesprekken hebben plaatsgevonden. Aan de hand hiervan hebben we ons een
duidelijker beeld kunnen vormen van de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind.
3. De communicatie tussen school en ouders verloopt steeds meer digitaal: onderzoeken welke
mogelijkheden er bij ons passen en het verder uitwerken van het ouderportaal.
Het ouderportaal is geïntroduceerd en zal het komende schooljaar verder worden uitgewerkt.
4. We starten de onderzoeksfase van Vierkeerwijzer en werken twee projecten uit.
We hebben begeleiding gehad tijdens de onderzoeksfase en hebben inmiddels de keuze
gemaakt om het volgend schooljaar verder te gaan met Vierkeerwijzer op de vakgebieden
Aardrijkskunde en Natuur.
5. Werken aan een professionele leergemeenschap: we kijken bij elkaar in de klas en gaan de
reflectieve
dialoog
met
elkaar
aan.
We zijn gestart met een intensief traject, onder leiding van een externe partij. Komend
schooljaar zal dit traject worden voortgezet.
6. Zicht op de ontwikkeling van het kind: het Wildert Gericht Werken verder uitwerken.
We hebben een start gemaakt. Komend schooljaar zal dit verder worden uitgewerkt.
Ontwikkelingsplannen voor 2018-2019
1. Implementatie van Vierkeerwijzer voor de vakgebieden Aardrijkskunde en Natuur.
Oriëntatie op het vakgebied Geschiedenis van Vierkeerwijzer.
2. Verdere uitwerking van het traject om te komen tot een professionele leergemeenschap. Het
dieper analyseren van data is daarbij één van de aandachtsgebieden. Dit n.a.v. het
inspectiebezoek van december 2017.
3. Verdere uitwerking van het Wildert gericht werken.
4. Verdere uitwerking van het gebruik van het ouderportaal.
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5. Aandachtsgebieden n.a.v. analyse Cito toetsen zijn de onderdelen automatiseren bij rekenen en
het vakgebied begrijpend lezen. Hier zal het komend schooljaar specifieke aandacht naar uitgaan
tijdens bouw- en teamvergaderingen.
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13. Algemene informatie in alfabetische volgorde
Aanmelden van een nieuwe leerling
Ouders die voor onze school kiezen en een leerling aanmelden die nog geen onderwijs heeft gevolgd
volgen de volgende procedure:
1. Rondleiding en gesprek met de directeur
2. Aanmelding van de leerling, inclusief het invullen van het intakeformulier
3. Mochten wij twijfelen of we aan de ondersteuningsbehoeften van het kind tegemoet kunnen
komen, dan nodigen we de ouders uit voor een gesprek met de intern begeleider en de
directeur.
4. Zes weken voor de vierde verjaardag van het kind neemt de leerkracht contact op met de ouders
om afspraken te maken om te komen wennen. In totaal mag het kind vijf dagen komen wennen
voordat het vier jaar is.
Voor ouders die voor onze school kiezen en een leerling aanmelden die al onderwijs volgt op een andere
school, volgen we een andere procedure:
1. Rondleiding en gesprek met de directeur en de intern begeleider.
2. Gesprek met de intern begeleider van de vorige school.
3. Eventueel één of meerdere momenten, waarbij we het kind observeren.
4. Inschrijving van de leerling wanneer we verwachten dat wij de ondersteuning kunnen bieden die
de leerling nodig heeft.

BHV
De letters BHV staan voor Bedrijfs Hulp Verlening. Op onze school zijn vijf teamleden geschoold in het
onderdeel veiligheid. Te denken valt aan EHBO, beademing, letten op veiligheidsaspecten van het
gebouw enz. Verder is één leerkracht bevoegd EHBO-er.

Calamiteitenplan
Als de politie of brandweer bij calamiteiten waarschuwt om binnen te blijven, zullen de leerlingen op
school gehouden worden, zodat u thuis kunt blijven in afwachting van het opheffingsbericht. Als iedere
ouder toch zijn kind op zou halen, zouden zij zich onnodig in gevaar begeven. Op school is een
zogenaamd ontruimingsplan c.q. brandveiligheidsplan aanwezig. Dit plan is in samenwerking met de
brandweercommandant opgesteld en getoetst. Ieder jaar oefenen we op welke wijze we het gebouw zo
veilig mogelijk kunnen ontruimen. Er zijn zowel aangekondigde als onaangekondigde oefenmomenten.

Excursie
Het komt voor dat aan ouders gevraagd wordt om met de auto te rijden tijdens een excursie. Van de
meerijdende ouders wordt gevraagd om een inzittendenverzekering te hebben. Tevens is het van belang
dat alle kinderen, kleiner dan 1 m 35, tijdens de autorit in een kinderzitje of stoelverhoger zitten.

Fietsen
Wij hebben achter de school een beperkte ruimte voor fietsen, die ook nog eens buiten het zicht is.
Het is dan ook wenselijk dat kinderen alleen maar op de fiets naar school komen, als dat niet anders kan.
Voor kinderen, ouders en leerkrachten gelden de volgende regels:
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1.
2.
3.
4.

Loop met de fiets aan de hand over het schoolplein.
Zet de fiets op slot in het fietsenrek.
Je neemt je fiets na schooltijd altijd mee naar huis.
Je bent zelf aansprakelijk voor diefstal of vernieling van de fiets.

Fruitdagen
Op dinsdag en donderdag houden we onze fruitdagen. Graag zien we dat de kinderen juist deze
ochtenden fruit mee naar school nemen om dat even vóór de pauze te nuttigen. Het spreekt voor zich,
dat de leerkracht geen tijd heeft om bijvoorbeeld een appel of sinaasappel te schillen, dus vragen we u
dat thuis al te doen. Wie geen fruit mag eten, neemt iets anders mee uit de hoek van “gezond”. Een
boterham met kaas bijvoorbeeld.

Gedragscode
Op school gaan we respectvol met elkaar om. Dit verwachten we van teamleden, leerlingen en ouders.
Onze volledige gedragscode vindt u op de website van onze school.

Gevonden voorwerpen
Alle spullen die in of rond de school gevonden worden, komen terecht in een kist met gevonden
voorwerpen. Als u iets mist, kunt u in deze kist kijken of het daar te vinden is. Twee keer per jaar worden
alle spullen uitgestald op het podium en worden alle kinderen en ouders in de gelegenheid gesteld om
hun eigen spullen ertussenuit te halen. Wat er daarna overblijft, geven wij weg aan instellingen of een
goed doel. Conciërge Cor bewaart ook kleine gevonden spulletjes, zoals sleutels, kettinkje etc.

Hoofdluis
Op iedere school komt af en toe hoofdluis voor. Om dit probleem onder controle te houden, hangen bij
ons standaard alle jassen in luizenzakken. Deze luizenzak krijgt ieder kind van de school en hij/zij neemt
deze zak mee naar volgende schooljaren. Het is verstandig om iedere vakantie de zak thuis te wassen.
Niet strijken, daar kan de zak niet tegen! Tevens is gekozen voor een regelmatige controle van alle
leerlingen. Deze controle wordt uitgevoerd door een werkgroep van ouders, die hiervoor een speciale
instructie hebben gehad. Zodra in een groep hoofdluis is geconstateerd, worden de volgende
maatregelen genomen;
- u krijgt bericht indien er bij uw kind hoofdluis is aangetroffen; altijd zal u verzocht worden om
het kind op te halen en thuis meteen over te gaan tot behandeling.
- Indien u niet bereikbaar bent of u kunt niet naar school komen om uw kind op te halen, gaan wij
op school over tot kammen met de luizenkam. Dit is een eerste behandeling.
- Daarna moet u er thuis zelf zorg voor dragen het kind nog te behandelen met de gangbare
middelen.
- Er gaat een bericht mee met de kinderen uit de groep, waarin aangegeven wordt hoe hoofdluis
bestreden kan worden.
- Een week later volgt een hercontrole.
Als de luizenzak kapot gaat door een fabrieksfout of een aantoonbare andere reden, wordt door de
school een nieuwe zak gegeven. Mocht de zak stuk gaan door achteloos handelen van de leerling, dan
dient u 5 euro te betalen voor de nieuwe zak.
De controle data staan op de schoolkalender; het is fijn als u rekening houdt met de controle door het
haar van uw kind op die dag niet heel ingewikkeld in te vlechten of van gel te voorzien.
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Kiva protocol
Helaas komt pestgedrag ook op onze school wel eens voor. De school wil ieder kind een veilige plaats
bieden en daar past pesten niet bij. Indien pestgedrag gesignaleerd wordt, zal de school maatregelen
treffen, welke beschreven staan in het Protocol Sociale Veiligheid. Met behulp van lessen uit de KiVa
methode, stimuleren we de leerlingen om respectvol en positief met elkaar om te gaan. Mocht er
pestgedrag voorkomen, dan volgen we het Protocol Sociale Veiligheid zoals dat door KiVa is opgesteld. U
kunt dit protocol op de website van de school terugvinden, onder het kopje: informatie protocollen.

Klachtenregeling
Ook al is het onze intentie om de taken op school op een goede manier uit te voeren en te zorgen voor
een open communicatie tussen ouders, kinderen en teamleden, dan nog kunnen er situaties ontstaan
die niet tot volle tevredenheid kunnen worden opgelost. In de hele maatschappij neemt het aantal
klachten dat wordt ingediend toe en daaraan ontkomt ook niet het basisonderwijs. Dit brengt met zich
mee dat scholen moeten weten hoe te handelen in voorkomende gevallen.
Vandaar dat de overheid elke school heeft verplicht om een formele klachtenregeling in het leven te
roepen.
Deze kan gebruikt worden door ouders, verzorgers en personeel die geen gehoor krijgen op hun klacht
of waarbij geen bevredigende oplossing gevonden kan worden.
Het bestuur heeft een klachtenregeling opgesteld voor het openbaar onderwijs in Breda en uiteraard
geldt deze ook voor de Wildert. De volledige tekst van deze klachtenregeling ligt ter inzage bij de
directeur.
Voor welke gevallen is de klachtenregeling bedoeld?
Als u een probleem wilt bespreken, dan benadert u eerst de meest betrokken persoon, meestal zal dit de
leerkracht zijn, maar u kunt ook de directeur benaderen.
Indien een probleem besproken is met de betrokkenen en er is voor één van de partijen geen
bevredigend resultaat, dan kan overwogen worden een klacht in te dienen. In dat geval handelt men als
volgt:
1. Een gesprek met één van de vertrouwens- contactpersonen op school. Dit zijn Ingrid Simjouw en
Martin Brouwer. Mocht de klacht betrekking hebben op hen zelf, dan kan de directeur hun
plaats innemen. De contactpersoon zal luisteren en advies geven over hoe verder te handelen.
Als hierdoor nog steeds geen oplossing wordt gevonden zal de contactpersoon aanraden om een
gesprek te hebben met het CvB van het openbaar onderwijs. Dit is de heer Jos de Kort.
2. De heer Jos de Kort zal alles in het werk stellen om tot een oplossing te komen; mocht ook op dit
niveau geen resultaat worden geboekt, dan zal hij de indiener van de klacht informeren over de
vervolgprocedure.
3. In bijzondere gevallen kan een externe vertrouwenspersoon van het bestuur worden
ingeschakeld. Deze kan bemiddelen, informeren en adviseren, met als doel het probleem af te
handelen. Het contact met deze vertrouwenspersoon wordt altijd gelegd via het CvB. De
vertrouwenspersonen zijn:
De heer A.A.A.J.M. Prince en mevrouw T. Jumelet
Wij hopen van harte dat de samenwerking op onze school tussen teamleden, ouders en kinderen op een
zodanige wijze plaatsvindt, dat officiële klachten kunnen worden voorkomen. Daarom vragen wij

Samen spelen, samen leren en samen groeien.
57

iedereen om een probleem niet te laten uitgroeien tot een onoverkomelijk probleem. Stel het in een
vroeg stadium aan de orde, zodat gezamenlijk naar een oplossing kan worden gezocht.

Klachten betreffende seksuele intimidatie
Een aparte categorie klachten vormen gevallen van seksuele intimidatie of machtsmisbruik. Dit is een
categorie waarbij het van belang is dat deze van meet af aan op adequate wijze wordt opgepakt. Hier is
ook specifieke deskundigheid vereist. Daarom heeft Markant onderwijs een contract afgesloten met de
GGD West- Brabant voor een “abonnement Externe Vertrouwenspersoon”. Deze persoon geeft advies en
consult aan de school en/of de klager over een (mogelijke) klacht en de afhandeling daarvan.
Indien er sprake is van een klacht op dit gebied, neemt u meteen contact op met de directeur van de
school of rechtstreeks met de vertrouwenspersoon via de GGD. Telefoon: 076-5282000.
Handelwijze bij seksueel misbruik
Bij vermoede gevallen van seksueel misbruik door medewerkers van de school ( leerkracht, vrijwilliger of
student) heeft de school en het CvB aangifteplicht bij politie of justitie.
Contactgegevens
1/ Voorzitter CvB: de heer Jos de Kort. Telefoon 076-5289360 of info@markantonderwijs.nl
2/ Vertrouwenspersonen Markantonderwijs:
Mevr. T. Jumelet en Dhr. F. Prince. Zij zijn bereikbaar via de directeur van de school of via
Markantonderwijs. Telefoon: 076-5289360.
3/ Landelijke Klachtencommissie voor het openbaar onderwijs:
Postbus 162, 3440 AD Woerden. Telefoon: 0348-405245.
4/ Meldpunt Vertrouwensinspecteurs: voor klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig
psychisch of fysiek geweld. Melding kan via telefoon: 0900-1113111.

Leerlingenraad
Op de Wildert hebben wij een leerlingenraad. Vanaf groep 5 zijn er twee leerlingen per groep
vertegenwoordigd in de leerlingenraad.. Dat betekent dat de leerlingenraad bestaat uit 8
leerlingen.
De leerlingenraad wordt begeleid door een teamlid of door de directeur, die tevens
voorzitter is van de leerlingenraad. De voorzitter stelt de agenda samen, door in de week voorafgaand
aan de vergadering contact op te nemen met de leden van de leerlingenraad. De leden dienen zich
verdiept te hebben in de ingeleverde ideeën uit de ideeënbus. Na afloop van de vergaderingen van de
leerlingenraad lichten de leden van de leerlingenraad bespreekpunten vanuit de vergadering toe in hun
eigen klas. Verder zal de leerlingenraad tijdens de eerste teamvergadering na de herfstvakantie het
eerste gedeelte van de teamvergadering mogen bijwonen, om zich te presenteren aan het team.

Medicijnverstrekking en medisch handelen
Leerkrachten worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die met eenvoudige
middelen te verhelpen is (denk aan hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of pijn als gevolg van een insectenbeet).
Een enkele keer wordt medisch handelen van leerkrachten gevraagd zoals het geven van sondevoeding,
het toedienen van een zetpil, het geven van een injectie, het prikken van een bloedsuiker, etc. Deze
handelingen vallen onder de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) en mogen niet
door leerkrachten worden verricht; zij zijn daartoe wettelijk niet bevoegd. De schoolleiding aanvaardt
met het verrichten van dit soort handelingen dan ook een aantal (juridische) verantwoordelijkheden. Om
medicatie te mogen geven en een medische handeling te kunnen uitvoeren moet iemand namelijk over
de vereiste bekwaamheid beschikken. Wanneer een leerkracht daarover niet beschikt kan hij/zij voor
deze medische handelingen juridisch aansprakelijk worden gesteld. Daarom is het van belang dat er in
deze situaties gehandeld wordt volgens een vooraf afgesproken en ondertekend protocol.
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De Bredase schoolbesturen hebben onlangs een nieuw medicijnprotocol vastgesteld. De
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Markant Onderwijs en de medezeggenschapsraad van
de Rudolf Steinerschool hebben met dit protocol ingestemd. Het medicijnprotocol is beschikbaar op
school en ook te vinden op de website van de school.
In het protocol is omschreven dat het toedienen van medicijnen zoals paracetamol, gedragsregulerende
medicatie of het behandelen van een insectenbeet met bijvoorbeeld Azaron niet vallen onder de wet
BIG. Een leerkracht mag deze middelen toedienen. Andere handelingen, zoals het geven van injecties of
het toedienen van sondevoeding, vallen wel onder de wet BIG. Daarom mogen deze handelingen alleen
worden uitgevoerd door artsen en verpleegkundigen.
Een leerkracht mag deze handelingen uitsluitend uitvoeren indien hij/zij:
·
daartoe door een specialist bekwaam is verklaard en
·
ouders nadrukkelijk verklaren deze leerkracht toestemming te geven voor het toedienen van
medicijnen.
Desondanks is niet uitgesloten dat de leraar juridisch aansprakelijk kan worden gesteld. De schoolleiding
kan daarom kiezen of zij wel of geen medewerking verleent aan het geven van medicijnen aan, of het
uitvoeren van een medische (BIG) handeling bij een leerling. Voor de individuele leerkracht geldt dat
hij/zij mag weigeren handelingen (al dan niet vallend onder de Wet BIG) uit te voeren waarvoor hij zich
niet bekwaam acht. Dit is conform het arbeidsrecht.
Voor alle duidelijkheid: de Wet BIG is niet van toepassing indien sprake is van een noodsituatie. Iedere
burger wordt dan geacht te helpen naar beste weten en kunnen. Voor nadere informatie over het
medicijnprotocol kunt u contact opnemen met de directie van de school.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Medewerkers in het onderwijs zijn verplicht signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling te
melden bij “Veilig Thuis”. Het is van belang dat zorgvuldig met deze verantwoordelijkheid wordt
omgegaan. Markant heeft een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling vastgesteld. Zodra
leraren zich zorgen maken of signalen herkennen, bespreken zij dit eerst met u als ouder.

Parkeren
We besteden op school veel aandacht aan verkeer, maar ook aan gezond gedrag. Hierbij hoort natuurlijk
op de fiets of te voet naar school gaan. Mocht dit niet mogelijk zijn en u brengt uw kind met de auto naar
school, wilt u uw auto dan parkeren in de parkeervakken. Vervolgens kunt u met uw kind het laatste
stukje naar de school lopen.
Ook als u uw kind alleen maar hoeft af te zetten, dient u in de vakken te parkeren en niet midden op de
weg stilstaan!
Vriendelijk verzoek om uw kind niet alleen veilig bij school af te zetten, maar ook weer veilig op te halen.
Houd rekening met elkaar:
- Vooral bij het uitgaan van de school is het druk. Als u met de auto bent, houdt dan rekening met de
fietsers.
- Zet uw auto alvast in de goede rijrichting, zodat u niet bij school hoeft te manoeuvreren.
- Vooral jonge kinderen ontsnappen nogal eens aan de aandacht van de ophalende ouder, dus is
extra
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aandacht geboden.

Scholing van leraren
De leraren kunnen nascholingscursussen volgen om nieuwe vakkennis op te doen of de oude kennis op
te halen. Van deze mogelijkheid wordt regelmatig gebruik gemaakt, meestal in teamverband.

Schoolfotograaf
Ieder jaar krijgen we bezoek van de schoolfotograaf. De kinderen kunnen al dan niet vergezeld van
zusje(s) en/ of broertje(s) op de foto. Het tijdstip waarop de fotograaf komt wordt ruim van tevoren
bekendgemaakt.

Toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen
Ondanks de algemene toegankelijkheid van de school in verband met het openbare karakter van
onze
school, kan het toch voorkomen dat toelating niet zonder meer kan worden toegestaan. Nu er
ontwikkelingen in het onderwijs gaande zijn waarbij steeds vaker kinderen worden aangemeld
die zeer
specifieke begeleiding nodig hebben, is het van groot belang dat er wordt afgewogen of de
school de
juiste kennis en mogelijkheden heeft om dit kind optimaal te begeleiden. Zowel in het belang
van het
nieuw aangemelde kind als de al op school aanwezige leerlingen is het wenselijk om een
nauwkeurig
toelatingsbeleid te voeren.
Een zorgvuldig beleid is ook noodzakelijk in het geval dat een leerling vanwege ontoelaatbaar
gedrag
bestraft moet worden. Als de normale manier waarop ongewenst gedrag aangepakt wordt, niet
voldoende resultaat oplevert, kan het nodig zijn om zwaardere maatregelen te nemen. Een
schriftelijke
waarschuwing, een time-out of schorsing voor een bepaalde periode of zelfs verwijdering
behoort tot de
mogelijkheden.
In al deze gevallen is het belangrijk op zorgvuldige wijze en volgens de juiste regelgeving te
handelen.
Daarom heeft het bestuur een notitie opgesteld waarin de regels staan vermeld volgens welke
de
openbare scholen dienen te handelen.
De volledige tekst van de notitie “Toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen” ligt op
school ter
inzage bij de directeur en op de website.
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