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1 Een woord vooraf 
 

 

 

Beste ouders, verzorgers, 

 

 

Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Dorenhagen voor het schooljaar 2017-2018.  

Deze gids is bedoeld voor alle ouders, verzorgers van kinderen die onze school 

bezoeken en voor ouders, verzorgers die een serieuze overweging maken om hun kind 

bij ons op school te plaatsen.  

De gids wordt ieder jaar beschikbaar gesteld via de website of, op verzoek, op papier. 

 

Een schoolgids geeft informatie over wat u allemaal van ons kunt verwachten, welke 

afspraken er liggen en wat wij van u mogen verwachten. 

Deze gids is bedoeld als informatiegids.  

De medezeggenschapsraad heeft de schoolgids vastgesteld in haar vergadering van juni 2017 

 
Naast deze schoolgids hebben we een schoolplan. Daarin staat de inrichting van ons onderwijs, 

de geplande schoolontwikkeling voor de periode 2015-2019, nader omschreven. Dit plan ligt 

ter inzage op school.  

 

Deze gids is met de nodige zorg samengesteld. Heeft u wensen, suggesties ter 

verbetering, opmerkingen e.d. of wilt u inhoudelijk met ons in contact treden, dan kunt u 

contact opnemen met de afdelingsleider.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens het team van Basisschool de Dorenhagen,  

 

 

 

John Kardol:  Clusterdirecteur    jkardol@skozok.nl  

Anita Bax:   Afdelingsleider  abax@skozok.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jkardol@skozok.nl
mailto:abax@skozok.nl
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2 DE SCHOOL 
 

2.1 Basisgegevens van de school 

Naam: De Dorenhagen 

Adres: Hertog Hendrikstraat 1 

Postcode: 5552 KK 

Plaats: Valkenswaard 

Telefoon: 040-2013458 

E-mail: infodedorenhagen@skozok.nl 

Website: www.dedorenhagen.nl  

Signatuur: Protestants Christelijk 

 

2.2 De school en haar historie 

De Dorenhagen is een Protestants Christelijke school die 71 jaar geleden is opgericht.  

Sinds 2005 werken we volgens het concept ‘Kies Adaptief’. In 2007 zijn we verhuisd naar een 

nieuw gebouw. Dit gebouw maakt het werken met ons concept beter mogelijk. 

We hebben een samenwerking met bs De Windroos, sbo De Zonnewijzer en peuterspeelzaal 

“Pipohuis” waarbij we veel gebruik maken van elkaars expertises, met als doelstelling het 

onderwijs aan onze kinderen te blijven verbeteren. 

 

2.3 Huisvesting 

Onze school maakt deel uit van Haagstraatplein. Drie scholen, sbo de Zonnewijzer, bs de 

Windroos en bs de Dorenhagen, vormen samen met de partners Kinderopvang Horizon en het 

Pipohuis (Peuterspeelzaal) het Haagstraatplein. 

Samen zijn we verantwoordelijk voor de pedagogische lijn op Haagstraatplein. We zijn goede 

buren met hetzelfde doel: onze kinderen zo goed mogelijk onderwijs te geven. Een 

samenwerking die er op gericht is uiteindelijk alle kinderen te laten profiteren van de 

verschillende deskundigheden en mogelijkheden die er in de scholen aanwezig zijn en 

eventueel nog ontwikkeld gaan worden. 

Achter in deze schoolgids treft u een plattegrond aan van onze school. 

 

2.4 Onze omgeving 

De drie scholen staan in de wijk Geenhoven in Valkenswaard. Dit is een gemengde wijk.  

Op de Dorenhagen zitten vooral kinderen vanuit de wijk. Onze kinderen hebben diverse 

achtergronden, waardoor we een afspiegeling van de samenleving zijn. 

 

  

mailto:infodedorenhagen@skozok.nl
http://www.dedorenhagen.nl/
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2.5 Schoolbestuur SKOzoK 

 
Onze school is aangesloten bij SKOzoK (Samen Koersen op Zichtbare Onderwijskwaliteit), 

gevestigd te 5504 BS Veldhoven, Pastoor Jansenplein 21. SKOzoK is een enthousiaste, 

ambitieuze onderwijsstichting met 30 basisscholen in de gemeenten Bergeijk, Cranendonck, 

Heeze-Leende, Valkenswaard en Waalre. Het dagelijks bestuur van SKOzoK bestuur uit Ingrid 

Sluiter, voorzitter College van Bestuur, en Stan Vloet, lid College van Bestuur. SKOzoK 

hanteert de Code Goed Bestuur van de PO-raad. 

 

De missie van onze stichting is het bieden van eigentijds onderwijs aan onze leerlingen in een 

uitdagende leeromgeving, zodanig dat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. 

 

Onze visie: 

 We verzorgen eigentijds, kwalitatief goed onderwijs, waar de mogelijkheden en 

interesses van het kind centraal staan. De leerling leert in dialoog met medeleerlingen, 

de leerkracht en de omgeving. We bieden een passend onderwijsarrangement aan, zo 

dicht mogelijk bij huis.  

 SKOzoK is een open en lerende gemeenschap, waarin onze medewerkers op 

professionele wijze werken en leren. Dit houdt onder andere in dat we 

verantwoordelijkheid nemen, voorbeeldgedrag laten zien en elkaar aanspreken.  

 We onderhouden een proactieve en duurzame samenwerkingsrelatie met ouders, 

ketenpartners en gemeenten.  

 Onze organisatie werkt efficiënt en effectief, waardoor we de beschikbare middelen zo 

goed mogelijk benutten.  

 Ouders maken een bewuste, positieve keuze voor een SKOzoK-school. 

 

SKOzoK wil goed en eigentijds onderwijs (blijven) verzorgen. Daarom kijken we kritisch naar 

de wereld om ons heen en spelen we constant in op nieuwe ontwikkelingen. De strategie staat 

beschreven in ons Koersplan. Hiermee geven we richting aan de organisatie. We 

onderscheiden drie focuspunten waarlangs we ons beleid vormgeven:  

 Excellent in leren,  

 samen ontwikkelen van de leergemeenschap,  

 slimmer organiseren. 

 

Meer informatie over de strategie van SKOzoK is te vinden op www.skozok.nl. 

 

3 De visie en missie van de school 
 

3.1 Wie zijn wij 

We zijn een Protestants Christelijke basisschool die streeft naar een gemeenschap waarin 

respect voor God, jezelf en anderen in je omgeving centraal staat. 

Op basis van wederzijds respect, staan we open voor kinderen en ouders van alle culturen en 

denominaties. 

We zorgen ervoor dat iedereen zich thuis kan voelen op onze school. Er is bewust aandacht 

voor het pedagogisch klimaat. Waarden en normen staan centraal. Er vindt een koppeling 

plaats tussen waarden en normen en Bijbelverhalen. 

Naast de Bijbelverhalen laten we kinderen kennis maken met andere godsdiensten. 

 

Andere kenmerken: 

 Ieder schooljaar doen we mee met een actie waarin kinderen hun solidariteit met 

mensen in moeilijkere omstandigheden kunnen tonen.( Goed burgerschap, goede 

doelen) 

  

 

http://www.skozok.nl/
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 Wekelijks wordt er in de kring aandacht besteed aan 

godsdienst/levensbeschouwelijke vorming. 

 De dag wordt begonnen/beëindigd met gebed/lied/gedicht of een andere manier van 

saamhorigheid. 

 In de periode van Kerst en Pasen wordt expliciet aandacht besteed aan het 

levensverhaal van Jezus Christus. 

 

3.2 De missie en visie 

 

3.2.1 De missie 

De Dorenhagen  waardeert verschillen 

       begeleidt èn ontwikkelt 

       begeleidt ontwikkeling 

 

3.2.2 De visie 

De Dorenhagen biedt een uitdagende leeromgeving, waarin we tegemoet komen aan de 

verschillen in prestatie- en ontwikkelingsniveau van de kinderen. We werken volgens de 

principes van adaptief onderwijs. Het concept ‘Kies Adaptief’ (zie 4.2)  staat centraal. 

De Dorenhagen kenmerkt zich door eigentijds en gepersonaliseerd onderwijs en gezamenlijke 

verantwoordelijkheid van leerkrachten, kinderen en hun ouders. Tevens is er aandacht voor de 

brede ontwikkeling van kinderen, probleemoplossend denken en procesgericht werken. 

 

3.3 Wat willen we?  

We willen ervoor zorgen dat leerlingen en leerkrachten zich thuis voelen bij ons op school. Dat 

ze mogen zijn wie ze zijn, dat ze merken dat ze erbij horen en dat ze gewaardeerd worden.  

We willen met ons onderwijs een zodanige bijdrage aan de ontwikkeling van de leerlingen 

leveren, dat leerlingen in staat zijn eigen keuzes te maken. Keuzes waar ze zelf 

verantwoordelijkheid voor kunnen dragen. 

 

3.4 Wat hebben we te bieden? 

De leerlingen die op onze school binnenkomen verschillen in aanleg en ontwikkeling, in 

mogelijkheden en behoeften. We houden daar zoveel mogelijk rekening mee zodat ons 

onderwijs datgene biedt wat leerlingen nodig hebben en wat zij van ons vragen.  

We werken met ouders samen omdat we er van overtuigd zijn dat dit de ontwikkeling van de 

leerling ten goede komt.  

We hechten belang aan orde en regelmaat, want dat schept veiligheid voor de leerlingen.  

 

4 Waarom De Dorenhagen? 
 

4.1 Kwaliteit en kwaliteitszorg 

Binnen adaptief onderwijs werken we handelingsgericht (HGW). Door zo te werken, beogen wij 

de kwaliteit van ons onderwijs en de begeleiding van al onze leerlingen te verbeteren. HGW 

maakt adaptief onderwijs en doeltreffende leerlingbegeleiding concreet, zodat het team 

effectief kan omgaan met verschillen tussen leerlingen. HGW is een planmatige en cyclische 

werkwijze waarbij we de volgende zeven uitgangspunten toepassen. 

1. De onderwijsbehoeften van leerlingen staan centraal: Wat heeft een leerling nodig om 

onderwijsdoelen te behalen? 

2. Het gaat om afstemming en wisselwerking: Het gaat niet alleen om het kind maar om 

het kind en de wisselwerking met zijn omgeving. Het gaat om de leerling in deze 

groep, bij deze leerkracht, op deze school en van deze ouders. 

3. De leerkracht doet ertoe: De leerkracht realiseert passend onderwijs en levert daarmee 

een cruciale bijdrage aan een positieve ontwikkeling van de leerlingen. 

4. Positieve aspecten zijn van groot belang: van zowel kind, leerkracht, school, de groep 

en ouders. Positieve factoren bieden aanknopingspunten voor het stellen van 

ambitieuze doelen en om een succesvol plan van aanpak te kunnen uitvoeren. 
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5. We werken constructief samen: Samenwerking 

tussen leerkracht, leerling, ouders interne en externe begeleiders is noodzakelijk om 

een effectieve aanpak te realiseren. 

6. Ons handelen is doelgericht: Het team formuleert korte- en lange termijndoelen voor 

het leren, de werkhouding en het sociaal-emotioneel functioneren van alle leerlingen 

en evalueert deze in een cyclus van planmatig handelen. 

7. De werkwijze is systematisch, in stappen en transparant: Het is voor betrokkenen 

duidelijk hoe de school wil werken en waarom. 

 

 

4.2 De basisbehoeften 

 

De Dorenhagen en Kies Adaptief 

Het streven van de school is er voor te zorgen dat kinderen met 

plezier naar school gaan. We willen dit bereiken door zelfsturing 

te ontwikkelen volgens de principes van Kies Adaptief; kinderen 

leren steeds meer verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen 

ontwikkeling. Centraal staan de drie basisbehoeften van ieder 

mens:  

 Relatie; je welkom voelen, respectvol en verdraagzaam 

zijn, samenwerken.  

 Competentie; voor “vol” worden aangezien, trots zijn op 

wie je bent en wat je doet/ kunt.  

 Autonomie; ruimte krijgen om jezelf te zijn, jezelf te 

ontwikkelen en eigen beslissingen te nemen.  

 

Binnen ons onderwijs betekent dat: 

 we zorgen voor een KLIMAAT waarin leerlingen zich mede-eigenaar voelen van leven en 

leren in de klas. 

 we leerlingen VAARDIGHEDEN aanleren, die ervoor zorgen dat ze leren op eigen benen te 

staan. 

 we ervoor zorgen dat er voor kinderen BETEKENISVOLLE LEERSITUATIES ontstaan. 

 we REFLECTIE op gang brengen, ervoor zorgen dat kinderen inzicht in zichzelf krijgen. 

 

Dit is in de praktijk op de volgende manier zichtbaar: 

 Samen leren: Kinderen leren van en met elkaar tijdens het onderwijsleerproces maar zeker 

ook tijdens thematisch werken, katelier, wereldoriëntatie en buitenschoolse activiteiten 

zoals IVN en Dorenhagendag. Leerkrachten voeren gesprekken met kinderen om tot 

verdere ontwikkeling te komen. Kinderen worden bewust gemaakt van de gezamenlijke en 

individuele leerdoelen.  

 Heterogene groepen: De geformeerde groepen bestaan uit 2 leerjaren. Kinderen leren van, 

door en met elkaar. De instructies worden waar mogelijk afgestemd op de gehele groep 

waarbij kinderen de stof verwerken op eigen niveau. Tijdens katelier ontmoeten de 

kinderen van groep 2 t/m 4 en de kinderen van groep 5 t/m 8 elkaar. Bij enkele 

vakgebieden worden de kinderen homogeen gegroepeerd, bijv. leescircuit groep 3, 

technisch lezen groep 4. 

 Brede ontwikkeling: Er is aandacht voor de cognitieve ontwikkeling van kinderen, zoals 

lezen, schrijven, rekenen. Daarnaast is er bewust aandacht voor de brede ontwikkeling van 

een kind, zoals sociaal-emotionele ontwikkeling, culturele ontwikkeling, expressieve 

ontwikkeling. Dit vindt plaats tijdens thematisch werken, wereldoriëntatie, katelier, 

maatschappelijke activiteiten, etc. 

 Katelier: zie paragraaf 4.3.2. 
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4.3 Onderwijsaanbod  

De Dorenhagen biedt voor 4-12 jarigen een doorgaande ontwikkelingslijn aan. 

Op school hebben we de groepen heterogeen georganiseerd. 

 

Binnen onze organisatie maken we gebruik van verschillende groeperingsvormen: 

 We werken in heterogene groepen. Er zijn altijd twee opeenvolgende leerjaren aan elkaar 

verbonden. We koppelen, daar waar mogelijk, te behalen doelen. Met, door en van elkaar 

leren staat centraal. 

 Tijdens het werken binnen de kateliers en leesonderwijs zijn de kinderen ook in andere 

groepen actief, met leeftijdgenoten of met jongere, respectievelijk oudere kinderen, 

afhankelijk van interesse en/of vorderingen.  

 

Bij het samenstellen van de heterogene groepen staat de kwaliteit van de organisatie voorop.  

Voordelen van heterogene groepen zijn: 

 Pedagogisch/sociaal emotioneel een betere balans tussen alle groepen. 

 Op didactisch vlak zijn de kinderen gelijk verdeeld over de groepen waardoor een 

adaptieve manier van werken beter tot zijn recht komt. 

 Kinderen hebben veel meer wisselende contacten (mogelijkheid tot meerdere 

vriendschappen) en kennen op het einde van hun schoolperiode alle kinderen van hun 

leerjaar. Verder leren kinderen omgaan met wisselende groepssamenstellingen en nieuwe 

situaties. 

 De kinderen zijn een aantal jaren de jongsten en een aantal jaren de oudsten in hun 

basisschoolloopbaan. Deze rolwisseling heeft meerwaarde voor de ontwikkeling.  

 

De doorgaande ontwikkelingslijn is zichtbaar binnen de volgende ontwikkelingsgebieden:  

 Sociaal emotionele ontwikkeling (competentie, autonomie, relatie) 

 Lezen 

 Taal 

 Rekenen 

 Motoriek 

 Wereldoriëntatie/thematisch werken 

 Engels 

 Godsdienst/levensbeschouwing 

 Expressie 

 

Om ons onderwijsaanbod zo optimaal mogelijk te realiseren, hanteren we binnen de school 

verschillende werkvormen: 

 

 Kringgesprekken die naar vorm en inhoud geregeld zijn 

 Daar waar mogelijk werken we met het directe instructiemodel 

 Inzet van diverse coöperatieve werkvormen om zo nog meer van en met elkaar te leren.  

 Werken in groepen van verschillende grootte 

 Groepsdoorbrekend onderwijs (bijv. wereldoriëntatie, Katelier) 

 Heterogeen werken bij schoolactiviteiten. 

 Individueel verwerken van opdrachten en informatie, waarbij, indien nodig, extra hulp 

gegeven kan worden. 
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4.3.1 De kring  

Iedere ochtend starten de groepen de dag op in de kring. Dit is een bewuste keuze om het 

groepsgevoel te bevorderen. De inhoud van de kringen is divers.  

Wekelijks vindt er een sociaal emotionele kring plaats. Kinderen mogen hiervoor onderwerpen 

aandragen waar ze graag in de groep over willen praten, bijv. een opa die ongeneeslijk ziek is, 

een operatie die een kind moet ondergaan, maar ook een ruzie die voor een kind nog niet 

goed is opgelost. Mocht het nodig zijn, worden ook kinderen uit andere groepen gevraagd bij 

de kring aanwezig te zijn. 

Twee maal per week werken we in de kring vanuit “Kind op Maandag” een handreiking 

gebaseerd op Bijbelse verhalen.  

De overige kringen zullen gericht zijn op taal/rekenen/lezen, waarbij de leerkracht kijkt naar 

de behoefte van de groep. 

 

4.3.2 Katelier 

Katelier betekent Kies Adaptief Atelier. We sluiten bij Katelier aan bij de interesse van het kind. 

We willen een actieve, initiatiefrijke houding ontwikkelen, die zich kenmerkt door procesgericht 

werken, probleemoplossend denken en samenwerkend leren. 

Kinderen van groep 2 t/m 4 en kinderen van groep 5 t/m 8 nemen samen deel aan een 

katelier. Leerkrachten bieden middels posters probleemstellingen aan binnen diverse 

vakgebieden (natuur, crea, techniek, verzorging, kunst, etc). Kinderen werken procesmatig 

een aantal weken naar het eindproduct toe. Instromers en kinderen van groep 1 werken in een 

mini-Katelier veilig bij de leerkrachten van groep 1 en/of 2. 

 

4.3.3 IVN 

Ieder jaar vindt er een IVN-week plaats. Deze week staat in het teken van natuuronderwijs. 

De kinderen van groep 7 en 8 bereiden in tweetallen bij het IVN-gebouw een hoek voor. 

Vervolgens bezoeken de kinderen van groep 1 t/m 6 het IVN-gebouw en krijgen daar ‘les’ van 

de kinderen van groep 7/8.  

 

4.3.4 Cultuur 

Jaarlijks hebben we een schoolbreed cultuurproject. Dit gebeurt in samenwerking met de 

cultuurgroep Valkenswaard en de cultuurcoaches van de gemeente. We laten in 8 jaar tijd de 

kinderen met alle disciplines van cultuur kennismaken: 

drama, muziek, dans, beeldend, literatuur, erfgoed, design en fotografie/film. 

Wekelijks komen ook onderdelen van deze disciplines aan bod in het katelier. 

Overige activiteiten worden benoemd in paragraaf 8.5 

 

5 De organisatie van ons onderwijs 
 

5.1 Personele invulling 

 

5.1.1 Het onderwijsteam 

De school is verdeeld in 7 groepen. De groepen hebben vaste leerkrachten als aanspreekpunt.  

De organisatie m.b.t. de diverse groeperingsvormen en het feit dat we met part-timers 

werken, zorgen ervoor dat kinderen te maken krijgen met meerdere leerkrachten. 

 

5.1.2 Het management en directie (MT) 

De  beide basisscholen vallen onder een gezamenlijk management en directie. De 

afdelingsleider en de clusterdirecteur zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het  onderwijs 

en de ontwikkelingen op school. Met ondersteuning door de Kwalitetisondersteuner. 

Het MT bestaat uit: Anita Bax en John Kardol. Aangevuld met de kwaliteitsondersteuner: 

Denise Peels.  

Op de Dorenhagen werkt Anita Bax als afdelingsleider. Zij is, na de leerkrachten, het 

aanspreekpunt voor school- en kindspecifieke zaken. 
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5.1.3 De kwaliteitsondersteuning (KO-er) 

De leerkracht is de spil in het onderwijs. De leerkracht/ het team wordt ondersteund door de 

kwaliteitsondersteuner. Zij kijkt met de leerkrachten naar het passend aanbod voor hun groep 

en ondersteunt de leerkrachten met de begeleiding van kinderen met specifieke onderwijs- en 

ontwikkelingsbehoeften. Binnen  de Dorenhagen en de Windroos is Denise Peels 

(dpeels@skozok.nl ) als KO-er actief.  

 

5.1.4 Het onderwijsondersteunend personeel 

Naast het onderwijzend personeel hebben we op Haagstraatplein de beschikking over 

administratieve medewerkers en conciërges. Voor de Dorenhagen zijn dat met name Riet vd 

Ven (administratie en werkzaam op dinsdag, woensdag en donderdag) en Johan v Velthoven 

(werkzaam op woensdag = om de week, donderdag en vrijdag) 

De schoolschoonmaak is volledig uitbesteed. 

 

5.1.5 Stagiaires 

Ieder jaar begeleiden wij stagiaires van de Pedagogische Hogeschool (opleiding tot leraar 

basisonderwijs) en van het Summa college (opleiding tot onderwijsassistent). Daarnaast 

begeleiden we tijdens de gymlessen studenten van de sportopleiding en snuffelstagiaires 

vanuit het voortgezet onderwijs. De studenten werken onder verantwoording van de 

groepsleerkracht(en). 

 

5.2 Vervanging van leerkrachten bij verlof of ziekte 

 

5.2.1 Ziektevervanging 

 Bij een ziekmelding wordt een inschatting gemaakt hoe lang vervanging noodzakelijk is, 

waarbij we streven naar zoveel mogelijk continuïteit in de groep. 

 Er wordt een melding gedaan bij het P-Centrum (centraal meldpunt van SKOzoK en 

Veldvest van waaruit alle vervangingen geregeld worden). Zij regelen een vervangende 

leerkracht. 

 

Is er geen vervangende leerkracht beschikbaar dan wordt er naar andere oplossingen gezocht:  

 Intern wisselen. 

 Vrij geroosterde leerkracht inzetten.  

 Verdelen van de kinderen over de overige groepen.  

Bieden voorgaande mogelijkheden geen aanvaardbare oplossing, dan zal de betreffende groep, 

volgens de richtlijnen van de hoofdinspectie, naar huis worden gestuurd.  

 

De volgende afspraken horen daarbij:  

 In principe niet de eerste dag.  

 Alleen in het uiterste geval.  

 Ouders worden schriftelijk op de hoogte gebracht.  

 Voor leerlingen die geen opvang hebben, wordt binnen school opvang georganiseerd.  

 

Zoals afgelopen jaar gebleken is, is vervanging niet altijd een vanzelfsprekendheid. Binnen de 

uitgangspunten zorgen we dan voor een zo goed mogelijke oplossing. 

 

5.2.2 (studie)Verlof en scholing:  

Bij aangekondigd verlof wordt vervanging geregeld. De afdelingsleider/centrumdirecteur 

draagt er zorg voor dat er binnen de groep niet onnodig veel wisselingen plaats vinden.  

 

  

mailto:dpeels@skozok.nl
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5.3 Het Leerlingvolgsysteem 

Van ieder kind wordt een dossier opgebouwd. Dit dossier is, in overleg, voor ouders in te zien.  

De inschrijvingsgegevens worden ook in papieren versie op school bewaard i.v.m. mogelijke 

controles door onderwijsinspectie en accountant. 

 

5.3.1 Parnassys 

Binnen ons administratiesysteem Parnassys worden alle gegevens die relevant zijn 

opgeslagen. Dit geldt voor de algemene gegevens over het kind en het gezin, de resultaten 

van het onderwijs zoals toetsresultaten, uitslagen van onderzoeken, verslagen, absentie, etc. 

 

5.3.2 Instrumenten om te volgen en bij te sturen 

Binnen het onderwijs kennen we diverse manieren om de ontwikkeling van het kind te volgen. 

 Observaties: Leerkrachten observeren kinderen om de ontwikkeling, leerstijlen en 

oplossingsstrategieën in beeld te krijgen en hier het onderwijs op aan te sluiten.  

 Methode gebonden toetsen: Na een bepaalde periode van leerstofaanbod worden 

methodetoetsen afgenomen. Naar aanleiding van het resultaat hiervan wordt de 

begeleidingsbehoefte van het kind binnen dit vakgebied bepaald.  

 Methode onafhankelijke toetsen: Wij gebruiken CITO LOVS-toetsen. Deze toetsen worden 1 

à 2 keer per jaar afgenomen (afhankelijk van soort toets). Dit zijn toetsen die laten zien 

waar kinderen in hun ontwikkeling staan, afgezet tegen onafhankelijke scores.  

 ZIEN: Leerkrachten brengen via een screeningslijst de sociaal-emotionele ontwikkeling van 

kinderen in beeld. 

Ook leerlingen (vanaf leerjaar 5) vullen deze vragenlijst in. 

 Sociogram: Leerkrachten brengen, indien nodig, de groepsdynamiek in kaart. 

 Kindgesprekken: met kinderen worden gesprekken gevoerd, gericht op doelen stellen voor 

de komende periode en terugkijken naar de afgelopen periode middels reflecteren.  

 

5.4 Ontwikkelingsverslag 

De ontwikkelingen van uw kind worden in een ontwikkelingsverslag vastgelegd.  

 Ouders van kinderen uit groep 1 ontvangen aan het einde van het schooljaar een 

ontwikkelingsverslag. 

 Ouders van instromers ontvangen aan het einde ook een verslag maar dan alleen op de 

onderdelen autonomie, relatie en competentie. 

 Ouders van leerjaar 2 ontvangen 2 keer een ontwikkelingsverslag. De eerste bestaat uit 

de drie onderdelen autonomie, relatie en competentie. Het tweede verslag, aan het 

einde van het schooljaar is volledig. 

 De ouders van leerjaar 3 t/m 7 ontvangen 2 keer per jaar een ontwikkelingsverslag. 

 Groep 8 kent speciale trajecten i.v.m. overgang naar voortgezet onderwijs. Een keer 

ontvangen ze een volledig ontwikkelingsverslag en ter afsluiting een afsluitend 

verslag/overzicht 

 

 

5.4.1 Onderwijskundig rapport voortgezet onderwijs (OKR) 

Deze dossiers zijn digitaal verwerkt en staan op een beschermde website. De onderwijskundige 

rapporten worden voor ieder kind dat in groep 8 zit ingevuld en zullen uitgebreider zijn 

naarmate er meer specifieke kind kenmerken en/of specifieke begeleiding nodig is.  

De inhoud wordt tijdens het adviesgesprek besproken met het kind en de ouders en kan pas 

ingezien worden door het voortgezet onderwijs als de ouders hun kind aangemeld hebben op 

een school voor voortgezet onderwijs. 

 

5.5 Contact met ouders 

Het belang van de betrokkenheid van ouders.  

Kinderen hebben aandacht en zorg nodig en wij als team hebben de ouders nodig om de juiste 

zorg aan de kinderen te kunnen besteden.  

Om het contact tussen ouders en school zo goed mogelijk te laten verlopen maken we gebruik 

van verschillende communicatievormen. We blijven steeds op zoek naar mogelijkheden om de 

communicatie met ouders zo optimaal mogelijk te maken.  
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5.5.1  Oudergesprekken.  

 In september/oktober vindt er een “oudervertelgesprek” plaats Het doel van dit gesprek 

is dat ouders specifieke kind kenmerken aan kunnen geven aan de leerkracht en aan 

kunnen geven waar specifieke behoeftes liggen van het kind. Ouders kennen hun kind 

immers het beste!  

 Voor kinderen die in de loop van het jaar instromen zal de leerkracht een 

kennismakingsgesprek plannen na ongeveer 6 weken school, waarin de start van het 

kind op school wordt besproken en waarin ouders kind-specifieke behoeften aan kunnen 

geven aan de leerkracht.  

 In de loop van het jaar staan ontwikkelingsgesprekken. Ouders en leerkrachten kunnen 

zo met elkaar in gesprek rond de ontwikkeling (of het verslag daarvan) van het kind.  

 Ouders kunnen altijd een gesprek aanvragen met de leerkracht van hun kind. En 

andersom natuurlijk ook! 

 Wanneer er specifieke zorg is rondom een kind, worden regelmatig 

voortgangsgesprekken afgesproken. 

Inschrijving gebeurt digitaal en het maken van overige afspraken rechtstreeks met de 

leerkracht. 

 

5.5.2 Gesprekken m.b.t. specifieke onderwijsbehoefte.  

Bij steeds meer vakgebieden werken we vanuit groepsplannen aan de ontwikkeling van 

kinderen. Sommige kinderen hebben een dusdanige onderwijsbehoefte waardoor er specifieke 

aanpassingen gedaan moeten worden in het onderwijsaanbod. Voor deze kinderen wordt er 

(vanaf groep 6) een ontwikkelingsperspectief gemaakt. De inhoud van het 

ontwikkelingsperspectief wordt altijd met ouders besproken.   

 

5.5.3  Aanwezigheid van leerlingen tijdens gesprekken.  

In eerste instantie zijn leerlingen niet aanwezig bij gesprekken tussen ouders en leerkrachten. 

Het kan voorkomen dat kinderen aanschuiven, bijv. bij het maken van afspraken met kind en 

ouders gericht op het gedrag.  

De adviesgesprekken van groep 8 zijn hierop een uitzondering. Bij de adviesgesprekken 

worden ouders altijd samen met hun kind uitgenodigd.  

 

5.5.4  Ouderinformatie  

Om ouders zo goed mogelijk op de hoogte te houden van wat er op school gebeurt en om 

mededelingen te doen hebben we diverse middelen tot onze beschikking. Met name de 

nieuwsbrief ouderapp levert snelle en korte lijntjes naar de ouders.  

Ook de Facebookpagina van de school zorgt voor de nodige informatie. .  

 

5.5.6  Informatie aan de ouder die niet dagelijks gezag uitoefent of die niet belast is 

met het ouderlijk gezag.  

Na de scheiding van ouders kent de school de normale omgang met de ouder die het dagelijks 

gezag uitoefent. Daarnaast heeft de school een informatieplicht aan de ouder die niet het 

dagelijks gezag uitoefent of die niet met het ouderlijk gezag is belast.  

Hoe dit gerealiseerd wordt, is vastgelegd in een protocol en ligt ter inzage op school. 

 

5.6 Beleid t.a.v. aanname, time-out, schorsing en verwijdering 

Ieder kind heeft recht op onderwijs. De ontwikkeling van de kinderen staat centraal bij alles 

wat er binnen school moet gebeuren.  

Binnen de wet passend onderwijs is ook e.e.a. geregeld rond aanmelden en aanname. 

Ons beleid is daaraan gekoppeld. 

 

5.6.1 Aanmelding en zorgplicht 

Na de invoering van passend onderwijs op 1 augustus 2014 hebben scholen zorgplicht. Dat 

betekent dat de school waar ouders hun zoon of dochter hebben aangemeld verplicht is om 

een passende plek te vinden als hun kind extra ondersteuning nodig heeft.  
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De school kan ouders meer informatie geven over passend onderwijs en de ondersteuning en 

begeleiding die de school biedt. Hieronder leest u welke stappen ouders samen met de school 

doorlopen om een passende plek voor een kind te vinden.  

Ouders melden hun zoon of dochter aan op de school van hun keuze. 

 

- Aanmelden bij primair onderwijs  

U mag uw kind aanmelden voor de basisschool vanaf de dag waarop uw kind 3 jaar wordt. 

Soms melden ouders hun kind voor het derde levensjaar aan, bijvoorbeeld bij populaire 

scholen. Dat is een vooraanmelding die nog niet leidt tot een besluit over toelating.  

 

- Uw kind aanmelden bij een school naar keuze 

Hebt u een school gevonden die voldoet aan uw wensen? Dan meldt u uw kind – indien 

mogelijk – minimaal 10 weken voor de aanvang van het nieuwe schooljaar schriftelijk aan. Of 

10 weken voordat u wilt dat uw kind op school begint, bijvoorbeeld bij een verhuizing. Dat is 

nodig omdat een school 6 weken heeft om een besluit te nemen over de aanmelding en deze 

termijn met maximaal 4 weken verlengd mag worden.  

 

Als u uw kind later aanmeldt, kan het zijn dat uw kind niet op tijd kan worden geplaatst. U 

kunt uw kind aanmelden door een inschrijfformulier in te vullen. Als u denkt dat uw kind 

extra ondersteuning nodig heeft, geeft u dat bij de aanmelding aan de school door. Ook moet 

u het melden als u uw kind op meerdere scholen hebt aangemeld. 

 

- Verhuizingen 

Bij verhuizingen buiten de regio gelden dezelfde regels van plaatsing. Ouders melden hun kind 

aan op de school van hun voorkeur. Deze school bekijkt of ze het kind een passende plek kan 

bieden. Kan de school uw kind niet toelaten, dan biedt ze binnen 6 weken een plek aan op een 

andere school waar het kind wel toegelaten kan worden. De school mag deze termijn 1 keer 

met maximaal 4 weken verlengen. Verder blijft uw kind ingeschreven op een school totdat een 

andere school bereid is hem of haar in te schrijven. Wij raden u aan om uw kind minimaal 10 

weken van te voren in te schrijven op de nieuwe school, zodat hij of zij direct na de verhuizing 

kan instromen. 

 

Meer informatie: www.passendonderwijs.nl  

Meer informatie en advies: www.steunpuntpassendonderwijs.nl 

 

Als de school een kind niet de benodigde ondersteuning en begeleiding kan bieden, gaat de 

school met ouders in gesprek over een passende plek op een andere reguliere of speciale 

school. ( zorgplicht school)       

Komen ouders er samen met de school en het samenwerkingsverband niet uit, dan kunnen ze 

kosteloos een onderwijsconsulent inschakelen.  

Onderwijsconsulenten zijn onafhankelijke deskundigen met veel kennis en ervaring op het 

gebied van onderwijs aan kinderen met een handicap, ziekte of stoornis. Zij kunnen advies 

geven over een passend aanbod voor het kind.  

Meer informatie: www.onderwijsconsulenten.nl   

       

Is er na het advies van de onderwijsconsulent nog geen oplossing, dan kunnen ouders een 

oordeel vragen aan de geschillencommissie toelating en verwijdering passend onderwijs, bij 

het College voor de Rechten van de Mens (CVRM) of kunnen ze het geschil voorleggen aan de 

rechter.  

Meer informatie: www.onderwijsgeschillen.nl/passend-onderwijs/geschillencommissie-passend-

onderwijs 

 

 

 

 

 

 

http://www.passendonderwijs.nl/
http://www.steunpuntpassendonderwijs.nl/
http://www.onderwijsconsulenten.nl/
http://www.onderwijsgeschillen.nl/passend-onderwijs/geschillencommissie-passend-onderwijs
http://www.onderwijsgeschillen.nl/passend-onderwijs/geschillencommissie-passend-onderwijs
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5.6.2 De aanname van nieuwe leerlingen.  

We onderscheiden op school twee vormen van instroom. De vierjarige die naar school gaat en 

de “tussentijdse instroom” (kinderen die tussentijds op school komen zoals verhuizers).  

 Het eerste contact tussen ouders en school is informatief. Ouders krijgen een rondleiding 

op Haagstraatplein.  

 Als ouders hun kind inschrijven zorgt de directie voor administratieve afhandeling.  

 Ouders krijgen via de mail een bevestiging van inschrijving. 

 De leerkracht neemt contact op met de ouders over de instroommomenten.  

 Ouders ontvangen de noodzakelijke informatie zodra hun kind op school gestart is.  

 

5.6.3 De vierjarigeninstroom.  

 Kinderen mogen op de eerste dag na hun vierde verjaardag de school gaan bezoeken.  

 Voorafgaand aan de vierde verjaardag worden een aantal instroommomenten afgesproken 

tussen leerkracht en ouders.  

 Het kind wordt uitgenodigd middels een kaart.  

 Ouders die van de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf “de Peutersprong” (of een ander 

overdrachtsformulier) hebben ontvangen wordt gevraagd dit aan school beschikbaar te 

stellen.  

 Bij kinderen die op de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf een speciale 

onderwijsbehoefte hebben laten zien, vindt een “warme” overdracht plaats. 

 

Instroom vlak voor een grote vakantie.  

Wanneer het kind binnen 6 weken voor de zomervakantie 4 jaar wordt, vindt de instroom in 

het nieuwe schooljaar plaats. Kennismaking kan worden afgesproken. 

 

5.6.4 Tussentijdse instroom.  

Naast de punten die gelden voor vierjarigen hanteren we bij tussentijdse instroom de volgende 

procedure:  

 Tijdens de eerste kennismaking stelt de directie zich op de hoogte van de reden van 

aanmelding.  

 Er wordt door de directie informatie opgevraagd bij de vorige school.  

 Er wordt in overleg met de kwaliteitsondersteuner bekeken of de school aan de 

onderwijsbehoefte van het kind kan voldoen.  

Criteria waar naar gekeken wordt:  

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

- de samenstelling en grootte van de groep.  

- didactische en sociaal-emotionele aandachtspunten (onderwijsbehoefte van het kind).  

- opvangcapaciteit van de groep (kan de groep deze instroom goed verwerken?). 

Ouders worden door de afdelingsleider/centrumdirecteur geïnformeerd of een kind wel/ niet 

geplaatst kan worden.  

 

5.6.5 Schorsing en verwijdering  

Het beleid op school is erop gericht om kinderen een veilige plek te bieden zodat zij zich 

kunnen ontwikkelen. Informeren en communiceren met betrokkenen is daarbij onontbeerlijk. 

Als het toch nodig blijkt om tot zware maatregelen, zoals schorsing en verwijdering over te 

gaan, handelt de centrumdirecteur volgens hetgeen opgenomen is in de wet op het Primair 

Onderwijs artikel 40 en het protocol van SKOzoK. Deze ligt ter inzage op school en is ook te 

vinden op de website van skozok: www.skozok.nl  

 

Schorsing 

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

de afdelingsleider/centrumdirecteur. De directeur maakt daar direct melding van bij het team, 

de voorzitter van het college van bestuur en aan de ouders / verzorgers van de leerling. In 

gevallen waarin de directeur van oordeel is dat onmiddellijke schorsing noodzakelijk is volgt 

rapportage aan de voorzitter zo spoedig mogelijk. De ouders worden vooraf geïnformeerd over 

het voornemen om tot schorsing over te gaan.  

http://www.skozok.nl/
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Definitieve verwijdering 

Definitieve verwijdering neemt het college van bestuur in overweging op voorstel van de 

centrumdirecteur. Indien definitieve verwijdering wordt voorgesteld, informeert het college van 

bestuur zich zo volledig mogelijk. Vanuit het bestuur vindt overleg plaats met betrokken 

ouders en leerkrachten. Bij de te nemen beslissing wordt de situatie, waarin de leerling zich 

bevindt, meegenomen en wordt aandacht besteed aan de gevolgen voor o.a. de 

ontwikkelingskansen van het betreffende kind.  

 

Algemene opmerking 

Het definitief verwijderen of schorsen van kinderen dient op basis van voldoende gegronde 

redenen te geschieden. Zowel schorsing als definitieve verwijdering zal telkens schriftelijk aan 

de betrokken ouders worden bevestigd, waarbij gewezen wordt op de beroepsmogelijkheden 

d.m.v. de klachtenprocedure en/ of een procedure via de burgerlijke rechter. 

 

5.7 Klachten / klankbordgroep 

Overal waar gewerkt wordt, zijn wel eens misverstanden of worden fouten gemaakt. Dat is op 

onze school niet anders.  

Ouders zijn altijd welkom bij de leerkrachten om dergelijke zaken te bespreken en samen zal 

dan naar een goede oplossing gezocht worden. Ons streven is dat elke leerkracht iedere ouder 

altijd serieus neemt en goed naar hen luistert om samen naar de beste oplossing te zoeken.  

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

onderwijs, de aanpak van de leerlingen of andere zaken, naar de afdelingsleider te stappen. De 

afdelingsleider gaat samen met ouders, de leerkracht en eventueel andere betrokkenen 

verkennen op welke wijze het best met de klacht kan worden omgegaan.   

Leidt dit ook niet tot een oplossing, of zijn ouders niet tevreden over de manier waarop een 

probleem of klacht wordt opgepakt, kunnen ouders de zaak bespreken met contactpersonen 

inzake klachten op onze school. Deze zijn door het bestuur van de school aangesteld om 

ervoor te zorgen dat klachten van leerlingen of ouders altijd serieus worden genomen en op 

een passende manier worden afgehandeld.  

De interne contactpersoon en vertrouwenspersoon is inzake klachten op onze school is: 

Janneke Kieboom (leerkracht) 

 Janneke, Andrea Teeuwisse (ouder) en Femke Huijbregts (ouder) vormen de 

klachtencommissie en klankbordgroep en zijn als zodanig te benaderen.  

Zij zijn bereikbaar o.a. via mail: klachtencommissiedh@skozok.nl 

 

Elke ouder, elk kind en leerkracht kan een beroep op hen doen als er problemen zijn. Het 

gesprek wordt vertrouwelijk behandeld en er worden geen stappen gezet zonder uw 

toestemming. De contactpersoon inzake klachten gaat met u verkennen op welke wijze er het 

best met uw klacht omgegaan kan worden.  

 

Wanneer dat nodig mocht zijn, wordt een klacht doorverwezen naar de externe 

vertrouwenspersonen van SKOZOK. Als u met een klacht bij hen komt, zullen zij in eerste 

instantie nagaan of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. Lukt dat niet, of is de 

klacht dermate ernstig dat verder gaan noodzakelijk geacht wordt, dan kan de klacht 

doorverwezen worden naar de onafhankelijke klachtencommissie van de besturenorganisatie 

waarbij de school is aangesloten.  

Het is mogelijk dat u zich rechtstreeks wendt tot de klachten/klankbordgroep of de externe 

vertrouwenspersonen of tot de klachtencommissie.  

De tekst van de klachtenregeling is op school aanwezig, te verkrijgen bij de directie en bij de 

contactpersonen inzake klachten en terug te vinden op de website van Skozok, www.skozok.nl 

(onder het kopje ouders).  

 

  

mailto:klachtencommissiedh@skozok.nl
http://www.skozok.nl/


 

Schoolgids  PC Bs. De Dorenhagen. Valkenswaard                                                     schooljaar 2017-2018                                              
17                                       

 

 

Samengevat: 

1. Altijd eerst overleg met de leerkracht. Bij onvoldoende resultaat naar 2. 

2. Overleg met de afdelingsleider/ centrumdirecteur. Bij onvoldoende resultaat naar 3. 

3. Overleg met de contactpersoon inzake klachten. Bij onvoldoende resultaat naar 4. 

4. Inschakelen van de externe vertrouwenspersonen van SKOZOK. Bij onvoldoende 

resultaat naar 5. 

5. Indienen van de klacht bij de klachtencommissie KBO. 

 

Bij het meldpunt vertrouwensinspecteur kunnen ouders/ verzorgers terecht voor advies en 

klachtmeldingen over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, fysiek geweld en psychisch 

geweld (zoals grove pesterijen), signalen inzake discriminatie, onverdraagzaamheid, 

fundamentalisme, radicalisering, extremisme en dergelijke. 

 

5.8 Verzekeringen 

SKOZOK heeft voor al haar scholen een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een 

ongevallen- en een aansprakelijkheidsverzekering. Op grond van de ongevallenverzekering zijn 

alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel, vrijwilligers) verzekerd. De 

verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering indien een ongeval tot blijvende invaliditeit 

leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor 

zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen 

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

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

(bestuursleden, personeel, vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van 

onrechtmatig handelen.  

Wij willen ouders in dit verband op twee aspecten attenderen, die vaak aanleiding zijn tot 

misverstand: 

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

wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het 

geval zou zijn, zou alle schade die in schoolverband ontstaat door de school moeten 

worden vergoed. Deze opvatting leeft wel bij veel mensen, maar is gebaseerd op een 

misverstand. 

De school heeft namelijk pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake 

is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school optreden) 

moeten dus tekort zijn geschoten in hun rechtsplicht. 

 Verder is de school niet aansprakelijk voor schade door gedrag van leerlingen. 

Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf 

verantwoordelijk voor hun doen en laten. 

 

 

Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens door de school georganiseerde activiteiten 

schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. 

Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere 

aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten. 

 

5.9 Leerplicht verlof en verzuim 

Als uw kind vier jaar is mag het naar school. Het is niet verplicht. Als het kind vijf jaar is 

geworden, moet het wel naar school. Op de eerste schooldag van de maand na de vijfde 

verjaardag, is ieder kind leerplichtig. In overleg met de afdelingsleider/ centrumdirecteur van 

de school kunnen vijfjarige kinderen vijf uur per week vrij krijgen als zij nog niet in staat zijn 

een volle week naar school te gaan. Deze uren mogen natuurlijk niet opgespaard worden voor 

bijvoorbeeld een vakantie. 

 

5.9.1 Schoolleiding en leerplicht 

Behalve de regels uit de leerplichtwet die voor ouders, voogd of verzorgers van een kind van 

belang zijn, staan in deze wet ook regels waaraan de schoolleiding zich moet houden. In de 

leerplichtwet staat o.a. dat de schoolleiding verplicht is: 
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 in- en uitschrijvingen binnen één week te melden aan de leerplichtambtenaar. Dit betekent 

dat de afdelingsleider/ centrumdirecteur aan het einde van elk schooljaar verplicht is om 

binnen één week een opgave te doen van alle leerlingen die zijn school verlaten vanwege 

doorstroom; 

 de aanwezigheid van leerlingen bij te houden en gevallen van ongeoorloofd schoolverzuim 

te melden bij de leerplichtambtenaar. Schoolverzuim is een verantwoordelijkheid van 

ouders en school. 

 contact met de leerplichtambtenaar op te nemen zodra men van plan is een leerling van 

school te verwijderen en als men overgaat tot definitieve verwijdering van een leerplichtige 

leerling. De leerplichtambtenaar dient een afschrift van een afgesloten leerovereenkomst te 

krijgen. 

 jaarlijks aan de minister opgave te doen van het ongeoorloofd schoolverzuim binnen de 

school. 

De meeste handelingen zijn voortaan geautomatiseerd. 

 

5.9.2 Verlof buiten de schoolvakanties 

Toestemming voor extra verlof t/m tien schooldagen per schooljaar moet bij de 

directeur/afdelingsleider van de school schriftelijk worden aangevraagd. Formulieren hiervoor 

zijn op school (en op de website) verkrijgbaar. Dit wordt echter alleen in zeer bijzondere 

gevallen (gewichtige omstandigheden) verleend.  

Voor verlofperiodes langer dan deze tien dagen per schooljaar beslist de leerplichtambtenaar. 

Hierbij wordt natuurlijk veel waarde gehecht aan het advies van de directeur/afdelingsleider 

van de school. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de directeur/afdelingsleider 

of de leerplichtambtenaar. 

De mogelijkheden tot het opnemen van extra (vakantie) verlof zijn beperkt: 

 Geen verlof gedurende de eerste twee weken van het schooljaar 

 Geen verlof vanwege een (extra) vakantie. 

Alleen in gevallen waarin de specifieke aard van de werkzaamheden van een van de 

ouders, voogden of verzorgers het onmogelijk maakt om in de schoolvakantie op vakantie 

te gaan, kan eenmalig voor maximaal tien schooldagen extra vakantieverlof worden 

verleend en wel onder de volgende condities: 

- de aanvraag voor verlof dient ruim van tevoren (minimaal twee maanden) worden 

ingediend; Let wel op dat vanwege de landelijke vakantiespreiding de schoolvakanties 

elk jaar op een ander tijdstip beginnen; 

- verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de 

afdelingsleider/centrumdirecteur wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim en wordt 

gemeld bij de leerplichtambtenaar.  

 

Controle 

Ongeoorloofd schoolverzuim zijn wij verplicht te melden bij de leerplichtambtenaar. 

 

Ziek  

Als uw kind ziek is, kan het niet naar school. We verwachten dat u dat op dezelfde dag ’s 

morgens voor 08.30 uur meldt (liefst telefonisch). (040-2013458) 

 

5.9.3 RT, Logopedie en dergelijke onder schooltijd. 

We krijgen regelmatig de vraag of behandelingen en trainingen onder schooltijd plaats 

kunnen/mogen vinden, bijvoorbeeld logopedie, fysiotherapie, remedial teaching e.d. 

Het is een wettelijke verplichting dat iedere leerling onder schooltijd op school dient te zijn 

(WPO artikel 41, lid 1). 

In uitzonderlijke gevallen kan hier op afgeweken worden. De directeur is hierin 

verantwoordelijk en dus bepalend, uiteraard zal dit in goed overleg met de ouders gebeuren.  
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5.10 Voor- tussen schoolse en naschoolse opvang 

Binnen Haagstraatplein worden alle vormen van opvang georganiseerd. 

 

5.10.1  De Voor- en naschoolse opvang 

Kinderstad verzorgt de voor- en naschoolse opvang binnen Haagstraatplein. De kinderen zijn 

daarvoor welkom in het gebouw aan de Haagstraat. Zie de bijlage hfdst 12 of kijk:  

https://www.horizonkinderopvang.nl/haagstraatplein  

 

5.10.2  De tussen schoolse opvang (TSO =Overblijven) 

De tussen schoolse opvang op de Dorenhagen wordt in opdracht van school verzorgd door de 

oudervereniging. Met een goede tussen schoolse opvang voorziening willen wij kinderen van 

onze school de gelegenheid geven tijdens de pauze van een schooldag, onder begeleiding van 

TSO-krachten geassisteerd door hulpouders, op een rustige wijze en in een veilige sfeer te 

eten, te spelen en zich te ontspannen, zodat ze weer zin hebben in het leren. 

 

Gedurende de middagpauze eten de kinderen van 12.00 uur tot 12.30 uur. De kinderen mogen 

drinken (ranja, vruchtensap of melkproducten), brood, groente en fruit meenemen.  

Tijdens het eten wordt er thee en melk geschonken. Na het eten spelen de kinderen bij droog 

weer buiten, anders binnen. Tijdens de TSO is één van de vaste krachten 

dagverantwoordelijke. Deze is het aanspreekpunt voor de andere TSO-ers, hulpouders, ouders 

en team.  

Een aantal keer per jaar is er een fruit-/groenteweek. Er wordt na het eten groente en/ of fruit 

aan de kinderen aangeboden. De kinderen mogen hier gebruik van maken, maar dit is 

natuurlijk geen verplichting. 

Tijdens de TSO gelden dezelfde regels als tijdens de schooluren, zoveel als mogelijk afgestemd 

met school. 

    

Indien u gebruik wilt maken van de TSO, dan kunt u dit aan het eind van het schooljaar 

kenbaar maken via een inschrijfformulier, dat u via uw kind ontvangt. Zowel een abonnement 

nemen als incidenteel overblijven is mogelijk. Na aanmelding van een abonnement, ontvangt u 

een rekening, die u in één keer of in 3 termijnen kunt voldoen.  

 

Wanneer een kind gebruik maakt van de tussen schoolse opvang worden ouders verplicht om 

als hulpouder drie keer per kind per schooljaar te komen helpen. Bent u zelf niet in de 

gelegenheid te komen helpen, dient u een andere ouder van school te vragen dit van u over te 

nemen. 

 

Voor incidenteel overblijven, koopt u na inschrijving een strippenkaart, goed voor 5 keer 

overblijven. Incidenteel overblijven, dient minimaal 2 dagen van tevoren aangemeld te worden 

via een aanmeldingsformulier, dat u in de brievenbus van de TSO in de gang van de zijingang 

kunt deponeren. Aanmeldingsformulieren (als ook afmeldingsformulieren) vindt u boven deze 

brievenbus. De strippenkaart blijft het gehele schooljaar geldig.  

Vanaf de aanschaf van een tweede strippenkaart gedurende het schooljaar dient u ook te 

komen assisteren, in verhouding met tijdspanne. 

Het is tijdens de avond van de laatste ronde van de ontwikkelingsgesprekken mogelijk om uw 

voorkeur op te geven voor de dagen waarop u kunt komen helpen. De overige dagen worden 

door de TSO-coördinator ingepland.  

 

De kosten voor TSO bedragen: 

€ 1,40 per dag voor een abonnement 

€ 8,00 per strippenkaart (5x)  

Hebt U interesse om het vaste team te komen versterken, dan kunt u zich melden bij de TSO-

coördinator. 

 

Voor dagelijkse zaken kunt u contact opnemen met: 
Mevr. A. van Bockel (coördinator)  040-2018526 

Email: tso.dorenhagen@onsbrabantnet.nl 

https://www.horizonkinderopvang.nl/haagstraatplein
mailto:tso.dorenhagen@onsbrabantnet.nl
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TSO bij de EetClub 

Op Haagstraatplein wordt ook de mogelijkheid tot TSO geboden door Horizon Kinderopvang. 

Deze tussenschoolse opvang is ook beschikbaar voor kinderen van de Dorenhagen. De locatie 

van deze opvang is in de ruimte vanBSO Horizon Haagstraatplein. 

Voor informatie en aanmelden zie website http://www.eetclubopschool.nl/  

 

5.11 Afspraken rond veiligheid 

De school is meer dan alleen een gebouw. De school is een plaats waar kinderen, leerkrachten 

en ouders elkaar ontmoeten. De school is ook een werkplaats: ongeveer 945 uur per 

schooljaar werken de kinderen en de leerkrachten aan een basis voor de toekomst. Om dat 

voor elkaar te krijgen, moet er heel veel geregeld worden door de leerkrachten en de directie.  

Om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen zijn er regels en afspraken nodig. 

Elke klas heeft naast de schoolregels ook klassenregels die samen met de kinderen zijn 

opgesteld (en ondertekend vanaf groep 3). 
 
Wij hanteren op school de volgende kapstokregels: 

1. Voor groot en klein zullen we aardig zijn. 

2. We zullen goed voor de spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken morgen. 

3. De school is van binnen wandelgebied en buiten hoeft dat lekker niet! 

 

Om het voor de kinderen duidelijker en positiever over te brengen, hebben we op de 

Dorenhagen de volgende LEEFREGELS die in alle groepen gelden: 

 

1. Ik respecteer iedereen zoals hij is, ongeacht het uiterlijk. 

2. Ik ga respectvol met een ieder om, zowel met mijn medeleerlingen, met ouders als    

    met de leerkracht. 

3. Ik noem de ander bij de voornaam en gebruik geen scheldwoorden. 

4. Ik roddel niet, sluit niemand buiten en lach niemand uit. 

5. Ik ga zorgvuldig om met de spullen van school en van anderen. 

6. Ik ben belangrijk voor de groep en zal meewerken aan een goede werksfeer. 

7. Een ruzie heeft iedereen wel eens, maar ik doe mijn best om het goed op te lossen  

    voordat ik naar huis ga. 

Voor meer informatie zie antipestprotocol, ter inzage op school en op de website. 

 

5.12 Hoofdluis 

Om het probleem “hoofdluis” in de preventieve sfeer aan te pakken zijn er luizencapes/zakken 

voor de groepen 1 t/m 8 aangeschaft. Indien een luizencape/zak kapot is of incompleet 

(koordje of lusje ontbreekt) verwachten we van de ouders dat zij deze herstellen. Ook het 

wassen van de luizencape/zak valt onder verantwoordelijkheid van de ouders. In principe gaat 

de luizencape/zak van het kind vanaf groep 1 mee naar groep 8. 

Bovendien worden na elke schoolvakantie alle leerlingen door een aantal ouders op hoofdluis 

gecontroleerd. 

Uiteraard wordt er discreet omgegaan met deze informatie. 

De afdelingsleider neemt contact op met de ouders van het kind waarbij neten of hoofdluis is 

geconstateerd. De ouders worden verzocht het kind te behandelen. Bij hoofdluis moet het kind 

direct opgehaald en behandeld worden. De leerkracht wordt op de hoogte gebracht en alle 

ouders krijgen een brief via de mail, waarin wordt gevraagd om hun kind twee weken dagelijks 

te controleren op hoofdluis. 

 

Verder is het van groot belang dat u thuis ook regelmatig controleert en indien u 

hoofdluis vindt dit op school meldt. 

 

Tijdens de wintermaanden bestaat er een groter risico voor de overdracht van hoofdluis. Dit 

vooral door het gebruik van mutsen, sjaals en jassen met kragen. Daarom is het belangrijk om 

de jassen goed in de daarvoor bestemde luizencapes/zakken op te hangen aan de kapstok.  

 

  

http://www.eetclubopschool.nl/
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Meer informatie ? 

Voor informatie en advies kunt u contact opnemen met de afdeling  

Jeugdgezondheidszorg van de GGD Zuidoost-Brabant. Tel.:088-0031100 

 

Via internet is meer informatie te vinden op: 

www.drogistensite.nl  (folder: De hoofdluis gaat weer naar school) 

www.infectieziekten.info 

 

 

6 Ondersteuning en begeleiding 
 

6.1 Protocollen 

We werken op school binnen diverse situaties conform een aantal protocollen, zoals het  anti 

pestprotocol, protocol tussentijdse aanname, protocol rondom veiligheid, protocol schorsing en 

verwijdering, vervoersprotocol. 

Deze protocollen zijn te vinden op onze website. 

 

6.2 Interne ondersteuning (stappenplan) 

We werken op school met een ondersteuningsplan. In dit plan is beschreven hoe we extra 

ondersteuning naar kinderen en de groep vormgeven. Een belangrijke (coördinerende) taak is 

weggelegd voor de kwaliteitsondersteuner(KO-er). 

Drie keer per jaar houden de leerkrachten een groepsbespreking met de 

kwaliteitsondersteuner. In de groepsbespreking wordt het groepsplan, de ontwikkeling van de 

groep en het pedagogisch klimaat in de groep besproken. Mocht de leerkracht behoefte 

hebben aan ondersteuning gericht op individuele kinderen dan vindt er op een later tijdstip een 

individuele leerlingbespreking plaats. Tijdens deze individuele leerlingbespreking wordt 

specifiek gekeken wat de onderwijsbehoefte van het kind is en op welke manier de leerkracht 

dit kan organiseren in de dagelijkse onderwijspraktijk.  

 

6.3 Passend onderwijs 

 

Op 01-08-2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht geworden. Het bestuur van het 

samenwerkingsverband PO De Kempen, waar SKOzoK deel van uitmaakt, heeft besloten dat 

vanaf 01-08-2016 alle schoolbesturen zelf verantwoordelijk zijn voor de inrichting en de 

financiering van alle vormen van ondersteuning. Deze verantwoordelijkheid heeft er toe geleid 

dat er enkele wijzigingen in de ondersteuningsstructuur zijn aangebracht. De visie van waaruit 

we Passend Onderwijs vorm geven en de ondersteuningsstructuur alsmede de werkwijze en 

procedures, worden in dit document nader beschreven.  

 

Visie SKOzoK 

We bieden onze leerlingen eigentijds onderwijs in een uitdagende leeromgeving, zodat zij zich 

optimaal kunnen ontwikkelen. 

 

Wat verstaan we onder Passend Onderwijs 

Passend Onderwijs is in onze visie kwalitatief goed en gedifferentieerd onderwijs voor alle 

kinderen. Dat begint bij een sterke basis. De sterke basis wordt geboden door onze 

leerkrachten. De impact van het handelen van de leerkracht staat centraal en zorgt ervoor dat 

kinderen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Waar nodig worden de leerkrachten 

ondersteund om die sterke basis te kunnen bieden. 

Het gedachtengoed van HGW (Handelingsgericht werken) dient als onderlegger van het beleid 

m.b.t. Passend Onderwijs. 

http://www.drogistensite.nl/
http://www.infectieziekten.info/
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Organisatiemodel aansturing Passend Onderwijs 

We hebben de ambitie om de taken die betrekking hebben op Passend Onderwijs binnen onze 

organisatie met elkaar te verbinden. De 3 lagen van de piramide van Passend Onderwijs 

(basis-, speciale ondersteuning en SBO) worden aangestuurd door een leidinggevend team wat 

in gezamenlijkheid de taken van de totale piramide uitvoert. Hierdoor:   

 Worden taken inhoudelijk en organisatorisch maximaal verbonden; 

 Is de organisatie minder kwetsbaar; 

 Benutten we talenten en kwaliteiten optimaal; 

 Stimuleren we leren met en van elkaar. 
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6.3.1 Zorgplicht 

Schoolbesturen hebben zorgplicht. Dit betekent dat de scholen ervoor moeten zorgen dat 

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

nodig heeft, een passend onderwijsaanbod krijgt. Bij de aanmelding van uw kind op onze 

school kijken we samen wat uw kind nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. 

Wanneer extra ondersteuning nodig is, bekijken we of de school die ondersteuning zelf kan 

realiseren, eventueel met ondersteuning vanuit SKOzoK of het samenwerkingsverband.   

 

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

andere school kan gaan wij in overleg met u,  zorgen dat er een andere school gevonden 

wordt die wel een passend aanbod kan doen aan uw kind. Dit kan een andere basisschool zijn, 

maar ook een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) of speciaal onderwijs (SO).  

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

Het kan voorkomen dat dit niet lukt. In dat geval kunt u zich wenden tot verschillende 

commissies: 

o Geschillencommissie Passend Onderwijs. Deze commissie beslecht geschillen in po, vo 

en (v)so, over toelating van leerlingen, die extra ondersteuning behoeven, de 

verwijdering van leerlingen en het ontwikkelingsperspectief. 

o Bezwaaradviescommissie toelaatbaarheidsverklaring. Het samenwerkingsverband heeft 

een eigen bezwaaradviescommissie ingericht, waartoe ouders zich kunnen richten bij 

een bezwaar tegen een besluit over een toelaatbaarheidsverklaring. Bij deze 

bezwarencommissie kunnen ouders en/of scholen terecht alvorens een stap te zetten 

naar de genoemde Geschillencommissie Passend Onderwijs.  

Voor meer informatie zie: www.geschillenpassendonderwijs.nl  

6.3.2 Ondersteuningsprofiel 

Alle scholen binnen SKOzoK hebben een ondersteuningsprofiel opgesteld, waarin de school 

beschrijft welke basisondersteuning zij kan bieden.  De medezeggenschapsraad heeft 

adviesrecht op het vaststellen van het ondersteuningsprofiel dat minimaal vierjaarlijks 

geactualiseerd wordt. Het ondersteuningsprofiel speelt een rol in het toelatingsbeleid van de 

school en is voor ouders een informatiebron die geraadpleegd kan worden als zij op zoek zijn 

naar een school voor hun kind. 

 

Ons ondersteuningsprofiel is te vinden op de website van onze school:  

http://www.geschillenpassendonderwijs.nl/
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Het ondersteuningsprofiel van de Dorenhagen vindt u hier 

of op onze website: www.dedorenhagen.nl  

 

6.3.3 Ondersteuning 

Wanneer ondersteuning nodig is kunnen we een beroep doen op diverse vormen van 

ondersteuning. Hoe dit geregeld is leest u in de bijlage 12.1 

 

6.3.4 Cluster 1 en 2 

Schoolbesturen speciaal onderwijs voor blinde en slechtziende en dove en slechthorende en 

spraak/taalgebrekkige leerlingen (cluster 1 en 2) vallen buiten de wet Passend Onderwijs. Met 

deze besturen zijn samenwerkingsafspraken gemaakt. 

Meer informatie cluster 1 zie www.visio.org 

Meer informatie cluster 2 zie www.taalbrug.nl 

 

6.3.5. Meer informatie nodig? 

Wilt u meer weten hoe passend onderwijs in onze regio vorm gegeven wordt dan kunt u het 

beste naar de website van het samenwerkingsverband gaan: 

www.podekempen.nl  

of verder naar:  

 www.steunpuntpassendonderwijs.nl 

 www.passendonderwijs.nl 

 www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl 

 www.mensenrechten.nl 

 www.onderwijsconsulenten.nl 

 

6.4 Zorg Advies Team (ZAT) en inzet externen (ook onderzoeken) 

Het ZAT is een bovenschools multidisciplinair team.  

Samen met CJG, waaronder Schoolmaatschappelijk werk en de GGD worden kinderen 

besproken. Dit gebeurt altijd in overleg en/of samen met de ouders. Zo wordt gekeken welke 

mogelijkheden er zijn.  

 

6.5 Onderwijs aan langdurig zieke kinderen 

Als blijkt dat uw kind door ziekte meerdere dagen niet naar school kan komen dan is het van 

belang dat u dit aan de leerkracht kenbaar maakt. De leerkracht kan dan samen met u 

bekijken hoe het onderwijs aan uw kind toch voortgezet kan worden. Hierbij kan gebruik 

gemaakt worden van de deskundigheid van een consulent onderwijsondersteuning zieke 

leerlingen van de onderwijsbegeleidingsdienst of van het academisch ziekenhuis.  

Het is niet alleen onze wettelijke plicht om voor elke leerling, ook als hij/zij ziek is, te zorgen 

voor goed onderwijs. Wij vinden het minstens zo belangrijk dat uw kind in die situatie goed 

contact heeft met de klasgenoten en de leerkracht.  

Vanzelfsprekend is het continueren van het onderwijs belangrijk omdat een zieke leerling dan 

actief blijft met wat bij het dagelijkse leven hoort, namelijk: onderwijs. Hierdoor wordt 

voorkomen dat een leerling die ziek is achterop raakt.  

Als u meer wil weten over onderwijs aan zieke leerlingen dan kunt u informatie vragen aan de 

leerkracht van uw kind. U kunt ook informatie hierover vinden op de website van Ziezon, het 

landelijk netwerk Ziek Zijn & Onderwijs,  www.ziezon.nl.  

 

 

  

http://2010.skozok.nl/Scholen/Valkenswaard/Haagstaatplein/Informatie/Documenten%20Haagstraatplein/2014%20DH%20ondersteuningsprofiel%20PO%203009.pdf
http://www.dedorenhagen.nl/
http://www.visio.org/
http://www.taalbrug.nl/
http://www.podekempen.nl/
http://www.steunpuntpassendonderwijs.nl/
http://www.passendonderwijs.nl/
http://www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl/
http://www.mensenrechten.nl/
http://www.onderwijsconsulenten.nl/
http://www.ziezon.nl/
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6.6 Medicijngebruik en beleid t.a.v. verstrekking en medisch handelen 

Leerkrachten mogen in principe geen medicijnen aan kinderen verstrekken of medische 

handelingen uitvoeren. Dit geldt ook voor het verstrekken van paracetamol of een 

kinderaspirine. 

Heeft uw kind behoefte aan zo’n medicijn dan zal altijd contact opgenomen worden met de 

ouders. 

Heeft uw kind (regelmatig) medicijnen nodig dan zullen de nodige afspraken gemaakt worden 

conform het protocol. Dit protocol is te vinden op de website. 

 

6.7 Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld 

Binnen de scholen van het samenwerkingsverband werken we met de meldcode  

kindermishandeling en huiselijk geweld. 

U vindt de informatie op onze website: www.dedorenhagen.nl  

7 Resultaten van ons onderwijs 

7.1 LOVS Leerlingvolgsysteem 

De kinderen worden één of twee keer per jaar, afhankelijk van de toets, getoetst. Hiervoor 

worden de toetsen van CITO LOVS gebruikt.  

Er is een jaarkalender op school, waarin staat in welke maand welke toets wordt afgenomen. 

We volgen hierbij de landelijke / SKOzoK richtlijnen. 

Uit de toets komt een didactische leeftijd. Deze score geeft de mate van ontwikkeling van het 

kind op dat leergebied aan. Kinderen waarbij er nauwelijks of geen groei is (de didactische 

leeftijd blijft gelijk of neemt af) krijgen een aangepast aanbod in het groepsplan voor dat 

leergebied. 

 

De kinderen in leerjaar 7 kunnen deelnemen aan het talentenkompas (Pilot) Hierbij komen 

meerdere kanten van het kind, zoals capaciteiten en talenten, in beeld. 

 

De(didactische) resultaten zijn te volgen d.m.v. een uitdraai bij het ontwikkelingsverslag en via 

de ouderapp. 

 

De kinderen van groep 8 nemen deel aan de verplichte eindtoets.  

Deze toets geeft een indicatie per leerling, welk schooltype aan te raden is in het voortgezet 

onderwijs. Daarnaast vergelijkt de toets de verschillende scholen in Nederland.  

De inspectie gebruikt deze indicatie ook als onderdeel van hun oordeel over de kwaliteiten van 

een school.  

 

7.2 Doorstroming   

7.2.1. Het voortgezet onderwijs 

Ons doel is leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden bij het maken van een keuze voor een 

school voor voortgezet onderwijs (Vo). 

Het is erg belangrijk dat een kind op een school geplaatst wordt waar het ‘thuis’ hoort en waar 

het zich ‘thuis’ voelt.  

In groep 8 worden de kinderen en hun ouders voorbereid op het voortgezet onderwijs. 

Wij gaan hierbij als volgt te werk: 

 Al in groep 7 wordt tijdens het laatste ontwikkelingsgesprek een indicatie van het voorlopig 

advies gegeven. Dit advies is gebaseerd op de (toets-)gegevens van de leerlingen van de 

laatste jaren en de ervaringen die de leerkrachten tot dat moment hebben. 

 Aan het begin van het schooljaar is er een informatieronde gericht op de overgang naar het 

vo. 

 In november krijgen de leerlingen schriftelijk een voorlopig advies. 

 Van november tot januari zijn er diverse ‘open dagen’ op de verschillende scholen voor vo, 

die ouders zelf kunnen bezoeken. 

  

http://www.dedorenhagen.nl/
http://www.dedorenhagen.nl/
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 Voor 1 maart vinden de definitieve adviesgesprekken met de ouders en kinderen plaats. 
Tijdens het adviesgesprek wordt het onderwijskundig rapport, dossier over het kind wat 

meegaat naar het vo en het definitieve advies besproken. Het blijft een advies. De ouders 

kunnen hun kind aanmelden bij de school van hun keuze. Door alle gesprekken willen we 

samen met de ouders komen tot een voor het kind zo goed mogelijke keuze.  

 In maart worden de kinderen door hun ouders aangemeld bij een school voor voortgezet 

onderwijs. 

 In april wordt de eindtoets afgenomen. 
 

De scholen voor voortgezet onderwijs krijgen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig 

hebben extra gelden. Voor welke leerlingen ze dit in willen zetten, gebruiken ze als basis het 

advies van de basisschool. 
 

Als ouders het advies van school ontvangen hebben, zijn ze zelf verantwoordelijk voor de 

aanmelding bij het voortgezet onderwijs. De school voor voortgezet onderwijs neemt het advies 

mee in de beslissing of een leerling wordt aangenomen of wordt afgewezen. Zij nemen de 

uiteindelijke beslissing.  

 

 

Resultaten van ons onderwijs 

De uitslagen van de eindtoets de afgelopen drie jaar in relatie tot de inspectienormen. 

In het schooljaar 2016-2017 hebben we een andere eindtoets afgenomen (IEP) vandaar de 

andere getallen die in beeld komen. 

Schooljaar Eindtoets Inspectienorm 

Ondergrens 

Inspectienorm 

Bovengrens  

2013-2014 537,7 534,0 538,0 

2014-2015 537,9 534,0 538,0 

2015-2016 534,0  534 538 

2016-2017  80,8 78.8 82,8 

 

De uitstroom van de leerlingen naar VO: 

 

  
2014 / 
2015 

2015 / 
2016 

2016 
/ 

2017 

VWO 9 7 3 

HAVO t/m VWO     8 

HAVO 10 3 3 

VMBO TL t/m HAVO       

VMBO GL t/m VMBO TL 3 1 5 

VMBO TL 1 10   

VMBO BL 1 2 2 

VMBO BL t/m VMBO KL 1     

VMBO KL 3 5 4 

VSO   2   

  28 30 25 
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7.2.2  Versnellen en doubleren 

We streven naar een uitdagend aanbod aangepast aan de onderwijsbehoefte van de leerling. 

Voor kinderen die extra aanbod nodig hebben, verdiepen of herhalen we de basisstof. Aan de 

verwerking van deze stof worden net als aan de basisstof eisen gesteld.  

Het kan incidenteel voorkomen dat het voor een leerling beter is om te versnellen of te 

doubleren. Dit gaat altijd in goed overleg met de ouders. 

Wij hanteren, conform afspraken op SKOzoK-niveau een uniform beleid betreffende kinderen die 

instromen in groep 1 en geboren zijn in de maanden oktober, november, december. In principe 

stromen de kinderen die in deze drie maanden jarig zijn na de grote vakantie door naar groep 2. 

Het beleid ligt ter inzage op school. 

 

7.3 Evaluatie van het onderwijs 

- De opbrengsten van het onderwijs 

We blijven ieder jaar opnieuw de opbrengsten van het onderwijs volgen, en daar waar nodig 

bij sturen. De eindopbrengsten waren dit jaar precies binnen de kaders van de 

onderwijsinspectie. 

We hebben gezien dat in de middenbouw de opbrengsten rond rekenen en begrijpend lezen 

aandacht blijven vragen. In de groepsplannen zijn plannen tot actie opgenomen. 

- Heterogeen werken en coöperatieve werkvormen 

Dit jaar hebben de coöperatieve werkvormen (slimplan) centraal in de ontwikkeling gestaan. 

Op diverse momenten zijn teamleden geschoold en samen met de kinderen ermee aan de slag 

gegaan. Veel routines worden door kinderen ingezet in het leren leren. 

- Kurzweil 

De inzet van dit hulpmiddel t.b.v. kinderen met dyslexie heeft een vervolg gekregen (inclusief 

een workshop voor kinderen). Niet ieder kind heeft baat bij dit hulpmiddel. Komend jaar 

verder invoeren en uitwerken. 

 

- Gepersonaliseerd leren. 

In de bovenbouw is , in een pilot, begonnen aan trajecten rond gepersonaliseerd leren, in 

combinatie met leren leren/leer strategieën. Vanuit gestructureerde instructie goed kijken wat 

kinderen nodig hebben om tot leren te komen is daarbij een van de uitgangspunten. Het 

traject wordt komend schooljaar in de bovenbouw verder uitgebouwd. 

- Pedagogisch klimaat 

Afgelopen jaar is fors ingezet, met hulp van externen, om het pedagogisch klimaat in diverse 

groepen en op schoolniveau aan te pakken. De ondersteuning heeft resultaat gehad. In 

sommige groepen meer dan in anderen. Belangrijke speler is daarbij de leerkracht. 

 

7.4 Plan van ontwikkeling voor dit schooljaar 

- De visie op goed onderwijs wordt verder uitgewerkt. Alle activiteiten en ontwikkelingen 

worden hier steeds aan gekoppeld. 

- Pedagogisch klimaat en doorgaande lijn daarin binnen de school 

 Een sterke start van de groep 

 Teambijeenkomsten om tot dezelfde taal te komen 

 Begeleiding vanuit Triade 

- Opbrengsten van ons onderwijs 

 Minimaal 75 % haalt een ABC score binnen LOVS 

 De eindopbrengsten zijn op niveau 

- Leren leren 

 Verdere concretisering van leren leren 

- Gepersonaliseerd leren 

 Pilot gepersonaliseerd leren m.b.v. Einstein junior wordt gecontinueerd in 

bovenbouw borging. Middenbouw gaat hierbij aanhaken. 

- Beredeneerd aanbod voor kleuters 

- Muziek in het onderwijs. 

De komende drie jaar werken we samen met het Centrum voor muziek en Dans om te 

komen tot een structurele implementatie van muziek in het onderwijs. Een project 

waarbij we een subsidie vanuit het rijk hebben ontvangen. 
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- Partnerschap van ouders 

In panels worden onderwerpen besproken 

Inloopmomenten om de school in bedrijf te ervaren en dit met elkaar te delen. 

Ouderavonden rond  pedagogisch klimaat en visie van de school 

 

 

8 Activiteiten en vieringen 
 

8.1 Vieringen 

Vieringen zijn ook een onderdeel van ons schoolgebeuren. We denken hierbij aan 

verjaardagen, jubilea, Sinterklaas, Kerstmis, carnaval, Pasen en nog veel meer.  

Gezamenlijke vieringen zoals opening/afsluiting van een schoolthema komen regelmatig voor. 

Ook evenementen zoals sportdag en schoolreisje horen hierbij. 

Tijdens de vieringen van Kerst en Pasen besteden we op gepaste wijze aandacht aan het 

levensverhaal van Jezus Christus. 

Tijdens vieringen zullen er foto’s gemaakt worden door de fotocommissie (zie paragraaf 

10.6.10).  

 

8.2 Eten en drinken op school 

In de ochtend is er ook gelegenheid om iets te eten en te drinken. Uitgangspunt is dat het 

“verantwoorde” kleine hapjes zijn. Voorkeur een stuk fruit. Drinken kan en mag ook. Echter 

geen feestdrankjes of drankjes die bol staan van de suiker.. lest geen dorst! Er is altijd 

gelegenheid om water te drinken. Goed tegen de dorst en helpt het kind om scherp te blijven! 

In een van de eerste nieuwsbrieven zullen we ouders hierover nogmaals en uitgebreider 

informeren. 

Binnen het overblijven zijn hierover ook afspraken gemaakt. 

 

8.3 Verjaardagen 

De verjaardag van een kind is een bijzondere dag en daar willen we graag gepast bij stilstaan. 

In het traktatiebeleid hebben we een aantal zaken opgenomen. Komend jaar hanteren we 

onderstaand beleid.  

 

Trakteren op onze school: 

Jarig zijn is een feestje en daar hoort natuurlijk een leuke traktatie bij! 

Traktaties zijn vaak heel lekker, maar niet altijd zo goed voor de tanden en het lijf. Vooral als 

er veel vet, zout en suiker in zit. Dat is voor een keertje natuurlijk niet zo erg, maar in een 

schoolklas van gemiddeld 25 leerlingen loopt dit toch aardig op. 

 

Het moment van trakteren is belangrijk voor het gebit. Door niet de hele dag te eten en te 

drinken (maximaal 7 eet- en drinkmomenten per dag is gezond) treedt minder snel tandbederf 

op. Daarom wordt een traktatie zoveel mogelijk vlak voor de pauze uitgedeeld. Dan eten en/of 

drinken de kinderen toch al iets en wordt het één eet-, drinkmoment. 

 

De inzichten m.b.t. gezonde traktaties blijven veranderen. Om helder en duidelijk te kunnen 

zijn naar iedereen willen we uitgaan van het positieve en denken we aan: 

 

 Niet te veel calorieën en niet te groot: Een traktatie is een extraatje bij het vieren 

van een feestelijk moment zoals een verjaardag. Voor jonge kinderen is een traktatie al 

snel een hele maaltijd. Een traktatie in groep 1/2 kan kleiner zijn dan voor groep 7/8. 

Zoals eerder genoemd wordt de traktatie zoveel mogelijk gekoppeld aan het 

pauzehapje. De traktatie is dus een kleine, feestelijke aanvulling op dit eetmoment. 
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 Zoet of hartig: Als er rekening wordt gehouden met de grootte, kan een zoete 

traktatie een goede keuze zijn. Ideeën hiervoor zijn een (versierd) cup cakeje, 

eierkoek, ontbijtkoek, pannenkoekje, mini-uitdeelzakje snoepjes of dropjes of 

waterijsjes. Hartige traktaties, zoals chips of blokjes kaas of worst, bevatten veel 

(verzadigd) vet en calorieën en zijn daarom geen verstandige keuze. Een bekertje 

popcorn, een bosje zoute stengels of een ketting met Nibbits is een betere keuze.  

 Iets anders dan eten: Een traktatie hoeft niet altijd iets eetbaars te zijn. Een klein 

speelgoedje is ook een feestelijke traktatie. Hierbij kan gedacht worden aan een 

bellenblaas, potlood, stuiterbal of stickers.  

 

Ten slotte willen we benadrukken dat het om één kleine traktatie gaat  

 

Ook de juffen en meesters blijven graag gezond en fit. Zij vinden jouw gezonde traktatie vast 

ook heel lekker of leuk! Je hoeft dus voor hen geen andere traktatie te maken. Bij twijfel: loop 

even binnen en stem af met de leerkracht! 

 

8.4 Schoolreis en schoolkamp 

De schoolreizen voor de groepen 1 t/m 7 vinden plaats in de maand september. 

Het schoolkamp wordt dit schooljaar voor het eerst in september georganiseerd. Hiervoor 

wordt een extra bijdrage van ouders gevraagd van ongeveer €45,-. 

 

8.5 Excursies 

Als aanvulling op ons onderwijs kan het voorkomen dat kinderen met een groep op excursie 

gaan. Als er een groep kinderen op excursie gaat, worden de ouders hier vooraf van op de 

hoogte gesteld. Mocht het nodig zijn om kinderen in een auto te vervoeren, hanteren we de 

afspraken van het vervoersprotocol. Dit ligt niet alleen ter inzage bij de directie maar tevens 

krijgen ouders die kinderen vervoeren, het vervoersprotocol aangereikt met een overzicht van 

de kinderen die vervoerd worden. 

 

8.6 Overige activiteiten 

Goede doelen 

Eén à twee keer per jaar neemt onze school deel aan één of meerdere projecten, waarvan de 

helft van de opbrengst bestemd is voor een goed doel.  

Koningsdag/Dorenhagendag 

 

Antipestdag/week 

We werken het hele jaar aan een veilig pedagogisch klimaat waarin we respectvol met elkaar 

en elkaars spullen omgaan. Naast deze algemene aandacht besteden we ook expliciet 

aandacht aan het pesten. In het anti-pestprotocol is dit vastgelegd. 

 

Projecten 

Gedurende het schooljaar werken alle groepen enkele keren aan hetzelfde thema. 

Daarnaast zijn er voor de groepen nog aparte projecten zoals verschillende verkeersprojecten, 

IVN, leesbevordering (de rode draad), instrumentencarrousel e.d.  

 

9 De school en ouders 
 

9.1 Ouders en onderwijs 

Om de ontwikkeling van een kind goed te kunnen volgen is het noodzakelijk dat er een goede 

samenwerking is tussen leerkrachten en ouders. Wij zien ouders als partner. We streven 

ernaar om samen met ouders te kijken naar wat het beste is voor hun kind. 

Als school hebben we ouders nodig om actief een bijdrage te leveren in diverse geledingen. 
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9.2 De medezeggenschapsraad (MR) 

Wat is de MR? 

De MR is het officiële, bij de wet ingestelde, orgaan dat invloed uit kan oefenen op het beleid 

van de school. In de MR zijn personeel en ouders in gelijke mate vertegenwoordigd.  

De MR behartigt de belangen van de leerlingen, ouders en teamleden. Het heeft instemming- 

of adviesrecht in bepaalde beslissingen die de school betreffen.  

De drie belangrijkste aandachtsgebieden van de MR zijn onderwijsbeleid, kwaliteitsbeleid en 

personeelsbeleid. De MR wil graag praatpaal zijn voor ouders en teamleden. 

 

De Dorenhagen valt bestuurlijk onder de stichting SKOzoK, een overkoepelende organisatie 

waaronder 31 basisscholen vallen.  

In geval van bovenschoolse onderwerpen worden beslissingen over de gang van zaken op 

school genomen door SKOzoK. De beslissingen van SKOzoK worden gevolgd door de 

gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) waarin ouders en leerkrachten van 

SKOzoK -scholen zitting hebben. 

 

Als het onderwerpen betreft die specifiek voor de Dorenhagen zijn, dan worden deze door de 

directie van school genomen. De beslissingen van de directie van de Dorenhagen worden 

direct met de MR besproken en om advies dan wel instemming gevraagd. 

Onze MR vergadert ongeveer 6-8 keer per jaar. Deze vergaderingen zijn toegankelijk voor alle 

ouders en teamleden. De MR stelt de ouders/verzorgers op de hoogte van haar activiteiten via 

informatie in de nieuwsbrief, via agenda’s en notulen op de website. 

 

Er vindt 3x per jaar een trio-overleg plaats tussen de MR / Oudervereniging / MT. Op deze 

manier willen we de verbinding leggen tussen deze drie geledingen. 

 

 

9.3 De oudervereniging  

De oudervereniging is een vereniging namens alle ouders van de kinderen op school.  

Eén van de taken van de vereniging is het innen en beheren van de ouderbijdrage. Deze 

ouderbijdrage is vrijwillig. Met deze middelen worden extra activiteiten en andere zaken 

betaald en geregeld die niet vallen onder de standaard bekostiging van het onderwijs. Het 

bestuur van de vereniging heeft zich ten doel gesteld meer naar buiten te treden en zorgt 

ervoor dat de middelen zoveel mogelijk rechtstreeks ten goede komen aan de kinderen. 

 

Wat doet de oudervereniging? 

De vereniging int de ouderbijdrage en de lidmaatschapsgelden. Deze worden ingezet voor de 

volgende zaken en activiteiten: 

 bekostigen van de verjaardagskalender, schoolreisjes, verblijf tijdens het kamp en de 

musical voor groep 8; 

 bekostigen van activiteiten georganiseerd door de activiteitencommissie zoals 

Sinterklaas, kerst, schoolreisje, carnaval, Pasen en Dorenhagendag; 

 organiseren van thema avonden, afgestemd op de behoefte van onze leden;  

 organiseert en beheert de oudervereniging in overleg met de directie de tussenschoolse 

opvang. 

Vrijwillige Ouderbijdrage 

De vrijwillige ouderbijdrage is voor 2017-2018 vastgesteld op € 37,- per kind.  

Wij vertrouwen erop dat iedereen de vrijwillige ouderbijdrage voldoet, waarmee we kunnen 

blijven zorgen dat alle kinderen aan de activiteiten mee kunnen doen. 
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Lidmaatschap 

De oudervereniging heeft leden en wij nodigen u van harte uit om lid te worden van onze 

vereniging. Als lid verkrijg je stemrecht en kun je meepraten over de besteding van de gelden 

en meedenken over nieuwe activiteiten. Het lidmaatschapsgeld is voor komend schooljaar 

vastgesteld op € 2,50 per gezin. Wij rekenen op veel leden en hopen op uw inbreng. Het 

lidmaatschap blijft vanzelfsprekend vrijwillig. In het begin van het schooljaar ontvangt u een 

machtigingsformulier waarop u kunt aangeven of u lid wilt worden. 

 

Algemene ledenvergadering 

Jaarlijks (in oktober/november) wordt er een algemene ledenvergadering gehouden waarin 

aan de leden verantwoording wordt afgelegd over de uitgaven van het afgelopen schooljaar. 

Ook worden nieuwe initiatieven kenbaar gemaakt en de bijdrage voor het nieuwe schooljaar 

vastgesteld. Deze algemene ledenvergadering is ook toegankelijk voor niet-leden, maar zij 

hebben geen stemrecht. 

 

Voor meer informatie over de oudervereniging kunt u terecht bij: 

Bart de Vries,    voorzitter 

Dianne Gijsbers,    penningmeester 

Martijn van Nunen   secretaris 

Susanne de Klerk   algemeen lid 

Hans van de Velden   algemeen lid 

 

Email: ovdedorenhagen@skozok.nl 

 

9.4 Activiteitencommissie 

Iedere groep heeft één of twee klassenouders. Alle klassenouders samen vormen de 

activiteitencommissie. De activiteitencommissie organiseert samen met de leerkrachten 

verschillende activiteiten, te denken valt aan het regelen van vervoer bij een excursie, 

hulpouders en schoolbrede activiteiten zoals Kerst.  

De activiteitencommissie komt een aantal keer per jaar bijeen om te vergaderen. 

  

9.5 Ouderhulp 

Het is fijn als alle ouders hun steentje willen bijdragen aan ons onderwijs. Hierbij kunt u, 

buiten bovenstaande geledingen, denken aan de volgende mogelijkheden: 

 Klassenouder 

 leescircuit 

 IVN 

 schoolreis / excursies 

 katelier 

 hulp bij verkeersprojecten 

 buitenschoolse activiteiten 

 vervoer 

 

9.6 Ouder- en leerlingtevredenheidsmeting 

De tevredenheidspeiling is in 2017 uitgevoerd. De resultaten kunt u terug vinden op onze 

website: www.dedorenhagen.nl. 

  

mailto:ovdedorenhagen@skozok.nl
http://www.dedorenhagen.nl/
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10 . Praktische informatie 
 

10.1 Privacy 

 

In de school is veel informatie aanwezig over de leerlingen en het gezin waartoe zij behoren. 

Wij gaan zorgvuldig om met deze informatie. Binnen ons bestuur is daarom een 

privacyreglement vastgesteld m.b.t. het verstrekken van leerling- en personeelsgegevens. Er 

wordt geen informatie verstrekt aan derden, zonder schriftelijke toestemming van 

ouders/verzorgers. Uitzonderingen hierop zijn gevallen waarin de wet ons verplicht om 

informatie te verschaffen. Ouders/verzorgers hebben altijd het recht te informeren welke 

gegevens bij ons staan geregistreerd.  

 

Bij het inschrijven van een kind op school worden ouders/verzorgers gevraagd of zij bezwaar 

hebben tegen het plaatsen van foto’s van hun kind op de website en tegen het maken van 

video-opnames voor onderwijskundige doeleinden.   

 

Het privacyreglement van SKOzoK is te vinden op http://www.skozok.nl onder het kopje 

‘Protocollen en reglementen’. 

 

  

10.2 Groepsverdeling 

De kinderen zijn in verdeeld over 7 groepen. 

De indeling is aan het einde van het schooljaar met de ouders gedeeld. Tevens op de website 

terug te vinden. 

 

10.3 Bewegingsonderwijs 

Voor bewegingsonderwijs maken de groepen 1 en 2 en 3 gebruik van de speelzaal in ons 

gebouw. 

Zij hebben hiervoor gymschoenen nodig (liefst instapschoentjes) welke op school blijven. 

De overige groepen gymmen in de sporthal bij de Windroos. Gymkleren zijn noodzakelijk 

(gymschoenen ook).  

Het dragen van sieraden tijdens de gymles is, om veiligheidsredenen, niet toegestaan. Advies: 

Laat ze die dag gewoon thuis (kan er niets mee gebeuren) Gymrooster volgt in de nieuwsbrief 

en op de website. 

 

 

10.4 Schooltijden en vakantieregeling 

De groepen 1 tot en met 8 moeten voldoen aan de verplichting van 7520 uur les in 8 jaar. 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

  8.30-12.00   8.30-12.00 8.30-12.30   8.30-12.00 8.30-12.30 

13.00-15.00 13.00-15.00  13.00-15.00  

 

 

  

http://www.skozok.nl/
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Vakantierooster 2017-2018 

Herfstvakantie   16 oktober t/m 20 oktober 2017 

Kerstvakantie    25 december 2017 t/m 5 januari 2018 

Carnavalsvakantie    12 februari t/m 16 februari 

2e Paasdag     2 april 2018 

Koningsdag    27 april 2018 

Meivakantie    30 april t/m 11 mei 2018 

Hemelvaartsdag    10 mei 2018 (valt in meivakantie) 

2e Pinksterdag    21 mei 2018 

Zomervakantie   9 juli t/m 17 augustus 2018 

 

Studiemomenten team: 

6 december 2017:   Alle kinderen zijn vrij. 

3 april     Alle kinderen zijn vrij. 

26 april 2018:   Alle kinderen zijn de middag vrij. 

14 juni 2018:    Alle kinderen zijn vrij. 

 

Vrijdag 06 juli 2018   Zijn de kinderen ook vrij tenzij we een zgn. calamiteitendag 

hebben moeten inzetten. 

Dit betekent dat alle kinderen van de school minimaal 944 uur maken.  

 

10.5 Veiligheid in de school 

Naast het je veilig voelen in de groep en op school is het ook belangrijk dat kinderen, en 

leerkrachten, zich fysiek veilig kunnen voelen.  

We werken met het veiligheidsprotocol. Hierin zijn een aantal wettelijke regelingen 

opgenomen. Komend jaar worden schoolspecifieke zaken hieraan toegevoegd. 

Deze protocollen zijn terug te vinden op onze website. 

 

Op school zijn een aantal collega’s opgeleid tot BHV-er. 

 

Indien er een calamiteit op school plaatsvindt, dan handelen we conform het BHV protocol. 

Dit ontruimingsplan wordt in het begin van het jaar met de kinderen gedeeld en minimaal 2x 

per jaar geoefend. 

Dit houdt in dat er opdracht tot ontruiming wordt gegeven. 

De kinderen verzamelen zich in hun groep bij de leerkracht op een afgesproken plek. 

De leerkrachten controleren of iedereen aanwezig is. Daarna verlaten de groepen het 

schoolterrein en gaan tot nader orde naar “Valkencourt”. 

Geen enkel kind mag daarbij de groep of deze locatie verlaten. 

Pas op het moment dat de leidinggevende (directeur of zijn/haar plaatsvervanger) akkoord is 

gegaan (na overleg met officier van dienst bij calamiteiten) mogen kinderen door ouders mee 

genomen worden. 

  

Indien in de naaste omgeving een calamiteit plaats vindt volgen we nadrukkelijk de 

opdrachten van de officier van dienst/brandweercommandant. 

Alle kinderen blijven in de school, tenzij anders bevolen. Buiten spelende kinderen (bijv. in de 

pauze) gaan naar binnen naar hun eigen groep of werkplek. 

  

Ook hier geldt dat kinderen niet met hun ouders mee mogen gaan. 

Het mag duidelijk zijn dat we ervan uitgaan, naar werken en hopen dat we hier nooit mee te 

maken krijgen.  
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10.6 Regels en afspraken 

 

10.6.1 Administratie 

Het is van belang dat ouders bij wijziging van de leerling-gegevens (verhuizing, andere 

huisarts, scheiding e.d.) deze doorgeven aan de administratief medewerkster en/of aan de 

leerkracht. Dit geldt zeker ook voor mobiele nummers (of noodnummers). 

Doen zich situaties voor m.b.t. de gezondheid van een kind dan verwachten wij hierover ook 

de noodzakelijke informatie te ontvangen (denk aan allergie, medicijngebruik etc.). 

 

 

10.6.2  Aanvangstijd 

Inlooptijden: 

 Om 8.30 uur en om 13.00 uur moet ieder kind in de groep zijn, de bel die op dat moment 

gaat is voor ouders, leerkrachten en leerlingen een duidelijk signaal dat de school gaat 

beginnen. Bij de kleuters is dit het signaal om de klas te verlaten. 

 De inloop vindt dagelijks plaats vanaf 8.20 uur tot 8.30 uur en van 12.50 tot 13.00 uur. 

 Kinderen mogen ervoor kiezen om buiten te blijven totdat de bel gaat. 

 Inloop is niet bedoeld voor ouders (m.u.v. leerlingen groep 1 en 2). Mocht u iets te 

bespreken hebben met de leerkracht dan kan dit het best na 15.00 uur of op afspraak. 

 

10.6.3  Verkeersafspraken rondom de school 

Op een klein gebied staan 3 scholen en dat betekent dus veel verkeersdrukte. Om alles zo 

veilig mogelijk te laten verlopen hebben we besloten om de verkeersstroom te scheiden. 

Fietsers komen via de Hertog Hendrikstraat (hoofdingang) en kinderen die met de auto worden 

gebracht komen via de Haagstraat. 

In samenspraak met de Zonnewijzer en de Windroos, zijn de volgende verkeersafspraken 

gemaakt. 

Voor wie met de fiets komt 

 Komt via de ingang aan de Hertog Hendrikstraat (niet via de Haagstraat). 

 Mijdt zoveel mogelijk de Haagstraat en de ventweg Geenhovensedreef (kopse kant 

Zonnewijzer), want daar rijden auto’s, bussen en taxi’s af en aan. 

 Het pad tussen de school en het appartementencomplex is een voetpad, hier mag dus niet 

gefietst worden. 

 Groep 1 t/m 5 parkeert de fiets aan de linker zijkant onder de balustrade en groep 6 t/m 8 

rechts in de fietsenstalling, omdat de ruimte beperkt is: goed aansluiten, zodat iedereen 

een plekje heeft. 

 Er mag niet gefietst worden op het schoolplein. 

Voor wie per auto komt 

 Ingang via de Haagstraat. 

 In de Haagstraat geldt een stopverbod, parkeer de auto daarom in de parkeervakken of in 

de zijstraten. Dit kan ook aan de andere kant van de school. 

 Leer de kinderen dat ze zoveel mogelijk bij de oversteekplaats oversteken. 

Kijk samen met uw kind wat de veiligste route is, rijd desnoods een stukje om. Als we met zijn 

allen de gemaakte afspraken nakomen, is dat al een goede stap op weg naar een veilige 

schoolomgeving. 

 

10.6.4  Honden 

Honden al of niet aangelijnd worden op het plein en in het gebouw niet toegelaten. 

 

10.6.5  Petten en andere hoofddeksels 

In school is het dragen van petten/ hoofddeksels niet toegestaan. Uitzondering hierop vormt 

het dragen van hoofdbedekking vanwege religieuze redenen. 

Tijdens de gymlessen mogen de hoofddoekjes, om veiligheidsredenen, niet gedragen worden. 

Ze kunnen vervangen worden door een speciale sporthoofddoek.  
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10.6.6  Mobiele telefoons 

Mobiele telefoons worden tijdens de schooltijden bij de leerkracht ingeleverd en kunnen na 

schooltijd weer worden opgehaald. 

Wij verbieden het gebruik van deze apparatuur gedurende de schooldag.  

De kinderen zijn , in geval van calamiteiten, altijd telefonisch te bereiken via het 

schoolnummer. 

 

10.6.7  Allergieën 

Op onze school wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met voorkomende allergieën. 

Hierbij kunt u denken aan voedselallergieën maar ook aan astma of huidallergieën. 

De groepsleerkracht is in eerste instantie het aanspreekpunt voor ouders met een kind met 

een allergie.  

 

10.6.8  Pauze 

In de ochtendpauze mogen de kinderen iets te eten en/of drinken meenemen. 

 bij voorkeur fruit/groente en/of drinken. 

 geen snoep/chips 

 geen uitgebreide maaltijd 

 

10.6.9  Eigen speelgoed 

Kinderen van groep 1 en 2 mogen alleen bij bijzondere gelegenheden, bijv. hun verjaardag, 

Sinterklaas een nieuw stuk speelgoed laten zien. Bij kinderen waarvan de leerkracht het 

belangrijk acht om een knuffel of speelgoed mee te brengen, wordt een uitzondering gemaakt 

in overleg met de ouders. 

 

10.6.10 Fotograferen tijdens schooltijd 

Tijdens schoolactiviteiten mag, in het kader van de privacy van de kinderen, uitsluitend 

gefotografeerd en gefilmd worden door de schoolfotografen. 

De gemaakte foto’s zijn per activiteit te bekijken/downloaden via de SKOzapp. 

Hiervoor heeft u een eigen wachtwoord nodig.  
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11  Contactgegevens 
 

11.1.1 Medewerkers 

Directie 

Clusterdirecteur: John Kardol   jkardol@skozok.nl  

Afdelingsleiders: Anita Bax   abax@skozok.nl   

 

Het team 

Beppie van Bokhoven    BvanBokhoven@skozok.nl  

Marieke van Eijsden     MvanEijsden@skozok.nl  

Fieke de Groot     FdeGroot@skozok.nl  

Carla Hermsen     CHermsen@skozok.nl  

Janneke Kieboom      JKieboom@skozok.nl  

Jannie Kooken     JKooken@skozok.nl     

Anneke Habraken     AHabraken@skozok.nl  

Marleen Meurkens     MMeurkens@skozok.nl    

Renske Snijders     RSnijders@skozok.nl  

Stefanie Tielens     STielens@skozok.nl  

Annemiek Tilleman     ATilleman@skozok.nl  

Linda Cleven      lcleven@skozok.nl 

 

 

Kwaliteitsondersteuner 

Denise Peels      dpeels@skozok.nl 

 

Ondersteuning 

Riet vd Ven, administratie    RvandeVen@skozok.nl  

Toos Schellens, administratie   TSchellens@skozok.nl  

Johan van Velthoven, conciërge   JvanVelthoven@skozok.nl   

Hennie Kooistra, conciërge    HKooistra@skozok.nl 

 

11.1.2 Klachten klankbordgroep 

De interne contactpersonen inzake klachten zijn:  

Janneke Kieboom (vertrouwenspersoon)    06-14633743 

 

Andrea Teeuwisse (moeder van David, Iris en Eva Hoekstra ),  06-13577890 

Femke Huijbregts (moeder van Maud en Tess van de Ven)  06-49926111 

Zij zijn te bereiken via klachtencommissiedh@skozok.nl  

 

SKOzoK Vertrouwenspersoon: 

Matthieu Jansen 

Lieke Bemelmans    040-2531201 

Externe vertrouwenspersoon: 

Astrid Kraag    06-81879368 

     info@astridkraag.nl  

 

Onafhankelijke klachtencommissie: 

Secretariaat klachtencommissie 

Landelijke Klachtencommissie KBO, 

Postbus 82324, 2508 EH Den Haag.   
070-3568114 

 

  

mailto:jkardol@skozok.nl
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11.1.3  Inspectie 

Onze school valt onder de inspectie van het onderwijs in Brabant. 

Inspectie van Onderwijs 

Postbus 88, 5000 AB Tilburg 

info@owinsp.nl  

www.onderwijsinspectie.nl  

 

11.1.4  Leerplichtambtenaar 

Voor informatie over leerplichtzaken kunt u terecht bij de leerplichtambtenaar van de 

gemeente Valkenswaard  

040-2083444. 

gemeente@valkenswaard.nl  t.a.v. de leerplichtambtenaar. 

 

11.1.5 Samenstelling Oudervereniging en leden medezeggenschapsraad 

 

Samenstelling oudervereniging: 

Bart de Vries,    voorzitter 

Dianne Gijsbers,    penningmeester 

Martijn van Nunen   secretaris 

Susanne de Klerk   algemeen lid 

Hans van de Velden   algemeen lid 

 

Email: ovdedorenhagen@skozok.nl 

 

MR-leden: 

Namens de ouders:               

Claudy Vissers 

Mieke van den Nieuwenhuijzen 

Dewie de Wijs 

 

Namens het team: 

Fieke de Groot 

Anneke Habraken       

vacature 

  

De MR is bereikbaar via de school of via mail: mrdedorenhagen@skozok.nl   

  

mailto:info@owinsp.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl/
mailto:gemeente@valkenswaard.nl
mailto:ovdedorenhagen@skozok.nl
mailto:mrdedorenhagen@skozok.nl
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12  Bijlagen 
 

12.1 Ondersteuning 
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12.2  Voor- en naschoolse opvang 

Horizon is een vertrouwde naam voor kinderopvang in Valkenswaard. Kinderen van 4 tot 13 

jaar kunnen bij ons terecht op de buitenschoolse opvang. 

Onze enthousiaste en deskundige medewerkers zien, helpen en stimuleren kinderen. Om 

vrienden te maken; om hun creatieve kant te ontdekken; om te vertrouwen op zichzelf; te 

ontdekken wat ze leuk vinden of juist niet. Onze dagen kennen bewust een vaste opbouw; 

groepen zoveel mogelijk vaste gezichten. Zo bieden we kinderen rust en vertrouwen. We 

creëren met zijn allen een klimaat waarin de kinderen zich prettig kunnen voelen; want alleen 

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

 

Ook het contact met de ouders vinden wij heel belangrijk. Een goede samenwerking vormt de 

basis voor een optimale opvang van de kinderen.  

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

inrichting aan de wettelijke eisen en zijn ze aangepast aan onze doelgroep. De kwaliteit van de 

locaties, de speelruimtes en het speelmateriaal hebben voortdurend de aandacht. Horizon 

locatie Haagstraatplein verzorgt   

voor- en naschoolse opvang.     BSO Haagstraatplein 

Haagstraat 132 

5552 HP Valkenswaard 

De BSO treft u aan in de noordelijke vleugel van het gebouw (aan de Zonnewijzer kant) 

 

BSO is vrije tijd, dus kinderen moeten zich vooral lekker voelen, zich kunnen ontspannen, 

maar ook hun verhaal kunnen doen als ze daar behoefte aan hebben. Er hangt bij ons een 

veilige en huiselijke sfeer. Er zijn verschillende activiteitenhoeken, zoals een bouwhoek, 

poppenhoek, een gezellige huiskamer om te tekenen of een spelletjes te spelen en 2 aparte 

doe-en-maakruimtes (voor 7- en 7+). Kinderen kunnen in de speel- of gymzaal en buiten op 

het grote speelplein volop hun energie kwijt. 

Regelmatig bieden we de kinderen een leuke activiteit aan: iets bijzonders knutselen, samen 

met de leiding kokkerellen in de keuken, een sportworkshop. De kinderen mogen zelf kiezen of 

ze meedoen. Ook maken we regelmatig een uitstapje in de buurt, bijvoorbeeld naar de 

speeltuin in de wijk of heerlijk ravotten in het bos. 

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

activiteitenaanbod. Tijdens de eet- en drinkmomenten overleggen we hierover met de 

verschillende leeftijdsgroepen. We bespreken wat ze leuk vinden, wat ze eventueel missen op 

de BSO en wat ze graag zouden willen doen. Wij werken thematisch. Wat betekent dat we 

telkens in blokken van 2, of 3 weken activiteiten aanbieden binnen het gekozen thema, 

daarnaast hebben we tussen de thema’s telkens 1, of 2 ‘thema-vrije weken’. In de thema-vrije 

weken worden losse activiteiten aangeboden en is er nog meer ruimte om activiteiten in te 

plannen, die door de kinderen worden aangedragen. We proberen de kinderen een uitdagend 

aanbod te bieden van activiteiten op het gebied van cultuur, natuur en sport, naast het vrije 

spel. Op het prikbord in de hal vindt u per thema een poster waarop u kunt zien welke 

activiteiten we aanbieden.  

 

Openingstijden 

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

en alleen gesloten tijdens de nationale feestdagen. Opvang is dus ook mogelijk tijdens de 

schoolvakanties en op studiedagen van de school. 

Voorschoolse opvang is mogelijk vanaf 07.30 uur. Kinderen worden tijdig naar de eigen school 

gebracht. 
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De Naschoolse opvang sluit aan op de schooltijden en de 

kinderen worden opgehaald door de pedagogisch medewerkers van de BSO. De opvang is open 

tot 19.00 uur. Op studiedagen en tijdens schoolvakanties is opvang mogelijk vanaf 7.30 uur. 

Ouders kunnen ook een contract afsluiten waarbij zij uitsluitend gebruik maken van de opvang 

tijdens de schoolvakanties (12 weken per jaar) of voor opvang zonder schoolvakanties (40 

weken per jaar). 

  

Aanmelding en kosten  

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

eens binnen, of neem contact op met Corrine van Schaijk telefoon 06 83 201 902  

  

Kijk ook op: www.horizonkinderopvang.nl of bezoek onze FB pagina. 

 

 

12.3 Gelukkig gezonde kinderen  

 
Wat kan Jeugdgezondheid betekenen voor u en uw kind? 

 

Gezond en veilig (op)groeien gaat bij de meeste kinderen vanzelf.  Als ouder of 

verzorger gaat u voor het beste voor uw kind, zodat hij of zij kan opgroeien in een 

veilige en stimulerende omgeving. Maar kinderen op de basisschool ontwikkelen zich 

razendsnel. En dat roept ook wel eens twijfels, vragen of zorgen op. Dan kan 

Jeugdgezondheid helpen.  

 

Jeugdgezondheid 

Onze school werkt samen met het team Jeugdgezondheid van de GGD Brabant-

Zuidoost. Het team bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige, assistent en een 

medewerker gezondheidsbevordering. De jeugdverpleegkundige neemt deel aan de 

zorgstructuur van de school. 

 

Wat kunnen zij voor u en uw kind betekenen?  

 

Zit uw kind in groep 2 of 7? Dan ontvangt u een uitnodiging voor een gezondheidsonderzoek. 

Tijdens dit onderzoek kijken de medewerkers van het team naar de lichamelijke, psychische en 

sociale ontwikkeling van uw kind. Denk aan groei, gewicht, leefstijl, spraak en taal, maar ook 

aan schoolverzuim en gedrag. Misschien heeft u zelf vragen? Tijdens het onderzoek kunt u die 

stellen.  

 

Even praten…. 

Mijn dochter in groep 3 is nog niet helemaal zindelijk.  Mijn zoon van 9 vindt het moeilijk 

om met andere kinderen samen te spelen. Zijn die driftbuien van mijn kind normaal 

en hoe kan ik daar het best mee omgaan? Een lastige eter aan tafel…..  

Voor dit soort vragen kunt u altijd terecht bij het team Jeugdgezondheid. Praten met een 

deskundige van Jeugdgezondheid biedt vaak nieuwe inzichten en helpt u verder. Zij bieden een 

luisterend oor, geven hulp en advies en informatie die helpt.  Als het nodig is verwijzen ze 

door.  

 

Extra informatie 

Betrouwbare en actuele informatie over opgroeien en opvoeden vindt u op de website 

www.informatiediehelpt.nl  De informatie is ontwikkeld door de Stichting Opvoeden.nl in 

samenwerking met wetenschappers en deskundigen uit de praktijk en is getoetst door ouders.  

 

Inentingen  

In het jaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt hij of zij de laatste twee inentingen tegen DTP 

(Difterie, Tetanus en Polio) en BMR (Bof, Mazelen en Rode hond). Meisjes van 12 jaar krijgen 

ook de vaccinatie tegen HPV (baarmoederhalskanker). De GGD verstuurt hiervoor 

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

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

Heeft u vragen of wilt u een afspraken maken voor een gezondheidsonderzoek of gesprek? U 

kunt contact opnemen met de sector Jeugdgezondheid  
 

 Kijk op de website www.ggdbzo.nl/ouders 

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

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

 Of bel de GGD Brabant-Zuidoost via: 088 0031 414 op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 

uur.  

 

De GGD doet meer: 
- De GGD helpt scholen bij projecten over bijvoorbeeld overgewicht, genotmiddelen, pesten en 

seksualiteit.   

- Medewerkers van de GGD kijken of de school schoon en veilig is en geven hierbij advies. 

- Zij verzorgen voorlichtingsbijeenkomsten en cursussen voor ouders, scholen en kinderen. 

- Ze ondersteunen scholen om hoofdluis te voorkomen en te bestrijden 

- Elke 4 jaar doet de GGD een groot onderzoek naar de gezondheid van alle kinderen van 0 t/m 11 

jaar en van 12 t/m 17 jaar. Met de resultaten uit deze onderzoeken kunnen onder andere 

gemeenten en scholen hun beleid en activiteiten ontwikkelen.  

 

 

 

12.4 Centrum voor jeugd en gezin. 

 

 

 

 

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

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) biedt hulp aan 

ouders/opvoeders, kinderen en jongeren tot 23 jaar die vragen 

hebben over opvoeden en opgroeien. 

Het CJG is een samenwerkingsverband van organisaties die bij 

het opvoeden en opgroeien van kinderen betrokken zijn. Dit betekent dat er veel kennis 

binnen het CJG beschikbaar is. Iedereen met vragen over opvoeden kan bij het CJG terecht. 

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

 

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

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is er voor kleine en grote vragen over de opvoeding. 

Zoals een kind dat niet wil slapen, luisteren of eten, ruzie met broertjes en zusjes, omgaan 

met een scheiding, huiswerk, (zak)geld, lastige pubers of ouders die in de knel zitten met de 

combinatie werk en opvoeding. Maar ook gezinnen met grotere (of meerdere) problemen, 

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

hulp.  

Een aantal voorbeelden: 

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

dat afbouwen? 

 Mijn zoontje van 4 jaar kan alleen slapen als ik bij hem kom liggen. Wat kan ik doen om 

dit op te lossen? 

 Mijn dochter wil de hele dag mijn aandacht en anders wordt ze boos. Wat kan ik doen 

om dit op te lossen? 

 

http://www.ggdbzo.nl/ouders
mailto:mijnkindendeggd@ggdbzo.nl
http://www.cjgvalkenswaard.nl/
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 Ik heb voortdurend ruzie met mijn zoon van 14. Over huiswerk, zakgeld, kortom over 

van alles. Hoe maak ik dat het thuis weer voor iedereen gezellig wordt? 

 

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

 Actuele informatie: www.cjgvalkenswaard.nl  

 Vragen per e-mail: cjg@valkenswaard.nl  

 Telefonische vragen: 040- 2083666 (op werkdagen van 10.00-16.00 uur). 

 Als je graag persoonlijk contact wilt met iemand van het Centrum voor Jeugd en Gezin 

bel ons dan om een afspraak te maken. In overleg bepalen we een datum en locatie. 

http://www.cjgvalkenswaard.nl/
mailto:cjg@valkenswaard.nl


 

12.5 Plattegrond van de school 
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12.6 Kies adaptief 

 

 

 

 


