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Voorwoord
Beste ouders,
Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Beemden voor het schooljaar 2019-2020. In deze schoolgids vindt
u allerlei praktische informatie over onze school maar ook willen we u meer vertellen over het onderwijs op
onze school. We vertellen u waarom we de dingen doen die we doen en waar onze school voor staat en in
gelooft. We zijn trots op onze school en de manier waarop wij elke dag zorgen voor goed onderwijs in een
veilige omgeving.
Vorig schooljaar hebben we met het hele team onze visie op onderwijs opnieuw bepaald. Daarvoor hebben we
ook input gevraagd bij ouders en de leerlingenraad. De visie op onderwijs vormt de basis voor ons dagelijkse
onderwijs en bepaalt de koers bij alle vernieuwingen die we inzetten. De Beemden zal in dit schooljaar een
schoolplan gaan opstellen voor de komende 4 jaar. We gaan onze visie vertalen naar de praktijk en zo ervoor
zorgen dat ons onderwijs nog beter wordt.
We vinden het belangrijk dat ouders van de Beemden betrokken zijn bij de school. Ouders zijn betrokken in de
OR en de MR en worden uitgebreid op de hoogte gehouden via ons ouderportaal. We vinden het belangrijk dat
ouders weten wat we op school doen en onze manier van werken steunen. Uiteindelijk zijn we als school en
ouders immers gezamenlijk betrokken bij de opvoeding van onze kinderen.
We wensen u veel leesplezier bij het lezen van de schoolgids. Wanneer u na het lezen toch nog vragen of
onduidelijkheden heeft dan bent u altijd welkom om deze te delen.
Team basisschool de Beemden
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1. Stichting Sint Christoffel
De Beemden maakt deel uit van Stichting Sint-Christoffel.
Stichting Sint-Christoffel is het bevoegd gezag van acht scholen voor Primair Onderwijs in de gemeente Boxtel,
waaronder een zevental basisscholen te weten De Beemden, De Hobbendonken, Jenaplanschool Molenwijk,
St.-Petrus, Prinses-Amaliaschool, St.-Theresia en de Vorsenpoel en één school voor Speciaal Basisonderwijs:
SBO de Maremak. Deze scholen hebben elk hun eigen karakter en werksfeer. Zeven scholen zijn gesitueerd in
Boxtel. Eén school is gelegen in het kerkdorp Lennisheuvel. Ongeveer 1550 kinderen bezoeken onze scholen,
waar ongeveer 160 personeelsleden werken.
De stichting is eindverantwoordelijk voor het onderwijs op onze school.
De taak van het schoolbestuur is ervoor te zorgen dat er op haar scholen goed onderwijs wordt gegeven. Dit
gebeurt in samenwerking met directies, leerkrachten, niet-onderwijzend personeel, medezeggenschapsraden
en ouders.
We vinden het heel belangrijk dat de school een plaats is waar uw kind zich veilig en thuis voelt, om zodoende
zich optimaal te ontwikkelen. Als Stichting Sint-Christoffel willen we de ouders graag betrekken bij de
ontwikkeling van het kind, met als insteek dat de ouders de beste ‘kindkenners’ zijn en de leerkrachten de
beste ‘leerlingkenners’.
Bestuur en toezicht
Per 29 mei 2012 is een scheiding aangebracht tussen bestuur en toezicht.
Binnen onze stichting is sprake van een éénhoofdig College van Bestuur in de persoon van de heer Ton Reijnen.
Aan hem komen in de stichting alle taken, eindverantwoordelijkheid en bevoegdheden toe, die tot het bevoegd
gezag behoren en die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
Raad van Toezicht
Deze houdt, als interne toezichthouder, integraal toezicht op de uitoefening van de taken en bevoegdheden
van het College van Bestuur, het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen
de Stichting en haar scholen. Een en ander met het oog op de belangen van de stichting en de scholen en de
maatschappelijke legitimatie van de stichting. De Raad van Toezicht staat het College van Bestuur met raad
terzijde en fungeert als klankbord.
De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden: De heer Tim van Rosendaal (voorzitter), de heer Stefan van Thiel,
de heer Peter Tijssen, de heer Jeroen Zeeuwen en mevrouw Lotta Hamerling.
Namens het bestuur wens ik alle kinderen, ouders en medewerkers een goed en fijn schooljaar 2018-2019 toe.
Met vriendelijke groet,
Ton Reijnen

Schoolgids 2019-2020

De Beemden

5

2.

Missie en visie op onderwijs

In onze missie en visie beschrijven we wat wij op de Beemden belangrijk vinden. De visie is opgesteld in
schooljaar 2018-2019 en in dit schooljaar willen we aandacht geven aan de vertaling van deze visie naar de
dagelijkse praktijk. We informeren de ouders regelmatig via de Beemden Berichten over de stand van zaken.

Missie
Kinderen groeien.
Kinderen zijn gemotiveerd om te leren.

Visie
Vanuit een veilig pedagogisch klimaat laten we kinderen zo optimaal mogelijk leren.
Er is een goede relatie tussen de leraar en de leerling. We gaan uit van de goede bedoelingen van de ander en
hebben vertrouwen in elkaar. We spreken elkaar aan op onze verantwoordelijkheid.
We willen kinderen optimaal laten leren. Kinderen zijn intrinsiek gemotiveerd om te leren en komen met
plezier naar school. Kinderen worden uitgedaagd tot leren en hun nieuwsgierigheid geprikkeld.
Om betrokkenheid en motivatie te verhogen willen we kinderen laten ontdekken en hun creativiteit
stimuleren.
We vinden het belangrijk dat kinderen veel samenwerken. Dat bevordert een veilig pedagogisch klimaat en
helpt kinderen om optimaal te leren. Kinderen leren van en met elkaar.

Kernwaarden
Vertrouwen
Verantwoordelijkheid
Ontdekken
Creativiteit
Samenwerken
Deze waarden vinden we heel belangrijk en geven we extra aandacht.
Volgend schooljaar gaan we de kernwaarden verder uitwerken met het team.
Wat verstaan we precies onder deze kernwaarden en wat doen we om ze te bereiken?
Over dit proces blijven we u informeren. De kernwaarden zullen steeds zichtbaarder op de Beemden aanwezig
zijn.
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3

De Beemden: een fijne school

We vinden het heel belangrijk dat kinderen zich veilig en prettig voelen op de Beemden. Een kind ontwikkelt
zich het best in een veilige en prettige omgeving. We zorgen voor een goed pedagogisch klimaat waarin
kinderen zich prettig voelen en zich gezien en gehoord voelen. We werken met de methode Kanjertraining om
dit te bereiken, daarover kunt u meer lezen in het volgende hoofdstuk.
Mocht uw kind wat minder graag naar school gaan en minder lekker in zijn vel zitten dan is het belangrijk om
dat samen op te lossen. Eerste aanspreekpunt hiervoor is altijd de groepsleerkracht. Het is altijd mogelijk om
een afspraak te plannen met de leerkracht van uw kind om het over het welbevinden te hebben. Daarnaast
hebben we op school nog 2 contactpersonen, vertrouwenspersonen, die u hiervoor kunt benaderen: Rianne
van Boxtel en Marian Eekels.
We vinden het belangrijk dat kinderen groeien. Het is belangrijk dat kinderen veel leren, zowel nieuwe kennis
maar vooral ook vaardigheden. Daarnaast willen we dat kinderen zich ontwikkelen op persoonlijk vlak en in
sociale vaardigheden. Ze leren om te gaan met elkaar, verdraagzaam te zijn en kennis op te doen van andere
culturen en andere opvattingen.

Wie werken er op de Beemden?
Basisschool De Beemden bestaat sinds augustus 1976 in Boxtel-Oost. Er werken 16 personeelsleden.
Een aantal mensen geeft geen les aan kinderen, maar helpt om alles goed te laten verlopen
De school telt per 1-10-2018 165 leerlingen.
Leerkrachten
Groep 1/2: Janny Verwijmeren en Bregje van Nunen
Groep 2/3: Esther Westelaken en Jeanine Habraken
Groep 4:
Anki Razenberg en Saskia Swinkels
Groep 5:
Saskia Swinkels en Charissa Kerkhof
Groep 6:
Wobke Jonker en Leon Scheffers
Groep 7:
Leonie van Alebeek en Tom van Esch
Groep 8:
Ingrid van Lierop
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directeur:
adjunct-directeur:
Bouwcoördinatoren
Onderbouw (groepen 1,2 en 3)
Bovenbouw (groepen 4 t/m 8)
Interne Begeleider:
Conciërge:
Huishoudelijke dienst:
Onderwijsassistenten:

Tom van Esch
Janny Verwijmeren
Esther Westelaken en Janny Verwijmeren
Leonie van Alebeek
Rianne van Boxtel

Ger van den Biggelaar
Dianne van Laarhoven
Marian Eekels en Anja Vervoort

De werkdagen van de leerkrachten zijn als volgt verdeeld:

1/2
2/3
4
5
6
7
8

maandag
Janny
Esther
Anki
Saskia
Wobke
Tom
Ingrid

Dinsdag
Janny
Esther
Anki
Saskia
Wobke
Leonie
Ingrid
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Charissa
Leon
Leonie
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Vrijdag
Janny
Jeanine
Anki
Charissa
Leon
Tom
Ingrid

4. Kanjerschool De Beemden
Vanaf schooljaar 2014-2015 werken we op de Beemden met de Kanjertraining. In iedere groep wordt de
werkwijze vanuit de Kanjertraining toegepast. We vinden een goed pedagogisch klimaat op onze school
belangrijk en richten ons op het vergroten van de sociale vaardigheden en het oplossend vermogen van onze
kinderen.
Op systematische wijze leren kinderen op een respectvolle, plezierige en veilige manier met elkaar omgaan. Er
wordt aandacht besteed aan het bevorderen van zelfvertrouwen en zelfbeheersing. Ook wordt er gewerkt aan
het verminderen van agressie en meeloopgedrag.
Bij de Kanjertraining, maar ook daarbuiten, staan de volgende Kanjerafspraken centraal:






We vertrouwen elkaar
We helpen elkaar
Niemand speelt de baas
Niemand lacht uit
Niemand doet zielig

De Kanjertraining maakt gebruik van petten. Deze symboliseren een bepaalde vorm van gedrag. De
omschreven "petten" zijn niet bedoeld om een kader te geven voor al het gedrag van kinderen. Je bent geen
"petje", je laat gedrag zien dat bij een petje hoort.

Het gedrag van een kind met een witte pet op is "rustig". Het kind is
behulpzaam en te vertrouwen. Dit kind heeft respect voor zichzelf en voor
de ander. We noemen dit ook wel de tijger.

Het gedrag van een kind met een zwarte pet op is brutaal. Het kind wil de
baas zijn. De zwarte pet wil wel alles bepalen, maar nergens
verantwoordelijk voor zijn. Dit kan leiden tot negatief gedrag waar
anderen last van hebben.

Het gedrag van een kind met een gele pet op is onopvallend. Het kind wil
niet opvallen, is bang, verlegen of stil. Het kind wil er graag bij horen maar
vindt alles eng, bedreigend en beangstigend. Door deze bange,
afhankelijke opstelling kan het kind genegeerd of gepest worden.

Het gedrag van een kind met een rode pet op is vaak clownesk. Het kind
wil opvallen en stelt zich uitdagend op. De rode pet wil erbij horen en
doet dit door stoer te doen op een vervelende manier. Kinderen met een
rode pet op nemen geen verantwoordelijkheid voor wat ze doen maar
wijzen snel naar een ander.
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De indeling in gedragstypen is niet bedoeld om te diagnosticeren. De kanjertraining helpt kinderen andere
gedragsvarianten te ontdekken, uit te proberen.
Kernwoorden zijn : vertrouwen, veiligheid en wederzijds respect.

"Zou je alsjeblieft je witte pet willen opdoen?" Door deze vraag geef je kinderen de mogelijkheid voor ander
gedrag te kiezen. In de kanjertraining helpen we kinderen andere gedragsvarianten te ontdekken, uit te
proberen, er mee te spelen.
Betekent dit dat een kind niet zichzelf mag zijn? Nee, maar we werken toe naar petten met een wit randje.
Zwarte petten met een wit randje zijn kinderen die goed de leiding kunnen nemen, dingen opzetten en ervoor
gaan. We stimuleren ze niet in de valkuilen van een zwarte pet te vallen.
Rode petten met een wit randje zijn heel gezellige kinderen. Valt altijd een lolletje mee te hebben en fleuren
een groep op met hun vrolijkheid.
Gele petten met een wit randje zijn goede luisteraars en staan voor anderen klaar. Willen altijd helpen.
U zult de kinderen vaak over deze petten horen. Kinderen gaan elkaar uiteindelijk ook op het gedrag
aanspreken (Hey doe je rode pet eens af!).
Bij de kanjertraining gaat het om 2 dingen:
Ten eerste dat je leert herkennen welk gedrag er is en dat kinderen leren dat je je op verschillende manieren
kunt gedragen. Iedere vorm van gedrag lokt een reactie uit. We proberen kinderen hiervan bewust te maken
en hen verschillende manieren van reageren aan te bieden.
Daarnaast gaat het ook om een stuk groepsvorming. In een groep waarin je elkaar kent en het veilig is zal
vervelend gedrag (pestgedrag) een stuk minder voorkomen.
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De training bestaat uit lessen, waarin onder andere de volgende thema's aan de orde komen:

















Jezelf voorstellen/presenteren
Iets aardigs zeggen
Met gevoelens van jezelf en de ander kunnen omgaan
Een compliment geven en ontvangen
Ja en Nee kunnen zeggen
Ja als je iets prettig vindt en Nee als je iets vervelend vindt (hetzelfde als het item erboven?)
Je mening durven geven zonder iemand te kwetsen
Een ander durven vertrouwen en zelf te vertrouwen zijn
Samenwerken
Vriendschappen onderhouden
Vragen stellen, belangstelling tonen
Proberen de ander te begrijpen
Kritiek durven geven en ontvangen
Zelfvertrouwen/zelfrespect krijgen
Leren stoppen met treiteren
Uit een slachtofferrol stappen

De lessen van kanjertraining zijn vooral preventief bedoeld. Door te investeren in een veilig pedagogisch
klimaat willen we probleemgedrag voorkomen. Doet zich toch probleemgedrag voor dan zullen we daarop
curatief handelen. Daarbij gebruiken we een protocol van kanjertraining als richtlijn. Meer informatie over dit
protocol is op te vragen bij de directie.
Meer informatie over de kanjertraining vindt u op www.kanjertraining.nl
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5. Wat leert mijn kind op De Beemden?
Op De Beemden proberen we een goed evenwicht te vinden tussen het aanleren van kennis, het stimuleren
van de persoonlijke ontwikkeling en het aanleren van praktische vaardigheden. De vakken lezen, taal en
rekenen vormen de kern van ons onderwijs. Deze vakken krijgen op De Beemden veel nadruk. Ze vormen de
basis voor elke andere verdere ontwikkeling.
Groepen 1 en 2
Jongste en oudste kleuters zitten op De Beemden in dezelfde groep. We hebben gemerkt dat de kinderen
elkaar dan beter kunnen helpen en verantwoordelijkheid voor elkaar dragen.
Bij de jongste kleuters ligt de nadruk op het wennen aan het naar school gaan. Er is veel aandacht voor
gewoontevorming en spelend leren. Zo doen ze allerlei ervaringen op die als voorwaarden dienen voor het
verdere leren. De motoriek wordt geoefend, het taal-denken en het begripsvermogen worden ontwikkeld. Bij
het samenspelen leren de kinderen zich aan te passen en rekening te houden met anderen. Bij de oudste
kleuters hebben de leerkrachten een meer sturende rol. Als de oudste kleuters hieraan toe zijn, bieden we
allerlei speelse activiteiten aan die voorbereiden op het leren lezen, rekenen en schrijven in groep 3.
We werken in de kleutergroepen vanuit de kring. In de kring begint de schooldag en hier keren de kinderen ook
steeds weer terug. Daarnaast wordt gespeeld en gewerkt aan tafels, in de hoeken, in de speelzaal en op het
schoolplein.
In de kleutergroepen werken we aan de hand van thema’s, zoals school, vakantie, herfst en lente. De
belangstelling van het kind staat centraal. Bij ieder thema staat een letter centraal. Deze letter wordt via
verschillende werkvormen tijdens het thema aangeboden.
De volgende activiteiten komen in groep 1 en 2 regelmatig aan bod: taal- en rekenactiviteiten, werken met
ontwikkelingsmaterialen, muziek, binnen- of buitenspel en het ontwikkelen van de creativiteit.

Taalactiviteiten
De doelstelling hiervan is dat de kinderen leren hun eigen ervaringen te verwoorden. Hun geheugen wordt
geoefend, hun woordenschat en hun uitdrukkingsvaardigheid worden vergroot en de kinderen leren luisteren
naar elkaar.
Onder taalactiviteiten vallen: kringgesprekjes, voorlezen, vertellen, versjes, poppenkast, dramatische expressie,
vertellen n.a.v. een praatplaat, prentenboek aanbieden, taalactiveringsprogramma, auditieve training.
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Rekenactiviteiten
Spelenderwijs en aan de hand van routines die gekoppeld zijn aan vaste poppen en knuffels, doen de kinderen
allerlei rekenkundige ervaringen op.
Hieronder vallen allerlei activiteiten waarbij rekenbegrippen en tellen een rol spelen. Te denken valt aan: veel,
weinig, meer, minder, lang, kort, e.d. Dit gebeurt vooral aan de hand van activiteiten die de kinderen dagelijks
in de wereld om zich heen tegen kunnen komen, zoals bijv. winkeltje spelen, bouwen en het spelen aan de
watertafel.
Werken met ontwikkelingsmateriaal
Ontwikkelingsmateriaal omvat een grote groep materialen: constructiemateriaal, puzzels, lotto’s,
expressiemateriaal en de verschillende hoeken. Deze materialen worden op verschillende manieren
aangeboden: vrije keuze, beperkte keuze en gericht werken. Ieder kind komt zo in aanraking met de
verschillende materialen en werkt op eigen niveau.
Muziek
Iedere dag wordt er wel omgegaan met een vorm van muziek. Zoals het zingen, het maken van geluiden,
muziek maken, dansen of zangspelletjes. Belangrijke aspecten die aan de orde komen zijn: stemvorming,
gehooroefeningen, improvisatie en beweging. Muziek in groep 1 en 2 is nooit muziek alleen: het is altijd muziek
en beweging.

Binnen- en buitenspel
Op de beweeglijkheid van de kinderen wordt in groep 1 en 2 op verschillende manieren ingespeeld. Allereerst
neemt het buitenspel een belangrijke plaats in, waarbij de kinderen op hun eigen manier diverse
bewegingsvormen uitoefenen. Spel binnen bestaat uit kleutergymnastiek (bewegingsonderwijs), vrije les of
spelles. Door middel van beweging wordt de motoriek gevormd.
Beleid m.b.t. doorstromen of verlengen in de kleutergroep
Volgens de Wet Primair Onderwijs moet een kind in principe binnen een tijdvak van 8 aaneensluitende jaren
het basisonderwijs doorlopen. Omdat niet alle kinderen aan het begin van een schooljaar met het
basisonderwijs beginnen, zullen er kinderen zijn die korter of langer dan acht jaar over de basisschool doen.
Zodra kinderen echter langer dan 8 ½ jaar over de basisschool doen, moet de school onderbouwen waarom dat
nodig is. Dit betekent dat wij voor de kinderen die in oktober, november of december aan hun schoolloopbaan
beginnen op het einde van het schooljaar heel zorgvuldig moeten afwegen of zij doorstromen of niet. Wij
hanteren hierbij een vaste procedure, die de leerkracht met de betrokken ouders zal bespreken.
Leerlingvolgsysteem (LOVS)
Aan de hand van het kleutervolgsysteem ‘PRAVOO’ wordt de ontwikkeling van de kleuters nauwkeurig in kaart
gebracht en gevolgd.
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Groep 2/3
Gezien het aantal leerlingen op school kunnen we komend schooljaar 7 groepen formeren. Na een zorgvuldige
afweging hebben we gekozen voor een groep 2/3 combinatie.
Mogelijkheden groep 2/3
Het vormen van een groep 2/3 combinatie biedt een aantal voordelen en kansen voor het geven van goed
onderwijs:
•

•
•

We kunnen zorgen voor een goede doorgaande lijn van groep 2 naar 3. Kinderen van groep 2 kunnen meer
uitgedaagd worden en al kennis maken met het werken in groep 3. Voor groep 3 is er de mogelijkheid om naast
het leerwerk ook spelenderwijs te leren.
Op geplande momenten zullen groep 2 en 3 gesplitst worden waardoor ze instructie kunnen krijgen in kleinere
groepjes. Er zitten 15 kinderen in groep 3 en 14 kinderen in groep 2.
Er zal structureel extra ondersteuning zijn in de groep 2/3 door een onderwijsassistent. Hierdoor is het ook
mogelijk om de groep af en toe op te splitsen en in aparte ruimtes te werken.

Groep 3
In groep 3 wordt veel aandacht en tijd besteed aan het leren lezen en schrijven. Voortbouwend op de
vaardigheden die de kinderen in groep 1 en 2 spelenderwijs geoefend hebben, gaan we in de eerste week van
start met het aanleren van woorden en letters. Er wordt gebruik gemaakt van de Tweede maan-versie van
Veilig leren lezen. Deze methode richt zich niet alleen op kinderen die nog geen letters kennen, maar biedt ook
kinderen die al (bijna)kunnen lezen voldoende uitdaging. Het aanleren van de letters gebeurt rondom kernen
en neemt ongeveer 5 maanden in beslag. Het tweede gedeelte van Veilig leren lezen richt zich op verdieping,
spelling en begrijpend lezen. We hanteren verschillende werkvormen om de aangeboden woorden en letters
zo goed mogelijk te oefenen. Naast werkboekjes maken we ook gebruik van leesboekjes, spelletjes en de
computer.
Naast het lezen nemen ook het schrijven en het rekenen een belangrijke plaats in.
In het begin van groep 3 worden de schrijfpatronen geoefend als een directe voorbereiding op het schrijven
van de letters. De kinderen leren hierna de kleine letters en de verbindingen tussen de letters.
Bij het rekenen komt een aantal onderdelen steeds terug. Dit zijn het tellen en de bewerkingen die daar bij
horen, zoals de bekende erbij en eraf sommen, het tellen met sprongen en het splitsen. Hiermee wordt veel
geoefend. Daarnaast besteedt de methode Reken Zeker ook aandacht aan het klokkijken, geld, meten en
wegen. Uiteraard is er naast al deze vakken ook plaats voor creativiteit. Twee keer per week wordt er
geknutseld en getekend. Ook hebben de kinderen dan de mogelijkheid om in de huishoek, met blokken of lego
te spelen. Een paar keer per week doen we “Hoekenwerk” waarbij de kinderen op een speelse manier oefenen
met lees – , motorische - en rekenopdrachten. En af en toe extra buiten samen spelen blijft belangrijk!
Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling werken wij met de Kanjertraining. Daarnaast gebruiken we ook de
methode Hemel en aarde.
Kortom groep 3: een groep vol uitdaging waarin we de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen van de kinderen
proberen te vergroten, waarin we de kinderen "leesgierig" willen maken en waar ook het spel en de fantasie
nog een grote rol spelen!
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Groepen 4 en 5
In deze groepen wordt de nadruk gelegd op lezen, taal en rekenen. De kinderen waarvoor het
technisch lezen nog erg belangrijk is, worden waar mogelijk ondersteund.
In groep 4 wordt bij rekenen aandacht besteed aan o.a. het rekenen tot honderd en de tafels, maar ook meten,
klokkijken, omgaan met geld enz. komen aan de orde.
Andere activiteiten in groep 4 zijn ‘crea-uur’, computertijd, zelfstandige opdrachten zoals loco, varia, duorama,
reken- en taalspelletjes, constructiewerken zoals Lego en Clicks.
De kinderen oefenen zo de behandelde stof op een afwisselende manier en zij leren zelfstandig te werken.
Tijdens het zelfstandig werken is de groepsleerkracht in de gelegenheid om kinderen individueel of in kleine
groepjes extra instructie te geven indien dat nodig is.
In groep 5 wordt er gerekend tot 1000. De tafels spelen ook een belangrijke rol. De tafels worden verder
geautomatiseerd en er wordt een begin gemaakt met cijferend rekenen. Ook creatieve vakken zijn belangrijk.
In groep 5 wordt ook al veel aandacht besteed aan de wereldoriënterende vakken.
Regelmatig maken de kinderen hiervoor ook al een toets met de samenvatting erbij.
Studievaardigheden neemt vanaf groep 5 ook een belangrijke plaats in bij ons onderwijsaanbod.

Groepen 6 t/m 8
In deze groepen is er veel aandacht voor wereldoriëntatie: aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkennis en
techniek, projecten e.d.. Regelmatig moeten de kinderen uit deze groepen hiervoor ook thuis leren.
Proefwerken worden steeds in ‘Ouderportaal’ bij de betreffende groep vermeld.
Hierbij gebruiken we de volgende opbouw:
Groep 6: De kinderen leren de proefwerken o.b.v. de leerkracht in de klas. De leerkracht leert de kinderen hoe
ze een toets moeten voorbereiden en geeft ze handvaten voor het leren en onthouden van de stof.
Groep 7: De kinderen leren en bereiden thuis de proefwerken voor. De data van de proefwerken worden
vermeld in Ouderportaal bij de betreffende groep.
Groep 8: Ook de kinderen uit groep 8 leren de proefwerken thuis. De kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor
het noteren van de data van het proefwerk. Hiervoor doen we een beroep op de zelfstandigheid van de
kinderen, als voorbereiding op het V.O.. Het gebruik van een agenda is handig hierbij.
Op het einde van het schooljaar worden ook in groep 7 de E7 cito’s afgenomen. Deze toetsen geven naast een
niveaubepaling ook aan of er hiaten in de lesstof zijn, zodat daaraan in de volgende groep extra aandacht kan
worden gegeven. Deze E7 Cito’s vormen samen met de andere gegevens uit ons LVS en de werkhouding van de
leerling de basis voor een pre-advies voor het voortgezet onderwijs. Het pre-advie zal aan het einde van groep
7 met het kind en ouders besproken worden.
Verder neemt groep 7 in de maanden april en mei deel aan het landelijke schriftelijk en praktische
verkeersexamen.
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Eindmusical groep 8

In groep 8 krijgen de kinderen huiswerkboekje. Hierin komen verschillende vakken naar voren en worden zo
extra geoefend. De kinderen worden in groep 8 voorbereid op het voortgezet onderwijs.
In november/december is er voor de ouders een informatieavond over de schoolverlatingsprocedure.
In januari wordt het advies voor het Voortgezet Onderwijs verstrekt. De Eindtoets wordt pas later afgenomen
en heeft alleen een rol bij de schoolkeuze indien de uitslag een hoger advies rechtvaardigt (zie ook hoofdstuk
7).
Nieuwe methode voor taal en spelling: Staal
Twee schooljaren geleden is de methode Staal ingevoerd vanaf groep 4. Vanaf dit schooljaar is de invoering
afgerond en wordt er in alle groepen van 4 t/m 8 mee gewerkt.
De lesmethode maakt kinderen sterk in taal en spelling. Opbrengstgericht werken en toepassen staan centraal.
De kinderen vergaren eerst kennis, die zij vervolgens in een presentatie of publicatie toepassen. Staal is visueel
en motiverend. De vele filmpjes, verrassende thema’s, teksten en bronnen komen uit het echte leven. Door die
realistische context vergeten de kinderen bijna dat ze gedegen taalonderwijs krijgen. Staal werkt voor spelling
met de bewezen spellingaanpak van José Schraven en is de eerst methode die spelling en grammatica
combineert.

Chromebooks
Op de Beemden werken we vanaf dit schooljaar met chromebooks. Deze kleine laptops zijn ideaal om te
gebruiken in het basisonderwijs. We hebben een kar met maar liefst 36 exemplaren waardoor we ze volop in
alle groepen kunnen gaan gebruiken. Ze kunnen gebruikt worden voor interactief onderwijs, zelfstandige
verwerking of oefenen van lesstof. Het fijne is dat ze overal gebruikt kunnen worden, zowel in de klas als
daarbuiten.
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Burgerschap en integratie
Burgerschap is te verdelen in 3 onderdelen: democratie, participatie en identiteit.
In het onderwijs is het aanleren van een democratische houding een belangrijk aspect. Het opdoen van
ervaringen is daarbij cruciaal. Die ervaringen kunnen plaatsvinden in de klas, de school of erbuiten.
De democratie is gebaat bij burgers die zich betrokken voelen bij de samenleving (op welk niveau dan ook), zich
in kunnen leven in de positie van een ander (empathie) en gedrag vertonen dat past in een democratie.
Meedoen aan de samenleving kan zich afspelen op verschillende niveaus (klas, school, vereniging, buurt, stad,
regio, land etc.) en kan zich richten op verschillende aspecten;
economisch, sociaal-cultureel en politiek. Participeren is afhankelijk van motivatie: het willen participeren.
Voor de meeste kinderen (en volwassenen) geldt dat zij graag mee willen doen, meedoen in sociale verbanden,
meedenken over oplossingen en meebeslissen over zaken die hen aangaan.
Communie
In groep 4 krijgen alle ouders van de kinderen uit deze groep de gelegenheid om hun kind aan te melden voor
de Eerste Communie. Als u als ouder ervoor kiest uw kind de Communie te laten doen, is er de mogelijkheid om
de voorbereiding met klasgenootjes in groepsverband te laten plaatsvinden.
De organisatie van de Eerste Communie is in handen van de Verrijzenisparochie en de ouderwerkgroep. De
kinderen van de verschillende scholen worden samen buiten school voorbereid op de Eerste Communie. De
ouders worden gevraagd om een actieve bijdrage te leveren bij de voorbereidingen. De school verricht enkel
ondersteunende activiteiten.
Verkeersonderwijs
Op onze school geven we structureel aandacht aan de veiligheid van uw kind(eren) in het verkeer. Hiervoor
hebben we methoden met theoretische en praktische verkeerslessen voor alle groepen. Ook de provincie
Noord-Brabant wil scholen hierin stimuleren. Daarvoor hebben zij het project Brabants Verkeersveiligheidslabel
opgezet. Sinds voorjaar 2011 is onze school in het bezit van het Brabants Verkeersveiligheidslabel (BVL). Dit
label is een uiterlijke waardering voor de geleverde kwaliteitsverbetering op het gebied van verkeersonderwijs
en de verkeersveiligheid in de buurt van de school.
Het keurmerk BVL geeft blijk van een kwaliteitsverbetering op het gebied van verkeerseducatie en
verkeersveiligheid rondom de school.
Graag willen wij dit label behouden. Wij zullen aandacht besteden aan goed verkeersonderwijs, een veilige
schoolomgeving en deelnemen aan landelijke verkeersacties.
Alle verkeerszaken worden gecoördineerd door de verkeerscommissie.
Om de veiligheid op en rondom de school en het veiligheidsgevoel op een hoog niveau te brengen is het
belangrijk dat iedereen kennis neemt van de afspraken rondom verkeer op onze school!
Wij verzoeken eenieder te voet naar school te komen. Hierdoor blijft er meer ruimte op de speelplaats om te
spelen.
Kinderen die wegens afstand genoodzaakt zijn met de fiets te komen, plaatsen deze in de fietsenstalling.
De fietsen worden netjes geparkeerd; beschadigingen en diefstal zijn voor eigen risico.
Er wordt nooit gefietst op de speelplaats of op het voetpad nabij de school.
Er dient gebruik gemaakt te worden van de oversteekplaats Europalaan – Apollopad
Bij de eerste zoemer stellen de kinderen zich in een rij op bij de stip van hun groep.
De leerkrachten halen hun groep daar op. De ouders van de groepen 1-2 mogen meelopen naar de klas.
Vriendelijk vragen we u het afscheid kort te houden. Dit maakt het voor uw kind ook gemakkelijker.
De kinderen van de groepen 3 t/m 8 nemen buiten afscheid van hun ouders. Mocht u de leerkracht willen
spreken of iets moeten noteren in de klassenagenda, dan kunt u uiteraard even mee naar binnen lopen. We
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verzoeken u dan wel weer na de tweede zoemer naar buiten te gaan, zodat de kinderen bij de aanvang van de
lessen niet worden afgeleid.
Om de kinderen niet af te leiden, verzoeken wij de ouders buiten de poorten te wachten en pas als de zoemer
gegaan is het plein op te komen. De kleutergroepen worden door de leerkrachten naar buiten begeleid en de
kinderen van groep 3 t/m 8 komen zelfstandig naar buiten.
Als de kinderen een uitstapje maken met hun klas te voet of met de fiets worden de veiligheidsregels vooraf
besproken met de kinderen en zullen er veiligheidshesjes gebruikt worden
Het komt af en toe voor dat ouders kinderen vervoeren met hun auto als we op excursie gaan. Het is dan
beslist noodzakelijk dat deze ouders een personen - inzittende verzekering hebben. Van belang hierbij is dat
het aantal verzekerde te vervoeren personen overeenkomt met het aantal op de polis.
Verder moet bij dit vervoer aan de wettelijke regels worden voldaan….. autogordels, zitplaatsen, leeftijden
m.b.t. voorin zitten en dergelijke. Op de site van de ANWB is informatie hierover te vinden.
http://www.anwb.nl/published/anwbcms/content/rechtshulp/verkeer/vervoer-kinderen.nl.html
Verdere informatie over het project Brabants Verkeersveiligheidslabel kunt u vinden op www.bvlbrabant.nl
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6. Passend onderwijs op De Beemden
Kinderen zijn nieuwsgierig en willen steeds iets nieuws leren. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, ook
diegenen die moeite hebben met het leren of die juist erg gemakkelijk door de lesstof heen gaan. Wie moeite
heeft met een bepaald onderdeel krijgt extra hulp en extra oefenstof. Wie goed kan leren krijgt extra
uitdagende opdrachten. De leerkrachten laten de leerstof aansluiten bij de mogelijkheden van uw kind.
Wanneer kinderen aangenomen worden op een basisschool, heeft de school een zorgplicht, dit houdt in dat zij
zorgen voor een passend onderwijsaanbod voor alle leerlingen. Wanneer zij hieraan niet kunnen voldoen zijn
zij verplicht om samen een passende vorm van onderwijs te zoeken voor de leerling.
Onze school is net als de andere basisscholen van Boxtel aangesloten bij het samenwerkingsverband ‘De
Meierij’. Hierbinnen zijn 4 ondersteuningseenheden. Onze school valt onder de ondersteuningseenheid Zuid.
Hierin werken de 10 basisscholen, het SBO de Maremak en SO-scholen samen rondom de zorg voor de Boxtelse
basisschoolleerlingen. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat alle kinderen het onderwijs en de begeleiding
krijgen die ze nodig hebben.
Het samenwerkingsverband wordt geleid door de Pieter Jan van Hoof, ondersteuningsmanager afdeling Zuid.
De ondersteuningseenheid heeft verschillende ambulant begeleiders die ieder met hun expertise een
belangrijke rol vervullen binnen het samenwerkingsverband. Ondersteuning en contacten vinden plaats via
deze ambulant begeleiders.
De leerlingenzorg neemt een belangrijke plaats in op De Beemden. Om leerkrachten, die zorgleerlingen in hun
groep hebben, extra te begeleiden, heeft de Beemden een intern begeleider (IB), Rianne van Boxtel. Zij is
betrokken bij kinderen die extra zorg nodig hebben. Ze ondersteunt de groepsleerkracht(en) bij het bepalen
welke kinderen extra hulp nodig hebben en hoe die hulp het beste (in de groep) kan worden gegeven.

Om ieder kind de juiste zorg te bieden, werken wij met 5 zorgniveaus.
Niveau 1: Algemene zorg door de groepsleerkracht
We maken gebruik van groepsplannen. Daarin beschrijven we het gedifferentieerd onderwijsaanbod voor de
hele groep.
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Niveau 2: Extra zorg in de groep
Kinderen die bij een of meer vakken niet goed mee kunnen komen, krijgen na de klassikale instructie extra
instructie in een kleine groep. Aansluitend oefenen zij de lesstof samen met de leerkracht. De leerkracht geeft
dit aan in het groepsplan waarin staat hoe er gewerkt wordt. Dit kan gebeuren in subgroepen/klassikaal, of op
eigen niveau. In het groepsplan wordt omschreven wat de onderwijsdoelen voor de kinderen zijn en hoe ze
bereikt gaan worden. Deze groepsplannen worden tussentijds geëvalueerd en aangepast.
De intern begeleider volgt langs de zijlijn de inzet en evaluatie van de groepsplannen en voert minimaal 2 keer
per jaar groepsbesprekingen met de groepsleerkrachten.
Niveau 3: Extra zorg op schoolniveau door interne deskundigen
Als een kind meer extra zorg nodig heeft dan de groepsleerkracht kan bieden, meldt de groepsleerkracht het
kind aan bij de intern begeleider (leerlingzorg spreekuur). De intern begeleider bepaalt in overleg met de
leerkracht en ouders of er verder onderzoek vereist is en wat de vervolgstappen zijn. Op basis van observaties,
gesprekken of onderzoek wordt bekeken wat het kind nodig heeft aan ondersteuning. Dit wordt beschreven in
een individueel handelingsplan (dit wordt door de leerkracht in samenwerking met de intern begeleider
opgesteld) en met ouders besproken. Daarin staat nauwkeurig beschreven wat de onderwijsdoelen voor het
kind zijn en welke maatregelen we nemen om deze doelen te bereiken.
Niveau 4 : Het raadplegen van externe deskundigen
Soms is het nodig externe deskundigen te raadplegen. Hiervoor hebben we op school verschillende contacten:
het zorgteam, schoolmaatschappelijk werk, het Samenwerkingsverband en ondersteuningsteam Boxtel. We
hebben ook mogelijkheden tot het aanvragen van een individueel onderzoek. Uiteraard is hierover overleg met
de ouders.
Wanneer een kind in het zorgteam besproken wordt, worden indien nodig ook de leerkracht en de ouders
uitgenodigd.
Niveau 5: Plaatsing op een school voor speciaal (basis)onderwijs
Als het voor het welzijn van het kind niet meer verantwoord is om op een reguliere basisschool te blijven, of als
een veilig ontwikkelklimaat voor de groep onder druk komt, volgt (tijdelijke) plaatsing op een school voor
speciaal (basis)onderwijs.
Het is belangrijk dat extra zorgbehoeften bij kinderen zo snel mogelijk worden opgemerkt. Wij volgen
nauwkeurig de ontwikkeling van het kind gedurende zijn schoolloopbaan. Dit doen we onder meer door het
afnemen van toetsen met behulp van het CITO Leerling Volg Systeem (LVS)
Dit LVS bestaat uit toetsuitslagen van verschillende ontwikkelings- en vakgebieden. Deze niet-methode
gebonden toetsen zijn wetenschappelijk verantwoord en werken met landelijke normen. De toetsresultaten
van de kinderen kunnen vergeleken worden met landelijke gemiddelden. Zo wordt duidelijk op welk niveau het
kind functioneert.
De toetsen staan los van de methode-gebonden toetsen die op school worden gebruikt. Ze geven dus een
objectief beeld van het functioneren binnen een bepaald vakgebied van de kinderen.
Ook gebruiken we de toetsen om te beoordelen op welke gebieden een kind extra ondersteuning nodig heeft.
Op deze manier kunnen we niet alleen tijdig hulp bieden, maar ook zien of de gegeven hulp effectief is
geweest. De toetsen komen tijdens de gehele basisschoolperiode terug, daardoor kunnen we de ontwikkeling
van ieder kind nauwgezet volgen.
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Hoe wordt een kind ondersteund?
De ondersteuning wordt uitgewerkt in een ‘groepsplan’. Dit plan wordt uitgevoerd ín de groep. Het is ook
mogelijk dat een kind thuisopdrachten mee krijgt. Dit gebeurt natuurlijk altijd in overleg met de ouders. Bij de
hulp maken we gebruik van speciale materialen en programma’s. Deze materialen zijn op school te vinden in
de ‘orthotheek’.
Na een afgesproken periode gaan we kijken of de hulp resultaat heeft gehad. Het wordt dan duidelijk of er
ontwikkeling zichtbaar is. Het kan ook zijn dat de hulp bijgesteld moet worden en dat er een vervolgperiode
met hulp komt.
Wanneer we tot de conclusie komen dat de extra inzet onvoldoende resultaat oplevert, bekijken we in overleg
met IB welke vervolgstappen gezet kunnen worden. Dit kan door:
 verder onderzoek (psycho/didactisch onderzoek), wanneer niet duidelijk is waarom de ontwikkeling
stagneert,
 extra hulp buiten de groep (groepsondersteuning of arrangement),
 het kind voor een bepaald vakgebied een aangepast programma: ”eigen leerlijn” aan te bieden,
 het kind eventueel te laten doubleren.
Bij alle stappen houden we rekening met een passende aansluiting op het vervolgonderwijs.
Wanneer kinderen een financiële ondersteuning toegekend krijgen, krijgen zij dit in de vorm van een
arrangement. Dit dient door school aangevraagd te worden bij het samenwerkingsverband.
Wanneer een leerling een arrangement heeft, wordt bekeken door wie en op wat voor manier de
ondersteuning geboden wordt. Dit gebeurt op dit moment door onze onderwijskundig assistente Marian Eekels
en soms door onze intern begeleider, Rianne van Boxtel.
Wanneer er na een onderzoek een advies volgt, bekijken we welke mogelijkheden er zijn op onze school.
Als blijkt dat de opvang binnen onze eigen school niet meer verantwoord is, dan wordt in overleg met het
‘Ondersteuningsteam Boxtel’ bekeken wat de mogelijkheden zijn voor uw kind.

Tutor lezen
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Richtlijnen inzake externe RT/hulpverlening onder schooltijd door derden
De ouders/verzorgers zijn de eindverantwoordelijken voor de opvoeding van en het onderwijs aan hun kind. De
ouders/verzorgers dragen door hun kind in te schrijven op een school de uitvoering
van het onderwijs over aan de school van hun keuze. Dit gebeurt in het vertrouwen dat
de school alles in het werk stelt om het onderwijs aan het kind optimaal vorm te geven.
Zorg voor kinderen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van school en ouders.
Zorg voor een optimale ontplooiing voor ieder individueel kind, door het geven van
goed onderwijs binnen een veilig pedagogisch klimaat behoort tot de kernopdracht van
school.
Opvoedingsspreekuur
Elke ouder ervaart wel eens kleine problemen en onzekerheden bij het opvoeden van kinderen. Soms gaan die
vanzelf voorbij, al dan niet na overleg met de leerkracht. Het kan natuurlijk voorkomen dat u met vragen blijft
zitten en dat er naar uw gevoel te weinig ten goede verandert. Dan kan het verstandig zijn om uw vragen eens
met een opvoedingsdeskundige te bespreken.
Waar moet u dan zoal aan denken:
“Mijn zoontje wil maar niet luisteren, waar kan dat toch door komen?”
“Ze is echt behoorlijk druk, dat kan toch niet goed zijn?”
“Het lijkt wel of hij steeds ruzie zoekt thuis, het is zo moeilijk om het gezellig te houden dan.”
“Mijn dochter wordt op school gepest, wat kan ik het beste doen om haar te helpen?”
“Hij wordt vaak wakker ’s nachts, hij komt slaap te kort en wij ook, wat te doen?”
“Mijn kind speelt heel anders dan andere kinderen, ik maak me een beetje zorgen.”
“Ze heeft zo’n grote fantasie, ik vraag me wel eens af of dat wel goed voor haar is.”
Werkwijze:
U maakt tijdens kantooruren een telefonische afspraak met het Centrum voor jeugd en gezin: telefoon 0411
657957. U geeft daarbij aan gebruik te willen maken van het ‘Opvoedingsspreekuur’, waarna met u tijdstip en
datum worden vastgelegd.
U wordt tijdens het spreekuur ontvangen door een spreekuurhouder. Deze zal naar uw verhaal luisteren en
met u meedenken in het zoeken naar een oplossing. Soms is die snel gevonden en soms wordt er een
vervolgafspraak gemaakt. Of een enkele keer zult u samen tot de conclusie komen, dat er meer hulp nodig is.
Voor wie:
Ouders, leerkrachten, leerlingen en pubers.
Door wie:
Spreekuurhouders zijn deskundige medewerkers van Thuiszorg regio ‘s-Hertogenbosch, GGD Hart voor Brabant
en Bureau Jeugdzorg.
Waar:
Het Centrum voor Jeugd en Gezin Boxtel is gevestigd aan de Baroniestraat 22 5281JE Boxtel, telefoon 0411657957.
De logopedist is ook bereikbaar via bovenstaand adres en telefoonnummer.
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7. Kwaliteitsverbetering
Op een aantal manieren werkt De Beemden aan verdere kwaliteitsverbetering: werken met goede methoden,
bekwaam personeel, het consequent volgen van de resultaten van de leerlingen en het verder ontwikkelen van
het onderwijs met behulp van het Schoolontwikkelplan.
Kwaliteitsverbetering door goede methoden
In onze school geven we les met behulp van moderne lesmethoden. Bij het kiezen van lesboeken en ander
materiaal stellen we ons de vraag of het binnen onze visie op onderwijs past.
Er zijn kinderen die extra moeilijk werk aan kunnen en kinderen die veel extra oefenstof nodig hebben. We
letten er bij de aanschaf van methoden op of er voor beide groepen voldoende leerstof in de methode zit. Ook
kijken we of de methoden voldoen aan de kerndoelen die de overheid ons stelt.
Kwaliteitsverbetering door goed personeel
Nog belangrijker dan de methoden die een school gebruikt, zijn de mensen die er werken. Aan hen heeft u uw
kind toevertrouwd. Zij zorgen ervoor dat de materialen en de lesboeken zinvol gebruikt worden.
De leerkrachten van De Beemden werken niet op eigen houtje, maar besteden veel tijd aan samenwerking en
overleg. De maatschappij verandert voortdurend en dus ook het onderwijs. Nieuwe ontwikkelingen volgen we
op de voet. Daarom plannen we studiemiddagen, vergaderingen voor de leerkrachten en volgen leerkrachten
nascholingscursussen om hun taak steeds goed te kunnen blijven verrichten. Ook in teamverband werken we
onder deskundige begeleiding aan onderwerpen die voor het hele team van belang zijn.

Studiemiddag

Kwaliteitsverbetering door een leerlingvolgsysteem
Een derde manier om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken en verder te verhogen is het werken met
toetsen. Om onze leerlingen acht jaar lang zo goed mogelijk te kunnen volgen in hun ontwikkeling maken we
gebruik van een leerlingvolgsysteem. Het systeem levert waardevolle aanvullende informatie op over een
leerling. Het laat zien hoeveel een kind in een bepaalde periode heeft bijgeleerd.
De toetsen die wij gebruiken, worden afgenomen bij een grote groep leerlingen verspreid over het hele land.
Daardoor is het mogelijk de vorderingen van uw kind te vergelijken met leeftijdsgenoten in ons land. De
resultaten van de toetsen worden besproken met directie, leerkrachten en interne begeleider. U kunt aan de
groepsleerkracht vragen wat de resultaten van uw kind zijn.
Als het resultaat van de toetsen niet zo is als wij verwachten, betekent dat misschien wel dat we consequenties
moeten trekken uit onze manier van lesgeven of dat we onderdelen van het onderwijsprogramma moeten
verbeteren.
Het leerlingvolgsysteem biedt ons ook een overzicht van leerlingen die extra hulp nodig hebben.
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Kwaliteitsverbetering dankzij het schoolplan
Als school stellen wij ons ten doel te werken aan voortdurende kwaliteitsverbetering. Dit betekent inspelen op
maatschappelijke ontwikkelingen, het gebruik maken van diagnose-instrumenten die zicht kunnen geven op de
kwaliteit die geleverd wordt en bovenal, het luisteren naar de klant, dus naar uw mening als ouder.
Ook de komende jaren zullen wij zeer actief zijn op dit gebied. Kwaliteitsverbetering en -bewaking zullen hoog
in het vaandel staan. Wij houden tweejaarlijks een tevredenheidsonderzoek onder ouders, leerkrachten en
leerlingen. We halen ook waardevolle feedback en informatie uit toetsen en testen door kinderen, evaluaties
van schoolverbetertrajecten en inspectieverslagen.
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8. Voortgezet onderwijs
Welke vorm van voortgezet onderwijs (VMBO/HAVO/VWO) voor uw kind haalbaar is, hangt niet alleen af van
de kwaliteit van de basisschool, maar ook van de interesse, motivatie, aanleg en zelfstandigheid van uw kind.
Met onderwijs op maat, proberen we op De Beemden het maximale uit ieder kind te halen en er zo voor te
zorgen dat uw kind op de meest passende vorm van voortgezet onderwijs terechtkomt.
De specifieke voorbereiding op het voortgezet onderwijs gebeurt in groep 8. De leerlingen krijgen van de
leerkracht informatie over de verschillende mogelijkheden die er zijn en zij bezoeken een aantal scholen. Voor
de ouders is er in november/december een algemene informatiebijeenkomst. In januari wordt het advies van
de school opgesteld en met u besproken. Aan het begin van elk jaar hebben bijna alle scholen van voortgezet
onderwijs open dagen die u samen met uw kind kunt gaan bezoeken. In maart moet u uw kind bij een school
aanmelden.
In groep 7 krijgen alle leerlingen een pré-advies zodat u zich alvast kunt voorbereiden op het maken van een
keuze voor vervolgonderwijs.
Belangrijke punten bij de schoolkeuze
De schoolkeuze voortgezet onderwijs is onder andere afhankelijk van het advies van de school en de uitslag van
de Eindtoets.
Advies van de school
Het advies van de school is het belangrijkst bij een schoolkeuze. De school heeft een goed inzicht in de
mogelijkheden waarover een kind beschikt. Daarbij zijn niet alleen de leerprestaties belangrijk, maar ook
gegevens over de belangstelling van het kind, de zin in studeren, de wil om zich ergens voor in te zetten en de
behoefte aan hobby’s en vrije tijd. Dit advies bespreken we met u en u krijgt er een afschrift van.
Eindtoets
Met de Eind-toets worden de kennis en het inzicht van de leerlingen onderzocht op het gebied van taal,
rekenen en studievaardigheden. De bedoeling ervan is onder andere om meer duidelijkheid te krijgen over de
vorm van voortgezet onderwijs die het meest geschikt is. Onafhankelijk van het schooladvies geeft de Eindtoets
een aanwijzing over de te maken schoolkeuze. De uitslag van de toets delen we u schriftelijk mede.
Score eindtoets en verwijzing naar voortgezet onderwijs
In schooljaar 2018-2019 hebben we de IEP eindtoets afgenomen. De schoolscore van de IEP eindtoets is 88,0.
Het landelijk gemiddelde was 81,8. We zitten hiermee ruim boven het landelijk gemiddelde.
In 2017-2018 was de schoolscore 78,1 waarmee we onder het landelijk gemiddelde scoorden.
In 2016-2017 was de schoolscore 83,0 waarmee we boven het landelijk gemiddelde scoorden.
Uitstroom naar het voortgezet onderwijs in 2019
Praktijkonderwijs VMBO-B/K
VMBO-T/G
HAVO/VWO
0
5
4
17
20%
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9. De Beemden voor kinderen en hun ouders
We vinden een goed contact tussen school en ouders erg belangrijk in het belang van het kind. Zowel school als
thuis spelen namelijk een belangrijke rol in de ontwikkeling van een kind. Het is altijd in het belang van het kind
als school en thuis op één lijn zitten en samen elkaar versterken. Wij vinden het daarom dat ouders weten waar
we op school mee bezig zijn en dat wij op de hoogte zijn van belangrijke ontwikkelingen thuis.
We gaan regelmatig in gesprek met alle ouders en willen daar de kinderen ook bij betrekken. Mocht het naast
de reguliere gesprekken nodig zijn vaker in gesprek te gaan dan is daar altijd ruimte voor.
Leerlingenraad
Op de Beemden werken we met een leerlingenraad. De leerlingenraad zal bestaan uit verschillende kinderen
uit groep 5 t/m 8. De directeur zal regelmatig met de leerlingenraad overleggen over allerlei belangrijke
onderwerpen die op school spelen. Denk bijvoorbeeld aan de volgende onderwerpen:
Wat vinden jullie goed aan onze school?
Wat kunnen we aan de school verbeteren? En hoe dan?
Wat vinden kinderen van de activiteiten op school?
Wordt er genoeg gedaan op school tegen pesten?
Wat vinden kinderen van de methodes die we op school gebruiken?
We vinden het belangrijk om te weten hoe kinderen denken over alles wat we op school doen. In de
leerlingenraad geven we kinderen de mogelijkheid mee te praten en denken over de ontwikkelingen op school.

Communicatie met ouders
We communiceren regelmatig met ouders op de volgende manieren:
Ouderportaal
We communiceren via het ouderportaal van basisonline. Informatie wordt via het ouderportaal verspreid en
ook contact verloopt via het ouderportaal.
Beemden Berichten
Op regelmatige basis verschijnt er een Beemden Berichten via het ouderportaal. Daarin staat nieuws en
informatie over de ontwikkeling op de Beemden. Er wordt ook regelmatig toelichting gegeven over een aantal
inhoudelijke zaken.
Ouder- kindgesprek
In oktober houden we een gesprek met het kind, ouders en leerkrachten.
Het doel hiervan is kennismaking, het uitspreken verwachtingen en het maken van afspraken over
contactmomenten.
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Ouderavonden
De ouders van nieuwe kleuters krijgen een entreegesprek. Ouders van nieuwe kleuters worden daarnaast op
de hoogte gesteld van het dagelijks reilen en zeilen in de kleutergroepen door een dagdeel mee te draaien in
de groep. Zij kunnen dan ook met hun vragen bij de leerkracht terecht. Een afspraak hiervoor wordt gemaakt
tijdens het entreegesprek.
Informatieavond
Aan het begin van het schooljaar wordt er een informatieavond gehouden waarin u in elke groep informatie
krijgt over het schooljaar. Daarnaast is er een algemeen gedeelte waar informatie wordt gedeeld die voor de
hele school van belang is.
Afspraken
Het personeel van de school is graag bereid om buiten de afgesproken contactmomenten met u te praten over
uw kind. Als u daar behoefte aan heeft, kunt u altijd een afspraak maken. Anderzijds zal, indien gewenst, de
leerkracht contact met ú opnemen als hij / zij dat nodig vindt.

ouderbedank moment

Ouders helpen op school
Gelukkig zijn heel veel ouders op vele manieren actief op De Beemden. Een basisschool als onze school kán
eenvoudigweg niet zonder. Niet alleen de Medezeggenschapsraad en de Ouderraad spelen een belangrijke rol,
maar ook andere ouders zijn actief bij veel activiteiten onder en na schooltijd. Voorbeelden:











hulp bij het lezen met de computer;
begeleiden leesgroepje;
hulp bij blokuur;
begeleiden van groepjes kinderen tijdens een uitstapje;
hulp bij sportactiviteiten;
hulp bij creatieve activiteiten;
hulp tijdens vieringen.;
het verfraaien van de speelplaats;
het organiseren van een musical;
zitting nemen in diverse commissies.
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De ouderraad (OR)
De ouderraad organiseert en verzorgt diverse activiteiten op school: de vieringen van Sinterklaas en Kerst, de
carnavalsviering, de sportdag , het schoolreisje en de schoolfoto’s. Ook regelt de ouderraad deelname aan
Jantje Beton, de avondvierdaagse en de schoolzwemkampioenschappen.
Alle leden nemen deel aan zo’n 3 commissies per jaar. Dit houdt in het regelen van benodigde voorzieningen,
het doen van boodschappen en meehelpen op de dag van de activiteit zelf. Daarnaast zijn alle leden ook
klassenouder van een groep waarin hun kind/één van hun kinderen zit. Als klassenouder ondersteun je de
leerkracht met het regelen van vervoer voor uitstapjes, knutselen van cadeautjes voor bijvoorbeeld zieke
klasgenootjes en dergelijke.
Om deze activiteiten in goede banen te leiden, vergadert de ouderraad 8x per jaar op woensdagavond. Daarbij
is altijd een lid van het leerkrachtenteam aanwezig. Dit schooljaar is Lonneke Jonkers de voorzitter van de
ouderraad. De ouderraad is te bereiken via het mailadres: or@bs-debeemden.nl

Vrijwillige ouderbijdrage
Voor de kinderen van de groepen 1 t/m 8 wordt een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd om de reeds eerder
genoemde activiteiten te financieren. In november wordt u, door middel van een brief, gevraagd de
ouderbijdrage over te maken. Ouders van kinderen die na 1 januari op school komen, betalen voor dat schooljaar
de helft van de ouderbijdrage. Hoewel de ouderbijdrage vrijwillig is, kan zonder deze bijdrage een groot aantal
activiteiten geen doorgang vinden.
Voor het schoolreisje wordt een apart bedrag gevraagd.
De Medezeggenschapsraad (MR)
Op onze school is een Medezeggenschapsraad actief. In aansluiting op de Wet Medezeggenschap Scholen,
waarin de structuur van de inspraak van ouders en teamleden wordt geregeld, heeft onze school een MR met
vertegenwoordigers van ouders en team. Deze afgevaardigden worden gekozen vanuit hun eigen achterban, de
ouders door de ouders en de teamleden door het team.
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De Medezeggenschapsraad op de Beemden bestaat uit een oudergeleding van 3 ouders, en een
personeelsgeleding van 3 personeelsleden.
De Medezeggenschapsraad op de Beemden bestaat uit de volgende personen:
- Dhr. Roel Kerkhofs
voorzitter
(oudergeleding)
- Dhr. Jurgen Mollink
(oudergeleding)
- Mevr. Susanne Vermeer penningmeester
(oudergeleding)
- Mevr. Saskia Swinkels
(personeelsgeleding)
- Mevr. Rianne van Boxtel secretaris
(personeelsgeleding)
- Mevr. Esther Westelaken secretaris
(personeelsgeleding)
De Medezeggenschapsraad heeft de bevoegdheid van advies en van instemming op een aantal, bij wet
vastgelegde, beleidsonderdelen. Daarnaast probeert de MR als sparringpartner te fungeren voor de directie:
meedenken, kritisch volgen en initiëren van beleidspunten zijn daarbij belangrijke aspecten.
Voorbeelden van zaken die in dit gestructureerd overleg, ongeveer 10 keer per schooljaar, aan bod komen zijn:
- Hoe bewaken we de veiligheid, gezondheid en het welbevinden op school?
- Hoe worden financiële keuzes gemaakt?
- Hoe worden middelen ingezet en voor welke doelen?
- Welke ontwikkelingen zijn er gaande en hoe bewaken we daarbij goed onderwijs?
- Wat zijn de resultaten van veranderingen in de school?
Het doel van de MR is om de belangen van kinderen, ouders en teamleden te behartigen in het streven naar
goed onderwijs in een veilig en prettig leef- en werkklimaat.
De scholen van de Stichting St.-Christoffel hebben daarnaast een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
(GMR) waar men onderwerpen bespreekt die voor alle medezeggenschapsraden van de afzonderlijke scholen
van het bestuur van belang zijn.
Het spreekt vanzelf dat ook de bevoegdheden van de GMR nauwkeurig in een reglement zijn vastgelegd. Zowel
de Medezeggenschapsraad als de GMR zijn bevoegd om voorstellen te doen, standpunten kenbaar te maken,
adviezen te geven, instemming te verlenen of zich hier van te onthouden.
In de GMR wordt onze school vertegenwoordigd door vacature (ouder) en Ingrid van Lierop (leerkracht).
De data van de vergaderingen vindt u terug op de jaarkalender op ouderportaal.
De vergaderingen zijn openbaar. De notulen zijn voor iedereen te lezen via de website van de Beemden.
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10.

Praktische informatie

Aanmelding en toelating
Gedurende het hele schooljaar wordt u als ouders in de gelegenheid gesteld om uw kind, dat in de loop van het
volgend schooljaar vier jaar wordt, of bij ons op school wil komen, aan te melden.
In de maand juni, voorafgaand aan het schooljaar waarin uw kind vier jaar wordt, krijgt u bericht in welke groep
uw kind in de loop van dat schooljaar geplaatst zal worden. Voordat uw kind vier wordt, kunt u met de
leerkracht een afspraak maken voor maximaal 3 gewenningsdagdelen.
Meteen na zijn of haar vierde verjaardag volgt het kind de complete schoolweek. In overleg met ouders kan
echter anders besloten worden.
Beleid m.b.t. aanname, schorsing en verwijdering van leerlingen
Dit beleid is op bestuursniveau vastgesteld. Indien u dit in wilt zien, kunt u contact opnemen met de directie.
Fietsen
In verband met ruimtetekort en de kans op beschadiging van fietsen is het niet raadzaam om met de fiets naar
school te komen. Dit geldt uiteraard niet voor die kinderen die wegens de afstand genoodzaakt zijn om met de
fiets te komen. De fietsen dienen netjes in het fietsenrek gezet te worden. Er mag niet op het schoolplein
worden gefietst
Fruit eten
's Morgens kunt u uw kinderen schoongemaakt fruit, een liga of iets dergelijks meegeven. Liever geen
snoepgoed. Op school mag onder de lessen niet gesnoept worden. Als u drinken meegeeft let u er dan wel op
dat dit in een goed verpakte beker is, zodat het niet kan gaan lekken.
Gymnastiek en gymrooster
Groep 1/2
Deze groep maakt gebruik van de speelzaal. We verzoeken u om uw kind gymschoenen mee te geven. Zonder
veters en voorzien van naam. De gymschoenen blijven op school. We gymmen met de kinderen in ondergoed.
Gymkleding is dus niet nodig.
Groep 3 t/m 8
Voor de gymlessen maken we gebruik van de gymzaal ‘Tabitta’ aan de Europalaan. Kinderen uit deze groepen
dienen een gymbroek, shirt of gympakje, gymschoenen zonder zwarte zolen mee te nemen op de dag dat ze
gym hebben. Wilt u ervoor zorgen dat de gymschoenen die ze in de gymles aandoen, niet overdag gebruikt
worden tijdens het spelen? Noteer eventueel naam in gymschoenen en kleding.
Groep 6 gymt op donderdag bij de spelles in de speelzaal van de Beemden.
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Het gymrooster voor 2019-2020 is:
Dag
Maandag

Donderdag

Groep
Groep 7
Groep 6
Groep 8
Groep 4
Groep 2/3
Groep 5
Groep 7
Groep 8
Groep 5
Groep 4

Tijd
8.30 – 9.20
9.20 – 10.05
10.30 – 11.15
11.15 – 12.00
12.45 – 13.30
13.30 – 14.15
10.30 – 11.15
11.15 – 12.00
12.45 – 13.30
13.30 – 14.15

Voor de veiligheid van uw eigen kind tijdens de gymlessen vragen we u vriendelijk doch dringend om sieraden
als kettinkjes, ringen en armbanden thuis af te doen. We krijgen ze soms moeilijk af en de sieraden kunnen
verloren raken.

Huiswerk
In de groepen 6, 7 en 8 wordt een begin gemaakt met het geven van huiswerk. Het betreft vooral het leren
voor wereldoriëntatie. Kijkt u eens naar het huiswerk van uw kinderen. De meeste kinderen ervaren dat als
prettig. Heeft u er vragen over, neem dan contact op met de groepsleerkracht. Als de kinderen in lagere
groepen huiswerk krijgen, is dat altijd eerst na overleg met de ouders. Via het ouderportaal wordt u
geïnformeerd over het huiswerk.
Luizenaanpak
Zoals op bijna alle basisscholen in Nederland, komt ook op De Beemden wel eens hoofdluis voor. Onze aanpak
heeft er echter toe geleid dat het aantal besmette kinderen vele malen kleiner is geworden dan een aantal
jaren geleden. De school heeft bij het ontstaan van het probleem contact gezocht met de GGD. Op advies van
de GGD is een ouderwerkgroep opgezet. Na iedere schoolvakantie worden alle groepen gecontroleerd. Ouders
van besmette kinderen krijgen schriftelijk of telefonisch bericht, met het verzoek hun kind(eren) zo spoedig
mogelijk, liefst voordat het kind weer naar school gaat, te behandelen. Dit om uitbreiding van de besmetting te
voorkomen.
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Alle kinderen uit een groep waarin voor de eerste keer hoofdluis is gesignaleerd, krijgen nog diezelfde dag een
zgn. HOOFDLUISWIJZER mee naar huis. Dit is een brief waarin melding wordt gemaakt van de besmetting
binnen de groep en waarin alle adviezen voor controle, behandeling en preventie overzichtelijk bij elkaar staan.
Een handig document, waarvoor ook ouderraden van andere scholen al belangstelling hebben getoond. Na één
à twee weken krijgen de besmette groepen een hercontrole en worden de ouders van besmette kinderen
opnieuw geïnformeerd. Eén tot twee weken daarna worden de kinderen die bij de hercontrole nog hoofdluis
bleken te hebben, opnieuw gecontroleerd en worden de ouders indien nodig weer benaderd.
Deze individuele controles worden herhaald zolang er levende luizen gevonden worden.
Bij een volgende besmetting wordt u via ouderportaal geïnformeerd over de hoofdluiswijzer. Het is dus
belangrijk deze goed te bewaren. Met het oog op de ‘instromers’ worden in de kleutergroepen wèl bij iedere
nieuwe besmetting hoofdluiswijzers uitgereikt.
De coördinatie van de hoofdluiswerkgroep berust bij Janny Verwijmeren. Voor alle zaken m.b.t. hoofdluis kunt
u zich tot haar wenden.
Rookvrije school
We zijn een rookvrije school. Op het schoolterrein en in het schoolgebouw geldt een rookverbod. Dit
rookverbod geldt dus ook voor ouders die op school helpen of hun kinderen wegbrengen of ophalen.
Verjaardagen
Verjaardagen kinderen
Als uw kind jarig is, mag hij of zij uiteraard trakteren. Gezonde traktaties hebben onze voorkeur. Het is de
bedoeling de kinderen geen dure traktaties mee te geven. In groep 1 en 2 zijn de ouders van harte welkom om
de verjaardag met hun kind op school mee te vieren. Bespreekt u dit vooraf met de leerkracht.
Let op: Wordt uw kind 4 jaar, dan is het bij ons niet de gewoonte dit op school te vieren. De meeste kinderen
die 4 jaar worden, vieren dit al op de peuterspeelzaal. Voor sommige kleuters kan het namelijk bedreigend zijn
als zij in een nieuwe omgeving hun verjaardag moeten vieren.

Verjaardagen leerkrachten
Voor de kinderen blijft het leuk om iets voor de leerkracht te doen. Kostbare cadeaus zijn niet nodig. Een
tekening of een plakwerkje is net zo leuk!
Verjaardag van familieleden
Voor de kleutergroepen geldt dat de kinderen op school voor de verjaardagen van mama, papa, broertjes,
zusjes, oma en opa een kleinigheidje kunnen maken. Hiervoor kunt u aan het begin van het schooljaar de data
van die verjaardagen aan de groepsleerkracht doorgeven. Zij zorgen er dan voor dat er iets leuks gemaakt
wordt. Vanaf groep 3 doen we dit niet meer.
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Verloren en gevonden voorwerpen
Het komt nogal eens voor dat kinderen allerlei spullen op school kwijtraken. Enkele raadgevingen om dit te
voorkomen:
- Het dragen of meebrengen van oorbellen, sieraden, kettingen, horloges, ringen en dergelijke is
voor eigen risico. Laat ze liever thuis.
- Speelgoed mag niet meegebracht worden, alleen bij verjaardagen van kinderen uit groep 1 en 2
of na bericht via Ouderportaal in ons wekelijks infoblaadje. Maar ook dan voor eigen risico.
- Zet de naam van uw kind in jassen, laarzen en sportkleding.
- Maakt u ook wanten aan een koord vast?
- Wees zuinig op schoolspullen die mee naar huis gaan (bijv. een schoolboek om huiswerk te
leren). Schoolspullen die thuis zoekraken worden in rekening gebracht.
Indien er toch spullen vermist worden, kijk dan even in de gang bij de hoofdingang. Daar staat de bak met
gevonden voorwerpen.
Ziekte leerkracht
Voor vervangingen heeft de stichting een VIP (vervangers- en invallerspool). De directie benadert deze pool om
vervanging te krijgen. In de meeste gevallen slagen we erin zieke leerkrachten adequaat te vervangen.
Als dit niet lukt, worden parttimers die hebben aangegeven vervangingswerkzaamheden te willen verrichten
voor de school, benaderd.
Als ook dit niet lukt, zal, indien het verantwoord geacht wordt, herverdeling van groepen plaatsvinden. Dit kan
bijvoorbeeld betekenen dat een groep waarvan de leerkracht afwezig is, opgesplitst wordt. Alleen in uiterste
nood worden kinderen naar huis gestuurd. In dat geval zullen we voor de kinderen waarvoor dit nodig is
opvang verzorgen. In alle gevallen proberen we betrokken ouders zo snel mogelijk te informeren.
Ziekte leerling
Bij ziekte van uw kind verzoeken we u de leerkracht van de betreffende groep op de hoogte te stellen. Dit kan
telefonisch of via het ouderportaal gebeuren. Ziekmeldingen bij voorkeur graag voor 8.00 uur via het
ouderportaal doorgeven. U kunt het bericht ook telefonisch aan de conciërge doorgeven. Hij zorgt er dan voor
dat de leerkracht op de hoogte gesteld wordt.
Als u de leerkracht zelf wilt spreken, dan graag vóór 8.25 uur, want na dit tijdstip zijn alle leerkrachten in hun
eigen lokaal en kunnen dan niet gestoord worden.
Medicijnverstrekking en medisch handelen
De leerkrachten op onze school worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die
meestal met eenvoudige middelen te verhelpen is, zoals hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of pijn ten gevolge van een
insectenbeet. Ook krijgt de directie steeds vaker het verzoek van ouders om hun kind de door een arts
voorgeschreven medicijnen toe te dienen.
Om fouten te voorkomen, risico’s voor de kinderen te beperken en ter bescherming van haar werknemers,
voert Stichting. St.-Christoffel een zeer terughoudend beleid aangaande de verstrekking van medicijnen c.q. het
uitvoeren van medische handelingen.
Deze zorgverantwoordelijkheid komt als het gaat om hygiëne en gezondheid uitsluitend aan de ouders toe. Zij
zijn verantwoordelijk voor een juist gebruik van medicijnen van kinderen of voor het correct uitvoeren van
kleine medische ingrepen. Waar mogelijk moeten medicijnen voor of na school of tussen de middag thuis
worden toegediend. Doordat de kinderen gedurende een langere aaneengesloten periode in de school
verblijven, is het niet helemaal uit te sluiten dat door een arts voorgeschreven medicijngebruik of medische
handelingen onder schooltijd noodzakelijk zijn. Het kan dan gaan om geplande activiteiten maar ook om
handelingen als gevolg van een ongeval.
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Bekwaamheid en aansprakelijkheid van diegene die medische handelingen verricht
Een enkele keer wordt werkelijk medisch handelen van leraren gevraagd zoals het geven van sondevoeding,
het toedienen van een zetpil of het geven van een injectie. De schoolleiding aanvaardt met het verrichten van
dergelijke handelingen een aantal verantwoordelijkheden.
Leerkrachten begeven zich dan op een terrein waarvoor zij niet gekwalificeerd zijn. Met het oog op de
gezondheid van de leerling is het van groot belang dat zij in dergelijke situaties zorgvuldig handelen.
Voor het geven van medicatie en het uitvoeren van een medische handeling, moet diegene over de vereiste
bekwaamheid beschikken. Leraren en schoolleiding moeten zich realiseren dat wanneer zij fouten maken of
zich vergissen zij voor deze handelingen aansprakelijk gesteld kunnen worden.
We willen voor alle kinderen een toestemmingsformulier ingevuld op school hebben. Dit formulier wordt door
de leerkracht verstrekt in de kennismakingsperiode.
Indien het verstrekken van medicijnen of het uitvoeren van medische handelingen bij uw kind van toepassing
is, hebben we nog andere formulieren nodig. Ook deze formulieren kunt u op school verkrijgen.
Het gehele protocol ‘ Medicijnverstrekking en medisch handelen op scholen’ ligt op school ter inzage.
Als uw kind op school ziek wordt, proberen we de ouders of verzorgers van het kind te bereiken. Dit gebeurt
meestal telefonisch. We vragen u dan het kind op school te komen ophalen.
We sturen kinderen niet zelf naar huis. Als we geen gehoor krijgen, en ook de extra telefoonnummers die u
heeft opgegeven van bijv. grootouders geven geen gehoor, blijft het kind dus op school.
Als het zodanig ziek is, dat verzorging onmiddellijk nodig blijkt, dan schakelen we medische hulp in.
Als uw kind meteen naar de dokter of naar het ziekenhuis moet, proberen we uiteraard eerst u als ouders te
bellen, zodat u met uw kind naar de huisarts of het ziekenhuis kunt gaan.

Het bewaarde land - groep 5
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Verlof aanvragen
Het is mogelijk om verlof aan te vragen. Toestemming voor extra verlof moet worden aangevraagd bij de
directie. Het verzoek dient minimaal 4 weken van tevoren schriftelijk bij de directeur te worden aangevraagd.
In Nederland zijn kinderen leerplichtig, verlof wordt daarom alleen in zeer bijzondere gevallen verleend. Er
moet dan sprake zijn van gewichtige redenen. Wat wordt er verstaan onder gewichtige redenen?
•
•
•

Huwelijk, jubilea of overlijden van naaste familie.
Uitoefening van plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging.
Ziekte van de leerling of andere medische reden.

Op vakantie tijdens schooltijd is in principe onmogelijk. Een uitzondering kan gemaakt worden wanneer een
kind gedurende geen enkele schoolvakantie twee weken gezinsvakantie kan genieten vanwege de “specifieke
aard van het beroep” van een van de ouders. Het moet dan gaan om de enige gezinsvakantie. Dit verlof kan
uitsluitend worden verleend door de directie en kan nooit langer zijn dan tien schooldagen.
•
•

•

Vakantieverlof in de eerste twee weken na de zomervakantie is niet mogelijk.
Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directie of
leerplichtconsulent wordt beschouwd als ongeoorloofd schoolverzuim. Wij zijn
verplicht dit te melden aan de leerplichtambtenaar.
Verzoeken tot verlof dienen altijd schriftelijk te worden ingediend.

Voor alle duidelijkheid een paar niet-gewichtige redenen.
•
Uitnodigingen van familieleden voor een lang weekend of midweek.
•
Extra vrije dagen i.v.m. afwijkend vakantierooster in het voortgezet onderwijs.
•
Vakantie vanwege lagere boekingsprijzen of een minder druk seizoen.
Neem bij twijfel altijd even contact op met de directeur.
Het formulier voor het aanvragen van verlof kunt u vinden op de website of vragen aan de directie.
Onderwijstijd
Vanaf schooljaar 2019-2020 maken alle groepen 940 uur per schooljaar.
Buitenschoolse opvang (BSO), kinderdagverblijf en peuterspeelzaal
De stichting St. Christoffel heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met ‘Kindercentrum Kindertuin’
voor de voorschoolse en naschoolse opvang. De Kindertuin heeft ongeveer 28 kinderdagverblijven en
buitenschoolse opvang In Boxtel, Lennisheuvel, Liempde, Haaren, Helvoirt, Esch, Heeswijk-Dinther en Best.
Van maandag tot vrijdag van 7.00 tot 19.00 uur bieden zij flexibele opvang. Binnen het Kindcentrum worden de
volgende voorzieningen aangeboden:
- Kinderdagverblijf 0-4 jaar: horizontale en verticale groepen.
- Buitenschoolse opvang 4-12 jaar: Voor- en naschoolse opvang, ADV opvang en vakantieopvang.
- In het kindcentrum is per 1-1-2015 peuteropvang gehuisvest.
Kijk voor nadere informatie op de internetsite www.kindertuin.com of bel BSO ‘Bizzykids”:
0411 744156.
Continurooster
Op 20 april 2017 heeft de school besloten om te kiezen voor een continurooster volgens een 4-gelijke-dagenmodel. De afgelopen is er een overbruggingsperiode geweest waarin de schooltijden geleidelijk zijn aangepast
aan het continurooster. Deze overbruggingsperiode is afgerond. De schooltijden blijven in de jaren hierna gelijk
aan de schooltijden in dit schooljaar. Alle kinderen van groep 1 t/m 8 gaan even lang naar school.
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Schooltijden 2019-2020
Voor alle groepen zijn de schooltijden als volgt:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.25 uur – 14.15 uur
Woensdag:
8.25 uur – 12.15 uur
Vanaf 8.15 uur en in de pauzes is er surveillance. De groepen worden om 8.25 uur buiten door hun leerkracht
opgehaald. De kinderen van groep 8 en van de groepen 1, 2 en 3 gaan via de kleuterspeelplaats naar binnen en
buiten. De kinderen van groep 4 t/m 7 gaan door de hoofdingang.
We vragen u vriendelijk om uw kind alleen met de leerkracht de school in te laten gaan. Dit bevordert de
zelfstandigheid van uw kinderen. We begrijpen echter dat dit niet voor alle kinderen op hetzelfde moment
opgaat, zeker niet voor de jongste kinderen. Daarom mogen de ouders van de kleuters met de groep meelopen
naar het lokaal. Om de overgang naar groep 3 niet te groot te maken, adviseren wij dit bij de oudste kleuters
geleidelijk af te bouwen.
Bij het ophalen van uw kinderen vragen we u om buiten de poort te wachten, totdat de zoemer is gegaan. Als u
eerder op het schoolplein komt, leidt dit de aandacht van de kinderen erg af. Vaak doen de leerkrachten op het
eind van een dagdeel belangrijke mededelingen, die dan langs hen heen zouden kunnen gaan.
Armoedebestrijding
Er zijn gezinnen waarvoor het financieel niet haalbaar is om de kinderen mee te laten doen met sportclubs of
de muziekles. Zelfs de kosten die de school met zich meebrengt (schoolmateriaal, excursies, schoolreis,
schoolkamp) zijn voor een aantal mensen niet op te brengen. Soms kunnen deze gezinnen geen of pas achteraf
een beroep doen op bijzondere bijstand of een andere voorziening.
De gemeente Boxtel heeft geld beschikbaar voor armoedebestrijding waar gezinnen die het financieel zwaar
hebben gebruik van kunnen maken. De bedoeling van deze middelen is om kinderen gelijke kansen te geven
zodat ze ook gewoon lid kunnen worden van een sportclub of aan uitjes kunnen deelnemen.
De gemeente heeft deze financiële middelen ter beschikking gesteld van de school. Mocht u hiervan gebruik
willen maken dan kunt u hierover contact opnemen met de directie van de school.

Schaakles

Vakanties
De vakanties en vrije dagen vindt u op Ouderportaal.
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Met ingang van 1 juli 2013 is de school verplicht actief te reageren bij vermoedens van huiselijk geweld of
kindermishandeling. In het schooljaar 2015-2016 heeft het team een cursus meldcode gevolgd.
Schoolgids 2019-2020

De Beemden

36

School en Bibliotheek
Wie schoolgaande kinderen heeft, kan niet om de bibliotheek heen. Uit onderzoek blijkt, dat kinderen die al
van kleins af aan met boeken in contact komen, makkelijker zelf leren lezen. Ze zijn extra gemotiveerd omdat
ze ervaren hebben dat boeken mooi, griezelig, spannend of interessant kunnen zijn. En natuurlijk is samen
boeken lezen gezellig en goed voor de ontwikkeling van de taal en de concentratie. De bibliotheek biedt u een
ruime keus aan voorleesboeken en prentenboeken voor kleuters. Ook het speelmateriaal bereidt uw zoon of
dochter spelenderwijs voor op de vaardigheden die in groep 3 nodig zijn om met succes te leren lezen en
rekenen. Eenmaal in groep 3 is de leeshonger van beginnende lezertjes vaak niet te stillen. De collectie eerste
leesboekjes van de bibliotheek voorziet daarin. In de hogere groepen wordt van de kinderen verwacht dat ze
een spreekbeurt houden of een werkstuk maken. In de bibliotheek vindt u naast een uitgebreid aantal
informatieboeken, ook heel wat cd-rom’s die uitstekend voor dat doel geschikt zijn. En is over een onderwerp
weinig informatie te vinden? Zoek eens op het internet, ook daarvoor kunt u in de bibliotheek terecht.
Bovendien adviseren we u graag over sites die voor kinderen geschikt zijn. Heeft u kinderen op de basisschool?
Dan komt een lidmaatschap altijd van pas. Voor kinderen van 0-16 jaar kunt u gratis een bibliotheekkaart laten
maken.
Geïnteresseerd?
Komt u samen eens langs: Burgakker 4 5281CH Boxtel
Tel 0411-672970.
Zie voor informatie ook: www.bibliotheekmeierij.nl

Honden op school
Wij kunnen ons voorstellen dat het leuk is om het uitlaten van de hond te combineren met het naar school
brengen en halen van uw kind(eren). We vragen u echter om er begrip voor te hebben dat niet iedereen de
hond als zijn “beste vriend” ziet. Sommige kinderen (en ouders) zijn bang voor honden. Wij vinden een school
niet de juiste plek om kinderen met hun angsten te confronteren. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk doch
dringend uw hond buiten het hek vast te leggen en voldoende ver van de toegangspoorten.
Natuurlijk zijn er ook uitzonderingen mogelijk. Misschien heeft u een familielid met een geleidehond, die ook
wel eens de kinderen van school wil halen, of heeft u een geleidehond of SOHO-hond in opleiding en wilt u
deze graag laten wennen aan de drukte van een school die uitgaat. Wij erkennen het maatschappelijk belang
van deze honden en zullen graag met u meedenken. Daarvoor is het wel van belang, dat u van te voren overleg
heeft met de directie van de school. Wij kunnen dan de ouders uitleggen waarom en wanneer wij een
uitzondering maken op boven beschreven beleid.
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De GGD

Wat doet de GGD Jeugdgezondheidszorg?
Onze jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen volgen op vaste momenten de groei en de ontwikkeling van uw
kind. U ontvangt thuis een uitnodiging voor het gezondheidsonderzoek van uw kind. Dit onderzoek vindt
voortaan plaats op het consultatiebureau bij u in de wijk.
Hoe gaat het gezondheidsonderzoek in zijn werk?
 Als uw kind 5/6 jaar is: De teamassistente meet de lengte en het gewicht en test ook de oren en de ogen.
Daarna bespreekt de jeugdarts met u de gezondheid en de ontwikkeling van uw kind.
 Als uw kind 9/10 jaar is: De teamassistente meet de lengte en het gewicht. Daarna bespreekt de
jeugdverpleegkundige met u de groei en de ontwikkeling van uw kind. De jeugdverpleegkundige geeft ook
de DTP en BMR-vaccinaties. Op www.ggdhvb.nl/mijnkind leest u meer informatie over deze vaccinaties.
Uiteraard kunt u tijdens deze gezondheidsonderzoeken al uw vragen stellen!
Contact met school
De jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen onderhouden regelmatig contact met school. Als voorbereiding op
het gezondheidsonderzoek informeren zij bijvoorbeeld bij de leerkracht of interne begeleider hoe het met uw
kind gaat. Ze nemen ook deel aan de Zorgteam bijeenkomsten op school.
De GGD doet meer!
De GGD voert in overleg met school ook projecten uit rondom een gezonde leefstijl. Denk hierbij aan projecten
over ‘gezonde voeding’ en ‘bewegen’. De GGD biedt leerkrachten en interne begeleiders ook advies en
ondersteuning bij ingrijpende gebeurtenissen en veiligheid op school.
Meer informatie
Heeft u vragen? Wilt u tips of adviezen over de opvoeding van uw kind? Of heeft u twijfels over de gezondheid
van uw kind? Maak dan een afspraak met de GGG Jeugdgezondheidszorg via
tel. 0900 – 46 36 443. Bereikbaar elke werkdag van 8.00 tot 17.00 uur.
Kijk ook eens op onze website: www.ggdhvb.nl/mijnkind.
De contactpersonen zijn:
Lizette Brukx
Mieke van de Heuvel
jeugdarts
GGD wijkverpleegkundige
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11.

Klachtenregeling

De Regeling:
Onder de stichting ressorteren acht scholen, waaronder de school van uw kinderen.
Vanuit haar lokale maatschappelijke positie biedt de stichting als lerende organisatie onderwijs aan kinderen in
de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Hierbij legt zij het accent op de harmonische ontwikkeling van ieder kind met
bijzondere aandacht voor sociaal-emotionele vaardigheden, eigen verantwoordelijkheid en creativiteit. Zij doet
dit vanuit Rooms-katholieke en Oecumenische grondslag.
De school van uw kind vertaalt deze doelstelling door een onderwijssetting te creëren die voldoet aan de eisen
van deze tijd en waarbinnen ieder zich veilig en gewaardeerd voelt.
Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent over de geleverde kwaliteit. In dat geval raden wij u aan uw
probleem kenbaar te maken bij de betrokken personen binnen de school: de leerkracht of een lid van de
directie.
Indien u van mening bent dat er onvoldoende naar u wordt geluisterd of u bent van mening dat uw uiting van
onvrede van dien aard is dat er sprake is van een formele klacht geven wij hieronder aan op welke wijze u uw
klacht kunt indienen.

Indienen van uw klacht:
U kunt uw klacht indienen bij:
A. Het schoolbestuur, Kasteellaan 2, 5281 CP te Boxtel, Tel. 0411 611641. E-mail: info@st-christoffel.nl
B. De Geschillencommissies bijzonder onderwijs
Stichting GCBO
postbus 82324
2508 EH Den Haag
telefoonnummer: 070-386 16 97
E-mail: info @ gcbo.nl
Ondersteuning en advies:
Voor ondersteuning en advies kunt u terecht bij:
A. De schoolcontactpersonen
Op iedere school zijn twee soorten contactpersonen te weten:
1. Contactpersonen die u kunt aanspreken over uw ongenoegen / klacht welke betrekking heeft op
seksuele intimidatie, discriminatie, agressie of geweld en
2. Contactpersoon die u kunt aanspreken over uw ongenoegen / klacht over alle overige zaken.
Indien u de schoolcontactpersoon aanspreekt met de bedoeling uw ongenoegen te uiten, kan de
contactpersoon hierover in gesprek met u gaan en eventueel een bemiddelende rol spelen. Hij / zij kan u ook
doorverwijzen naar de direct verantwoordelijke.
Indien u de schoolcontactpersoon aanspreekt met de bedoeling een klacht in te dienen, zal de contactpersoon
u op de hoogte stellen van de klachtenregeling en u verwijzen naar de vertrouwenspersoon.
B. De vertrouwenspersoon
Het bestuur kent in haar klachtenregeling een tweetal soorten vertrouwenspersonen, te weten:
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1. De externe vertrouwenspersoon die u kunt aanspreken over een klacht die betrekking heeft op
seksuele intimidatie, discriminatie, agressie of geweld gericht op kinderen en
2. De externe vertrouwenspersoon die u kunt aanspreken over alle overige klachten.
De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. De
vertrouwenspersoon gaat tevens na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht.
Desgewenst begeleidt de vertrouwenspersoon u bij de verdere procedure.
Indien de schoolcontactpersoon of vertrouwenspersoon het vermoeden heeft dat er sprake is van een seksueel
misdrijf, dient deze het bestuur hiervan op de hoogte te stellen. Het bestuur treedt op haar beurt hierover in
overleg met de vertrouwensinspecteur. Als uit dit overleg blijkt dat er een redelijk vermoeden bestaat dat er
sprake is van een misdrijf, doet het bestuur hiervan aangifte bij de politie.
Schoolcontactpersonen m.b.t. seksuele intimidatie en machtsmisbruik:
Mevr. Rianne van Boxtel
0411-685083
Mevr. Marian Eekels
0411-685083
Externe vertrouwenspersoon GGD m.b.t. seksuele intimidatie en machtsmisbruik:
Adres: Vogelstraat 2,
5212 VL Den Bosch
Postbus 3166
5203 DD Den Bosch
073-6404090
Externe vertrouwenspersoon van Stg. Sint Christoffel:
Dhr. Frans Hulzink;
T: 06-40487446 en 0413 420010
E: f.hulzink.onderwijsadvies@live.nl
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