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Voorwoord
Welkom bij OBS Het Klokhuis, de Openbare School in Beek en Donk. Op onze school ontvangen
we iedereen met open armen. ‘Iedereen is welkom’ betekent voor ons dat we nieuwsgierig zijn
naar elkaar, we luisteren naar wat de ander te vertellen heeft en uitgaan van wederzijds
respect voor elkaar.
Kinderen brengen een groot gedeelte van hun dag door op school, dat betekent dat school een
fijne plek moet zijn waar kinderen zichzelf mogen zijn en waar ze elke dag veel leren. We werken
er op onze school hard aan om dit elke dag weer te realiseren, en dit doen we samen. Samen met
de kinderen, samen met ouders en samen met externe partners.
In deze schoolgids willen we u graag meenemen in datgene wat wij op school (nog meer)
belangrijk vinden en hoe wij werken. Maar een school is natuurlijk niet precies te vangen in zo’n
boekje. Een werkelijk beeld krijgt u pas als u kennismaakt met onze kinderen, leraren en ouders.
Om sfeer te proeven en kennis te maken of om een antwoord te krijgen op uw vragen, nodigen wij
u daarom van harte uit voor een bezoek aan onze school.
Wij staan altijd open voor opmerkingen en/of ideeën van uw kant en willen graag samen met u
zoeken naar antwoorden en mogelijke oplossingen.

Namens het team van OBS Het Klokhuis,
Iris Schellekens
Directeur
Juli 2022
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Colofon

janine.geven@platoo.nl
Melissa Gilsing
Melissa.gilsing@platoo.nl
Job Berkers
job.berkers@platoo.nl
Jon van den Elsen
jon.vandenelsen@platoo.nl
Marieke Klomp Bueters
marieke.klompbueters@platoo.nl

OBS Het Klokhuis
Wijnkelderweg 3A 5741 ND
Tel: 0492-465527
E-mail: info.klokhuis@platoo.nl
Website: www.obshetklokhuis.nl
Directeur
Iris Schellekens (di t/m vrij)
E-mail: iris.schellekens@platoo.nl

Onderwijsteam bovenbouw:
Kim Slaets
kim.slaets@platoo.nl
Maartje Hubertus
maartje.hubertus@platoo.nl
Roel Huvenaars
roel.huvenaars@platoo.nl
Madelon Derijck
madelon.derijck@platoo.nl
Emma Smits
emma.smits@platoo.nl
Michiel van der Steen
Michiel.vandersteen@platoo.nl
Harm Thijssen
Harm.thijssen@platoo.nl
Oukje van de Vossenberg
Oukje.vandevossenberg@platoo.nl
Ellen Brouwers
Ellen.brouwers@platoo.nl
Remco Geurts
remco.geurts@platoo.nl

Interne coördinator
Désirèe Rombouts (di t/m vrijdag)
E-mail:ib.klokhuis@platoo.nl
Leraren
Onderwijsteam onderbouw:
Annemieke Jetten
Annemieke.jetten@platoo.nl
Bregje Aarts
Bregje.aarts@platoo.nl
Mandy Verbeek
mandy.verbeek@platoo.nl
Patricia Beuting
patricia.beuting@platoo.nl
Femke Kuitert
femke.kuitert@platoo.nl
Janine Geven
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Dhr. J. Boerenkamp
Dhr. R. van der Zanden
Mw. D. Heeroma
Dhr. Van Kessel

Onderwijsondersteunend personeel
Administratief medewerkster:
Jo Huvenaars (ma-mi, di en do)
jo.huvenaars@platoo.nl

Medezeggenschapsraad
Arno van den Boogaard (ouder)
Han Leenders (ouder)
Jannie van der Heijden (ouder)
Annemieke Jetten (leraar)
Ellen Brouwers (leraar)
Kim Slaets (leraar)
E-mail: mr.klokhuis@platoo.nl

Conciërge:
Martien Voermans (ma t/m vrij ochtend)
martien.voermans@platoo.nl
Schoonmaak:
Yvette Robben
Bestuur van de school
Stichting PlatOO, openbaar en
algemeen toegankelijk onderwijs

Bestuur Oudervereniging
Lonneke van Sinten, voorzitter
Maartje Vissers, secretaris
Franke Vereijken, penningmeester
Naomi van der Bruggen
Kim Dijstelblom
Joy Glimmerveen
Kim de Groot
Pien Lindeboom
Hanneke Lamboo
Liselotte Leenders
Noortje Sweere
ORklokhuis@gmail.com

College van Bestuur:
Mevr. Sultan Solak
Tel: 06-53569189
E-mail: info@platoo.nl
Secretariaat PlatOO:
Deurneseweg 13
5709 AH Helmond
Tel: 0492-392112
E-mail: secretariaat@platoo.nl
Website: www.platoo.nl

Schoolcontactpersoon
Oukje van de Vossenberg

Leden Raad van Toezicht:
Dhr. F. van Engelen, Weert (voorzitter)
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Inspectie voor het onderwijs
Postbus 88, 5000 AB Tilburg
Spoorlaan 420, 5038 CG Tilburg
Tel. 088-6696060

Studiedagen
Donderdag 6 oktober
Woensdag 9 november
Dinsdag 6 december
Vrijdag 27 januari
Vrijdag 7 april
Woensdag 7 juni
Maandag 26 juni

Landelijke klachtencommissie
Postbus 85191, 3508 AD Utrecht
Tel. 030-2809590
Vakanties en vrije dagen
Herfstvakantie
24-10
10
Kerstvakantie
26-12
01
Voorjaarsvakantie
20-02
02
2e Paasdag
10-04
Meivakantie
24-04
05
Hemelvaart
18-05
05
2e Pinksterdag
29-05
Zomervakantie
17-07

t/m 24-

Schooltijden
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

t/m 05-

Speelkwartier
Lunchpauze

t/m 28t/m 06-

t/m 19-

8.30 – 15.00 uur
8.30 – 15.00 uur
8.30 – 12.30 uur
8.30 – 15.00 uur
8.30 – 15.00 uur
Groep 1/2 vrij
10.00 – 10.15 uur
12.00 – 13.00 uur

Gymtijden
Groep 1/2 en 3
Twee keer per week in de speelzaal
Groep 4 t/m 8
Iedere dinsdag en donderdag in sporthal D’n
Ekker.

t/m 25-0
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1. De School
Openbare basisschool Het Klokhuis is op initiatief van een groep ouders opgericht.
Op 1 september 1991 opende de school haar deuren in een noodgebouw aan de
Otterweg voor 27 kinderen. De school is sindsdien flink gegroeid. Op 1 februari 2022
werd onze school bezocht door 203 leerlingen.
Op OBS Het klokhuis werkt een team met veel enthousiasme, passie en professionaliteit elke
dag met veel plezier aan de ontwikkeling van onze kinderen. Vanuit onze openbare identiteit
ontvangen we iedereen met open armen, zijn we nieuwsgierig naar wie jij bent en naar wat je
te vertellen hebt.
Onze professionaliteit uit zich in het maken van bewuste keuzes, het leren van en met elkaar en
de goede samenwerking met ouders en externen. We luisteren naar de kennis en expertise van
anderen en maken vervolgens bewuste afwegingen hoe hiermee om te gaan in onze school. We
zoeken steeds naar creatieve oplossingen om ons onderwijs elke dag verder te ontwikkelen.

Visie en missie
Kinderen van OBS Het Klokhuis leren elke dag heel veel, dat gebeurt in het klaslokaal, op het
leerplein, buiten en ook thuis. We geloven erin dat een kind zich pas kan ontwikkelen als het
zich veilig en prettig voelt. Daarom investeren we veel tijd en aandacht in het realiseren van
een veilige omgeving waarin ieder kind zichzelf mag zijn en we samen spelen, leren, werken en
vieren.
Hoger doel
Kinderen van OBS Het Klokhuis hebben kennis over zichzelf en de wereld. Zij kijken met een
nieuwsgierige en positief kritische blik naar datgene wat er op hun pad komt. Dit alles
gebruiken ze om een mooiere wereld te creëren voor zichzelf en anderen.
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Ambitie
De kinderen van OBS Het Klokhuis ontwikkelen zich vanuit een intrinsieke motivatie, waarbij ze
regisseur zijn van hun eigen ontwikkeling. Ze halen het maximale uit zichzelf in een
betekenisvolle leeromgeving, doordat ze zichzelf kennen en zichzelf kunnen aansturen. Dit alles
gebeurt in verbinding met hun omgeving.

Kernwaarden
Zelfbewust (wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik)
Op school nemen de basisvaardigheden, vanzelfsprekend, een
groot deel van onze onderwijstijd in beslag. Maar we willen dat
kinderen zich breder ontwikkelen. Om dat te ervaren,
stimuleren we het zelfbewustzijn bij onze leerlingen. We leren
kinderen leren wie ze zijn, wat hun talenten zijn, waar ze blij
van worden, wat ze moeilijk vinden en hoe ze het best tot
leren komen. Daarom stellen we kinderen in de gelegenheid
kennis te maken met verschillende disciplines, te onderzoeken
en hierop te reflecteren. Zo leren ze hun eigen krachten
kennen en deze verder in te zetten.
Leren is niet altijd gemakkelijk of fijn, want om te leren moeten grenzen verlegd worden.
Hiervoor zijn executieve vaardigheden nodig. Deze zijn essentieel in het leren leren, daarom
verleggen we de focus van WAT kinderen leren, naar HOE kinderen leren. Zo geven we kinderen
inzicht in hoe een (hun) leerproces verloopt en wat ze daarvoor nodig hebben. We leren
kinderen met een groeimindset naar leren te kijken, waardoor ze (gaan) geloven dat ze zichzelf
steeds kunnen blijven verbeteren en ontwikkelen. Je talenten zijn het startpunt, door hard te
blijven werken, ervaringen op te doen en te reflecteren, ontwikkel je jezelf.
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Creativiteit
Op Het Klokhuis willen we van onze kinderen creatieve en kritische denkers maken. Kinderen
die leren informatiebronnen op waarde te schatten, met een open blik anderen tegemoet treden
en op een respectvolle manier hun mening (kunnen) uiten. Bij creativiteit denken we vaak aan
kunst en cultuur, dat vinden we belangrijk maar we gaan verder dan dat. Creativiteit wordt ook
gebruikt bij het onderzoeken van nieuwe situaties en problemen, het bedenken van oplossingen
voor problemen, het denken buiten de kaders en bij het ontwerpen van
nieuwe zaken. We maken gebruik van het creatieve proces wat bestaat
uit oriënteren, onderzoeken, uitvoeren en evalueren. We geloven dan
ook dat het leerproces belangrijker is dan het uiteindelijke product.
Verbinding
Op onze school werken we samen, leren we
samen en leven we samen. We nemen de tijd
kinderen te leren hoe ze goed kunnen
samenwerken, hoe ze elkaar kunnen helpen,
vriendschappen te maken, conflicten op te
lossen en je eigen grenzen aan te geven.
Ieder kind doorloopt een eigen leerproces, de
leerkracht en groepsgenoten zijn getuigen en deelgenoot van al deze
stappen. Naast het eigen leerproces nemen we ook gezamenlijk deel
aan een groepsproces, waarbij we als groep groeien in het leren van
en met elkaar.
Om in verbinding te kunnen staan met een ander, moet je ook de
verbinding in jezelf vinden. We zoeken op OBS Het Klokhuis actief
naar verbinding tussen kinderen, leerkrachten en ouders. Actief
samenwerken met ouders aan de ontwikkeling van hun kinderen
waarin verwachtingen naar elkaar worden uitgesproken, vinden we
vanzelfsprekend en essentieel.
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Autonomie
Autonomie een van de psychologische
basisbehoeften van mensen. Autonomie
betekent dat je met jezelf afspraken maakt,
waardoor je mede-verantwoordelijkheid kan
dragen over wat je doet en leert. Kinderen op
OBS Het Klokhuis mogen meedenken over hun
eigen ontwikkeling en bepaalde keuzes zelf
maken. Om dit goed te kunnen doen, zorgen we
voor structuur in de dag en in het leren. We
voeren leergesprekken met (groepen) kinderen,
waarbij we met hen reflecteren en vooruitkijken.

Hierin leggen we de nadruk op vooruitgang en inzet. In ons onderwijs sluiten we zoveel
mogelijk aan bij de belevingswereld van de kinderen, gebruiken informatieve taal, spreken
(hoge) verwachtingen uit en laten kinderen betekenisvolle keuzes maken. We zorgen ervoor dat
kinderen zich gehoord voelen en zoeken samen naar oplossingen om zo goed mogelijk tot
ontwikkeling te komen.Dit alles zorgt voor betrokkenheid bij het leren, leerplezier en een
grotere intrinsieke motivatie.
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Ons schoolgebouw
Het schoolgebouw heeft vier
(speel)leerpleinen, met daar omheen
groepslokalen. Door de grote
schuifdeuren van de groepslokalen te
openen, wordt de onderwijsruimte
vergroot. Elk leerplein heeft z’n eigen
grote boekenkast en heeft voldoende
mogelijkheden voor kinderen om
(samen) te werken. Van de twee
speelzalen, maken we elke woensdag
een theater, met een mooi podium en
een grote tribunetrap. Zo kunnen we
met de hele school wekelijks genieten
van onze Appeltjesparade en een aantal
keren per jaar van het Klokhuistheater.
Ouders zijn hierbij van harte welkom!

In het gebouw zijn ook een aantal gezamenlijke ruimtes met de kinderopvang en
peuterspeelzaal, zoals het atelier en de leerkeuken. We zijn trots op ons prachtige
school met veel licht, kleur, ruimte en openheid; een goede basis voor het onderwijs
nu en in de toekomst!
Brede school
We zijn onderdeel van de eerste brede school van de gemeente Laarbeek, met hierin
ook kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal. Allemaal behorend
bij Kindercentrum Beekrijk, onderdeel van stichting GOO.
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Al jaren werken wij samen aan een doorgaande lijn tussen opvang en onderwijs, in
het belang van het kind. Samen met de partners van onze brede school vormen wij
met basisschool De Muldershof het Primair Onderwijscluster Beek. Ook dit schooljaar
zullen we doorgaan met onze gezamenlijke activiteiten binnen de brede school en
zoeken we naar nieuwe mogelijkheden, in het belang van de ononderbroken
ontwikkeling van onze kinderen. Natuurlijk met behoud van de eigen identiteit, visie
en onderwijskundig concept van OBS Het Klokhuis.
PlatOO - ons bestuur
PlatOO is het bestuur van de openbare basisscholen in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek,
Geldrop-Mierlo, Nuenen, Son en Breugel en Someren en drie scholen voor algemeen
toegankelijk onderwijs in Nuenen en Son en Breugel. PlatOO staat voor openbaar en algemeen
toegankelijk onderwijs in zuidoost Noord-Brabant.
PlatOO streeft binnen haar scholen naar maximale ontwikkelingsmogelijkheden voor elk kind,
met veel aandacht voor zelfstandig en taakgericht werken. Naast cognitieve vakgebieden is er
binnen het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs ruimte voor creatieve, sociale,
emotionele en lichamelijke ontwikkeling van het kind.
In de missie en visie van PlatOO (Passie Prestatie PlatOO) benoemen we de
volgende vier pijlers:

●
●
●
●

IEDEREEN is hier welkom
Wij maken SAMEN het verschil
Hier werken TROTSE vakmensen
Wij zetten net dat stapje EXTRA
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Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De medezeggenschapsraden van de verschillende PlatOO-scholen zijn vertegenwoordigd in de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR is het inspraakorgaan van de
organisatie PlatOO. Namens ieder scholencluster van PlatOO scholen heeft één ouder en één
personeelslid zitting in de GMR. Voor ons scholencluster Gemert/ Laarbeek worden we
vertegenwoordigd door: John van der Heijden (ouder) en Jolyne Beaumont (leerkracht).

De volgende scholen zijn bij PlatOO aangesloten:
School
OBS de Regenboog
De Krommen Hoek
OBS De Horizon
OBS De Bron
OBS ’t Schrijverke
Het Mooiste Blauw
De Ruimte
OBS ’t Einder
OBS de Kleine Kapitein
OBS de Hasselbraam
OBS de Rietpluim
OBS de Ranonkel
OBS De Driehoek
OBS Het Klokhuis
OBS Kleurrijk

Gemeente
Son en Breugel
Son en Breugel
Asten
Deurne
Geldrop-Mierlo, locatie centrum
Geldrop-Mierlo, locatie Luchen
Nuenen
Son en Breugel
Gemert-Bakel, locatie Gemert
Gemert-Bakel, locatie Bakel
Deurne
Nuenen
Someren
Laarbeek, locatie Aarle-Rixtel
Laarbeek, locatie Beek en Donk
Asten
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Naam directeur
Judith van der Kerk
Sandra Buys
Frank Kuilder
Natasja Simons
Bas Otten
Nanouk Teensma
Michiel van Dijck
Paul Pennock
Lieke Akkermans
Gabriëlla Buijs
Erik Adema
Nazan Schillings
Judith Verhoeven
Iris Schellekens
Samantha Berkvens

2. Privacy
Inleiding
De Europese Privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) beschermt
volwassenen en jongeren tegen onjuist gebruik van persoonsgegevens. De school leeft deze
regels na. Op onze school wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen en
hun ouders/verzorgers. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze
leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er
persoonsgegevens verwerkt. Het gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie
die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de
toegang daartoe is beperkt.
De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen
ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. De school heeft met die leveranciers strikte
afspraken gemaakt over het gebruik daarvan, zodat misbruik wordt voorkomen. Gegevens
worden alleen gedeeld met andere organisaties indien er een grondslag voor is of als
ouders/verzorgers daar toestemming voor hebben gegeven bijv. voor publicatie van
beeldmateriaal.
Beeldmateriaal voor publicitaire doeleinden
Ouders/verzorgers wordt via een toestemmingsformulier gevraagd om schriftelijk aan te geven
of ze er wel of geen bezwaar tegen hebben dat hun kind op foto- of filmmateriaal voorkomt ten
behoeve PR-gebruik (o.a. schoolgids, website, social media etc.) door de school.
Beeldmateriaal voor privégebruik
Filmen/fotograferen door ouders/verzorgers op school (bijv. voorstellingen) mag mits het
beeldmateriaal voor eigen privégebruik is en de privacy van anderen niet in het geding komt.
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Beeldmateriaal voor onderwijskundig gebruik
Zonder toestemming van de schoolleiding mogen leerlingen in schoolverband niet op foto of
video worden vastgelegd. Als leerlingen in schoolverband via audiovisuele apparatuur worden
vastgelegd dient dit slechts ten behoeve van onderwijskundig gebruik (lesstijl, taalgebruik,
werkvormen van leraren, stagiaires). Opnames blijven in bezit van school en worden na gebruik
gewist.

Privacyverklaring
In de Privacyverklaring leerlingen en ouders/verzorgers is beschreven hoe de school omgaat
met de persoonsgegevens van leerlingen en ouders/verzorgers en wat hun rechten zijn. U kunt
voor vragen of klachten over privacy terecht bij de directie van onze school, maar u kunt zich
ook richten tot de Functionaris Gegevensbescherming (FG) die daarvoor speciaal is
aangewezen.
Contactgegevens FG
E-mail
Telefoon

: fg@platoo.nl
: 0492-792401
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3. Het onderwijs
Kerndoelen en referentieniveaus
We willen als school kwaliteit leveren. We gaan hierbij uit van de wettelijke
voorschriften waar iedere basisschool aan moet voldoen, namelijk: de kerndoelen
van het basisonderwijs en de referentieniveaus voor taal en rekenen.
Deze eisen zijn voor alle scholen gelijk, maar de manier waarop scholen dit
realiseren is verschillend. Daarnaast kunnen scholen speciale doelstellingen kiezen
die zij nastreven. Deze verscheidenheid maakt dat u een school kunt kiezen die het
beste bij u en uw kind past. In deze schoolgids leest u op welke manier wij aan deze
eisen voldoen en welke schoolspecifieke keuzes wij maken.
Wilt u meer lezen over de kerndoelen en referentieniveaus dan kunt u de website
van het ministerie bezoeken: www.rijksoverheid.nl. Deze is ook te bereiken via een
link op onze website.
Samenstelling van onze groepen
Op onze school werken we voornamelijk met heterogene groepen. Dit doen we
omdat we kinderen willen laten leren van en met elkaar. We vinden het voor
kinderen goed om afwisselend jongste en oudste te kunnen zijn, ze krijgen hierbij de
kans om verschillende rollen in een groep te vervullen. In een heterogene groep
laten we kinderen veel samen met elkaar leren, er wordt op vanzelfsprekende wijze
rekening gehouden met verschillen en het leeftijdsverschil zorgt voor een fijne sfeer
in de groep. Kinderen besteden het overgrote deel van de dag in hun heterogene
groep, voor sommige vakken kan een onderwijsteam besluiten instructies homogeen
te verzorgen (bijvoorbeeld voor rekenen).
Afhankelijk van de aantallen en behoeften van de kinderen kunnen we ook voor een
of enkele homogene groepen kiezen.
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Thematisch werken en projecten
In alle leerjaren is het thematisch werken een belangrijk onderdeel in ons
lesprogramma. De manier waarop we dat doen, is afhankelijk van de leeftijd van het
kind. We gebruiken hiervoor de werkwijze van VierKeerWijzer. Meer informatie vindt
u in het volgende hoofdstuk, bij het onderdeel wereldoriëntatie.
Regelmatig werken we aan projecten in onze school. Deze projecten vormen een
aanvulling op de standaard leergebieden en doen een beroep op de totale
ontwikkeling van het kind.
Extra leesactiviteiten
In de Kinderboekenweek vinden aan de hand van
een thema allerlei activiteiten plaats, enkele in
samenwerking met de bibliotheek. Dit stimuleert
de belangstelling voor kinderboeken en bevordert
de leesmotivatie. We maken structureel gebruik
van de mogelijkheden van de bibliotheek voor
lezen en mediawijsheid. In elke groep bieden we
diverse leesbevorderende activiteiten aan.
Mediawijsheid
Wij vinden het belangrijk dat kinderen hun kennis
en vaardigheid op het gebied van mediawijsheid uitbreiden. Daarom worden in de
bovenbouwgroepen extra activiteiten ingezet om kinderen te begeleiden
binnen mediawijsheid. In de groepen 4 t/m 8 steken we in op recente gebeurtenissen op

dit gebied en worden regelmatig zaken besproken als: Wat is nou echt? Wat is reclame?
Waar kun je informatie vinden?
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Marietje Kessels project
Alle kinderen van de groepen 7 bieden we het ‘Marietje Kessels’ project aan.
Dit is een sociaal-emotionele training, waarbij de kinderen onder leiding van
deskundige docenten leren om zich weerbaar op te stellen. Ze leren om te gaan met
groepsdruk, trouw te blijven aan eigen waarden en normen en te kijken naar hun
eigen positie in een groep.
Ze krijgen een weerbaarheidstraining die hen helpt in vervelende situaties zowel
lichamelijk als mentaal te kunnen verdedigen. Het project duurt twaalf weken en
wordt afgesloten met een certificaat.
Topgroep tweedaagse
Aan het begin van het schooljaar besteden we expliciet aandacht groepsvorming en
verbinding. Dit doen we door in de eerste zes weken een groepsmissie met
bijbehorende afspraken op te stellen met de klas, waarbij er veel input van de
kinderen wordt gevraagd want ‘samen zijn wij Het Klokhuis’. Om je met anderen te
kunnen verbindend heb je kennis van jezelf en de ander nodig, in de vierde week
van het schooljaar organiseren we daarom de Topgroep Tweedaagse waarin kinderen
zichzelf en elkaar beter leren kennen. Je leert je eigen talenten kennen en die van
een ander, doet samen leuke ervaringen op en leert met elkaar samenwerken.
Schoolreisje
Waar we aan het begin van het jaar bewust stil staan bij het kennis maken met
elkaar, maken we aan het einde van het schooljaar tijd om samen af te sluiten. Dat
doen we (onder anderen) met het schoolreisje.
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4. De leergebieden
We maken elke week een planning waarin alle leergebieden voldoende aan bod
komen. Deze leergebieden onderling zijn vaak moeilijk te onderscheiden; er wordt
bewust overlap en samenhang gecreëerd zodat het leren betekenisvol is voor de
leerlingen. Het onderwijs op OBS Het Klokhuis wordt gegeven met behulp van
moderne lesmethodes en materialen. Bij onze keuzes hanteren we criteria passend
bij onze visie en het bereiken van goede resultaten. Zo kijken we bijvoorbeeld of de
methode aan de kerndoelen en referentieniveaus voldoet, of deze te gebruiken is in
heterogene groepen, of er speciale oefenstof aanwezig is voor kinderen die herhaling
nodig hebben en die wat meer aankunnen, enzovoorts. Per leerjaar maken we een
rooster zodat we ervoor zorgen dat alle leergebieden en leerdoelen voldoende
aangeboden worden. Deze uren zijn terug te vinden in de urenverantwoording.

URENVERANTWOORDING
Uren per groep per leergebied

1

2

Functionele ontwikkeling
(ontwikkelingsmaterialen)
Functionele ontwikkeling
(spel en beweging)
Nederlandse taal

220

220

215

215

215

215

Schrijfonderwijs

3

4

5

6

7

8

600

600

570

570

570

570

90

60

30

30
45

45

Engelse taal
Rekenen en wiskunde

190

190

300

315

315

315

300

300

Wereldoriëntatie

60

60

195

210

270

270

270

270

Bewegingsonderwijs

90

90

120

120

120

120

120

120

Kunstzinnige oriëntatie

180

180

180

180

180

180

180

180

Pauze

60

60

75

75

75

75

75

75

Totaal per week in minuten

1230

1230

1560

1560

1560

1560

1560

1560
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Totaal per week in uren

20,5

20,5

26

26

26

26

26

26

Totaal uren per jaar
Uren per jaar
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
2e Paasdag
Meivakantie
Hemelvaart
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie
Studiedagen
Onvolledige dagen
Totaal aantal vrije uren
Jaartotaal klokuren
Verplicht
Totaal uren per bouw

1088,5
20,5
41
20,5
5,5
41
5,5
5,5
123
24,74
0
287,24
801,26
880
1602,52
1-2

1370,6
26,3
52,6
26,3
5,58
52,6
11,2
5,58
157,9
35,9
7,5
381,46
989,14
880
1978,28
3-4

Totaal in 8 jaar

1370,6
26,3
52,6
26,3
5,58
52,6
11,2
5,58
157,9
33,9
7,5
381,46
989,14
940
3956,56
5-8
7537,36

Groep 1/2
Kinderen gaan met vier jaar naar school.
Daarvoor hebben zij al een belangrijke
ontwikkeling achter de rug; thuis, op het
kinderdagverblijf en/of de peuterspeelzaal.
Kleuters ontwikkelen zich niet allemaal
hetzelfde en komen op een verschillend
ontwikkelingsniveau de basisschool binnen. Van
de ouders ontvangen we tijdens het
intakegesprek veel waardevolle informatie over
(de ontwikkeling van) hun kind. Ook dragen we
zorg voor een goede overdracht vanuit de
kinderdagopvang en peuterspeelzaal.
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In de groepen 1/2 werken we in thema’s met daarbij een groot gevarieerd aanbod van speelen leeractiviteiten, waarbij alle kerndoelen aan bod komen. Daarnaast wordt ook gebruik
gemaakt van ontwikkelingsmaterialen. De kinderen werken met kleine spel- en
constructiematerialen uit de kasten, met expressiematerialen en grote spel- en
constructiematerialen (zowel binnen als buiten).
Nederlandse taal
Lezen
Door de hele school werken we vanuit de methodiek van LIST lezen. LIST staat voor Lezen Is
Top.
Betrokkenheid bij lezen, motivatie en het maken van veel (voor-)leeskilometers staat voorop.
We willen kinderen dat kinderen leren lezen, lezen voor hun plezier en lezen om te leren.
We starten daar al mee in groep 1/2 , waar we elke dag twee keer voorlezen. Elk boek wordt
drie keer voorgelezen zodat kinderen verhaalstructuren leren (her-)kennen, hun fonemisch
bewustzijn ontwikkelen en hun woordenschat uitbreiden.
In groep 3 wordt er, daarnaast, de methode ‘Lijn 3’ gebruikt om het leren lezen goed aan te
leren. Dit gebeurd middels instructie, verwerking en veel oefenen.
Vanaf groep 3 wordt er dagelijks een (schoolbreed) leesmoment georganiseerd; 40 minuten
waarin alle kinderen aan het lezen zijn. Beginnende lezers lezen hardop, samen met een maatje
(en/of leerkracht) en meer gevorderde lezers lezen zelfstandig en in zelfgekozen boeken. De
leerkracht volgt de ontwikkeling door middel van leesgesprekken en geeft instructie middels
‘boekenbabbels’.
Begrijpend lezen
Vanaf groep 4 gebruiken we de methode, ‘Nieuwsbegrip XL’, voor begrijpend lezen. Aan de
hand van wekelijks actuele teksten, leren we de kinderen de juiste strategieën te gebruiken om
een tekst te begrijpen. Na de instructie oefenen de kinderen wat ze hebben geleerd. Er is veel
aandacht voor uitbreiding van woordenschat.
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Taal en spelling
Bij de kleuters wordt het denken gestimuleerd, doordat het begripsvermogen en de
woordenschat worden vergroot. De kinderen leren versjes, ze leren hun gedachten
en gevoelens onder woorden te brengen en te luisteren naar elkaar. Het
woordenschatonderwijs neemt op onze school een belangrijke plaats in. Dit alles
doen we tijdens gesprekken in de kring, maar ook bij het spel en het samenwerken.
In groep 3 wordt lezen en taal geïntegreerd aangeboden via ‘Lijn 3’ (zie technisch
lezen).
Vanaf groep 4 werken we met de methode ‘Staal’. Deze lesmethode maakt kinderen
sterk in taal en spelling. Opbrengstgericht werken en betekenisvolheid staan
centraal. De kinderen vergaren eerst kennis, die ze vervolgens in een presentatie of
publicatie toepassen. Er wordt dus écht iets met hun tekst gedaan! ‘Staal’
combineert spelling en grammatica, dit is een bewezen spellingaanpak.
Engelse taal
In groep 7/8 krijgen de kinderen lessen Engels. We gebruiken hiervoor de
methode Take it easy. Bij deze methode wordt optimaal gebruik gemaakt van het
digibord, waarbij de
leraren interactief
ondersteund worden door
native speakers. De
leerlingen doorlopen de
lesstof via thematische
filmpjes, leuke muziekclips
en afwisselende
opdrachten. Middels deze
methode worden
dyslectische leerlingen
extra ondersteund.

22

Schrijven
In de groepen 1 en 2 werken we met de methode ‘Schrijfdans’, waarbij kinderen
spelenderwijs, op het ritme van muziek, oefenen met bewegingen die een goede
voorbereiding zijn op het schrijfonderwijs. Vanaf groep 3 gaan kinderen leren
schrijven met de methode ‘Klinkers’, die nauw aansluit bij de leesmethode Lijn 3 en
Staal.
Rekenen en wiskunde
Ontwikkelingsmaterialen voor kleuters
De kleuters worden gestimuleerd om praktisch, logisch en abstract te denken, te
zoeken naar oplossingen van problemen, relaties te hanteren en deze ook te
verwoorden. Ze werken met ontwikkelingsmaterialen, zoals mozaïek, kralensnoeren,
logiblokken en diverse puzzels. In de bouwhoek, bij de watertafel en in de zandbak
leren de kinderen omgaan met maten en vergelijkingen.
Rekenmethode
De leraren van groep 1-2 maken voor lessuggesties gebruik van het ‘Alles telt
kleuterpakket’, aangevuld met andere activiteiten.
Vanaf groep 3 werken we met de methode ‘Alles Telt’, waarbij rekening gehouden
wordt met verschillen. Voor het verwerken van de leerstof zijn er plusschriften voor
zeer goede rekenaars en maatschriften voor de zwakkere rekenaars. Er wordt veel
aandacht besteed aan de basisvaardigheden optellen, aftrekken, vermenigvuldigen
en delen, met extra aandacht voor het oefenen, memoriseren en automatiseren. Ook
is er structureel aandacht voor het wiskundig inzicht en handelen en voor
meten/meetkunde. Bij rekenen wordt heel veel taal gebruikt en daarom heeft de
methode extra taaltips voor taalzwakke kinderen.
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Sociaal-emotionele vorming en burgerschap
De Vreedzame School
De Vreedzame School is een compleet programma
voor sociale competentie en democratisch
burgerschap. Het is veel meer dan een lesmethode.
Het is een filosofie, een aanpak, waarin de eigen
kracht van kinderen centraal staat. Met De Vreedzame
School realiseert de school een pedagogisch klimaat
waarin leraren en kinderen zich prettig voelen, goed
kunnen werken en waarmee de school een bijdrage
levert aan de vorming van ‘democratisch
burgerschap’.
Kinderen krijgen taken en verantwoordelijkheden in
de klas, in de school en ook in de omgeving van de
school. Er worden leerling-mediatoren opgeleid die
helpen bij het oplossen van conflicten. Bovenal krijgen
kinderen een stem: ze leren meedenken over hun omgeving en daar
verantwoordelijkheid voor nemen. Zo leren de leerlingen allerlei vaardigheden die ze
nodig hebben als (toekomstig) burger in onze democratische samenleving. De
Vreedzame School beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin
kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin kinderen leren
om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich
verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap en staan open voor de
verschillen tussen mensen.
In de lessen gebruiken we coöperatieve werkvormen en is er aandacht voor de
woordenschatuitbreiding en transfer naar het ‘echte leven’. De leraar krijgt na de les
handvatten om toepassing in de dagelijkse praktijk te bevorderen. En natuurlijk
blijven we alert op ons eigen leraargedrag en onze voorbeeldrol.
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Oriëntatie op mens en wereld
VierKeerWijzer
Geschiedenis, aardrijkskunde en natuur worden op
onze school thematisch gegeven aan de hand van de
methode VierKeerWijzer. Elke 3 werken staat er een
thema centraal bijvoorbeeld: China, de Romeinen of
dieren op de Veluwe. Door de thema’s in volgorde op
elkaar af te stemmen ontstaat een samenhangend
geheel.
Bij de verwerking wordt uitgegaan van de Meervoudige
Intelligenties. Dit concept is beschreven door de
Amerikaanse hoogleraar Howard Gardner. Hij
onderscheidt acht intelligenties. Ieder mens bezit ze
alle acht, men heeft er echter vaak slechts enkele sterk
ontwikkeld. Deze sterk ontwikkelde intelligenties
bepalen de manier waarop men leert, bepalen de
voorkeur voor bepaalde activiteiten.
Binnen de thema’s worden drie belangrijke interventies gehanteerd:
● Themalessen. Minimaal eenmaal per week is er een themales: de leraar vertelt het
verhaal, nodigt een deskundige uit, organiseert een excursie, houdt een
kringgesprek, benut het digitale schoolbord, geeft instructie, of laat juist
leerlingen informatie opzoeken en delen, enz.
● Keuzemomenten. Gedurende een aantal momenten per week hebben de kinderen
de gelegenheid om op hun eigen manier en vanuit hun eigen talenten
(intelligenties) het thema verder te verkennen, te onderzoeken en te ervaren.
● De rijke leeromgeving. Als we écht adaptief willen zijn, tegemoet willen komen aan
de verschillen tussen kinderen, talenten willen benutten, dan kunnen wij niet
volstaan met een leesboek, een werkboekje en een computerprogramma. We
willen de inrichting en de soorten materialen die past bij een rijke leeromgeving.

25

Verkeerslessen
Als school met een BrabantsVerkeersveiligheidsLabel (BVL) besteden wij natuurlijk veel
aandacht aan het aanleren en vertonen van goed gedrag in het verkeer.
In groep 1 en 2 besteden we aandacht aan verkeer in het thematisch werken. In groep 3
worden de materialen van Rondje Verkeer gebruikt om de verkeerslessen vorm te geven. In
de overige groepen worden de verkeerskranten behandeld van ‘Stap Vooruit’ (groep 4), ‘Op
voeten en Fietsen’ (groep 5/6) en de ‘Jeugdverkeerskrant’ (groep 7/8). Kinderen van groep 7
krijgen de cursus ‘Trapvaardig’, waarbij zij oefenen met het fietsen om zo behendiger te
worden in het verkeer. In groep 7 wordt ook het praktisch en theoretisch verkeersexamen
gehouden. Deze kinderen ontvangen na afloop een diploma, wanneer ze aan de eisen hebben
voldaan. De kinderen in groep 8 krijgen de zogenaamde ‘Brugklasproof’, om zich voor te
bereiden op het fietsen naar het voortgezet onderwijs.
Techniek
Vanuit onze visie op techniek, organiseren we activiteiten in en buiten de klas om kinderen
kennis en vaardigheden op te laten doen op het gebied van techniek, indien mogelijk binnen
onze projecten en thema’s. We maken hierbij gebruik van de Techniektorens, met materialen
waarmee kinderen in groepjes of zelfstandig allerlei uitdagende techniek activiteiten kunnen
uitvoeren.
Lentekriebels
Jaarlijks hebben we van groep 1 tot en met groep 8 het project “Lentekriebels” op het
programma staan. Deze lessen passen bij de leeftijd en belevingswereld van de kinderen en
ze dragen bij aan het ontwikkelen van een positief zelfbeeld en vaardigheden op het gebied
van weerbaarheid, relaties en seksualiteit. Aandacht voor deze thema’s op jonge leeftijd zorgt
er ook voor dat kinderen en jongeren geen of minder risico’s nemen, als ze eenmaal gaan
experimenteren met seksuele relaties. Relationele en seksuele vorming omvat meer dan alleen
informatie over lichamelijke veranderingen en/of voortplanting. Het gaat ook over
vriendschap, liefde, relaties en omgangsregels. Daarom past deze vorming goed binnen alle
groepen van de basisschool.
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Kunstzinnige oriëntatie
Kunstzinnige oriëntatie vatten wij samen onder de
noemer ‘cultuur’. Binnen cultuur vinden we de
ontwikkeling van het onderzoekend vermogen,
talentontwikkeling en creativiteit van belang. Creativiteit
is het vermogen om uit ervaringen, gevoelens en
gedachten nieuwe combinaties, ideeën of producten te
vormen. Om dit te stimuleren bieden we
expressieactiviteiten op een procesgerichte manier aan,
dat betekent dat de nadruk ligt op de ervaring, het
proces en het plezier.
In samenwerking met andere basisscholen in Laarbeek
organiseren we jaarlijks een aantal grote voorstellingen
of activiteiten op het gebied van literatuur, muziek,
dans, film, fotografie of theater. Excursies worden vaak gekoppeld aan thema’s of
projecten. Daarnaast bezoeken de bovenbouwgroepen regelmatig de
tentoonstellingen in het Oude Raadhuis in Beek en Donk.

Appeltjesparade en Klokhuistheater
Elke woensdag treden de kinderen voor elkaar op tijdens de ‘Appeltjesparade’.
Kinderen leren zichzelf presenteren en we bieden ruimte voor expressie. De leraren
doen hier ook aan mee, want wat je aan de kinderen vraagt moet je zelf ook laten
zien. Een aantal keer per jaar verzorgen alle groepen een optreden voor hun ouders
en andere belangstellenden in het ‘Klokhuistheater’. Dit kan ter afsluiting van een
project zijn of rond een thema. Het Klokhuistheater en de Appeltjesparade zijn
activiteiten waarin we met alle kinderen samen zijn. Zo creëren we een
gemeenschapsgevoel (ouders, leraar, leerling). Ook versterken we zo de
betrokkenheid, het delen met elkaar en het respect hebben voor elkaar. Ouders en
andere belangstellenden zijn van harte welkom bij deze voorstellingen in ons eigen
theater!
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Lichamelijke Opvoeding
Spel
In groep 1/2 wordt dagelijks extra tijd ingeruimd voor spel. Dit gebeurt buiten of in
de speelzaal. Hierbij worden grote en kleine speelmaterialen gebruikt als klim- en
klautermaterialen, materialen om te duwen en te trekken, te gooien en te vangen en
enkele materialen om de verschillende manieren van voortbewegen te oefenen.
Gymles
De gymlessen van de kleuters en van groep 3 vinden plaats in de speelzaal. Groep 3
gaat vanaf de tweede helft van het schooljaar tweemaal per week naar de sporthal
D’n Ekker, net als de groepen 4 t/m 8. De ene les bestaat uit oefeningen met
toestellen, de andere uit spel. Op deze manier komen alle leerlijnen aan bod en
worden de kerndoelen gewaarborgd.
Sport- en speldag
Ieder schooljaar organiseren we voor de hele school een sport- en speldag, op de
dag van de Koningsspelen. Hierbij zijn kinderen op een speelse en sportieve manier
met elkaar bezig in gemengde groepen qua leeftijd.
ICT
ICT is een belangrijk onderdeel binnen het huidige onderwijs. Wij willen kinderen op
een goede manier om leren gaan met ICT.
We werken ‘In the cloud’ in een beveiligde schoolomgeving van Microsoft.
In alle groepen zijn voldoende chromebooks waaraan kinderen zelfstandig of met z’n
tweeën kunnen werken. Ze maken gebruik van diverse computerprogramma’s en
apps. Zo maken we bij de verwerking van rekenen gebruik van de digitale omgeving
van ‘Snappet’, waardoor kinderen op hun eigen niveau kunnen werken. Vanaf groep
5 oefenen de kinderen specifieke computervaardigheden, zoals het werken in Word,
Excel of Powerpoint. Om dit alles binnen een veilige omgeving te laten plaatsvinden
en kinderen op te voeden in internetgebruik, hanteren wij een internetprotocol en
besteden we nadrukkelijk aandacht aan mediawijsheid.
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5. Het personeel
De leraren
De mensen die op school werken, zijn erg belangrijk. Aan hen vertrouwt u uw kind
toe. Zij zorgen voor goed onderwijs en een fijne sfeer in de groep, zodat kinderen
zich prettig voelen op school. De kinderen worden hierbij ook zelf betrokken; ze leren
aandacht en zorg te hebben voor elkaar en hun omgeving. De kwaliteit van de school
hangt sterk af van de mensen die er werken en hoe ze dat doen.
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Onderwijsteams (focus op de leerlingen)
Dit zijn teams van leraren die collectief verantwoordelijk zijn voor het leren van alle
leerlingen binnen hun onderwijsteam. Zij zijn dagelijks bezig om zo goed mogelijk te kunnen
voldoen aan de (onderwijs-)behoeften van de kinderen. Ze bepalen gezamenlijk op welke
manier ze hun onderwijs organiseren, de vormgeving van extra zorg en ondersteuning. Op
deze manier krijgen de leraren veel autonomie, met als doel gezamenlijk het leren van de
leerlingen te verbeteren.
In elk onderwijsteam is er een leraar die het team versterkt en begeleidt in het eigen proces.
binnen hun team, de zogenaamde procesbegeleider.
Expertteams (focus op een thema)
De onderwijsteams bepalen gezamenlijk welke thema’s de focus moeten krijgen in
expertteams. Van ieder onderwijsteam is 1 leraar lid van het expertteam.
De leden van de expertteams hebben de collectieve verantwoordelijkheid om het specialisme
te blijven ontwikkelen en zorg te dragen voor doorgaande leerlijnen in het vakgebied. Ieder
expertteam formuleert in het (gezamenlijke) jaarplan van de school kort en krachtig een
aantal concreet geformuleerde doelen, op basis van het schoolplan, de eindevaluatie van het
voorgaande jaarplan en de geformuleerde wensen van de onderwijsteams.
De schoolleiding
Iris Schellekens is de directeur van de school. Zij is eindverantwoordelijk voor het onderwijs
op onze school.
Afwezigheid
Bij afwezigheid van een leraar door ziekte of verlof, zoeken we altijd een vervanger, via de
vervangerspool van PlatOO. Is er geen vervanger beschikbaar, dan proberen we intern een
leraar vrij te roosteren om de groep over te nemen of vragen we een collega om een dag
extra te werken. Wanneer deze mogelijkheden niet beschikbaar zijn, kan een klas verdeeld
worden over de andere groepen. Deze optie kan slechts zeer kortdurend worden ingezet. In
uiterste nood kunnen we ook een groep naar huis sturen, voor maximaal 1 dag. Ouders
worden hierover altijd schriftelijk op de hoogte gebracht.
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Extra taken
Op onze school hebben verschillende leraren een extra taak, passend bij hun
talenten en de behoeften van de school. Zo zijn er onder andere:
Interne coördinator, Désirèe Rombouts. Zij is verantwoordelijk voor de
leerlingenzorg op school. Zij bewaakt onder andere de toetskalender, de resultaten
op individueel-, groeps- en schoolniveau. Ze coachen leraren en hebben gesprekken
met ouders en extern deskundigen. Voor vragen over leer- of andere problemen kunt
u bij haar terecht.
Coördinator pedagogiek: Oukje van den Vossenberg. Zij coördineert de
doorgaande lijn van De Vreedzame School en ondersteunt leerkrachten in het
verdiepen van ons pedagogisch aanbod door activiteiten rondom talentgedreven
onderwijs, mindset, filosofie en breinvriendelijk onderwijs.
ICT-coach, Harm Thijssen. Zij is verantwoordelijk voor de coördinerende en
beleidsmatige kant van de ICT. Zij bewaakt het doelmatig gebruik van ICT in ons
onderwijsprogramma.
Coördinatoren Excellentie, Patricia Beuting en Desiree Rombouts. Zij zijn
verantwoordelijk voor een goede afstemming bij excellente leerlingen en begeleiden
leraren en ouders hierbij. Zij maken deel uit van het bovenschools netwerk
excellentie.
Trainers Rots en Water, Femke Kuitert en Bregje Aarts. Zij zijn opgeleide trainers
‘Rots en water’. In overleg met de interne coördinatoren bieden zij een aantal
kinderen deze training aan, om hen sociaal-emotioneel sterker te maken.
Cultuurcoördinator/ docente drama: Bregje Aarts. Bregje is opgeleid dramadocente, ze geeft dramalessen aan alle groepen en begeleidt collega’s in het geven
van dramalessen. Daarnaast coördineert ze culturele activiteiten voor onze school.
Schoolopleider, Kim Slaets. We vinden het belangrijk om onze kennis en ervaring
te delen en uit te wisselen met studenten die in opleiding zijn en op de hoogte te
blijven van de nieuwste inzichten in het onderwijs. Daarom zijn studenten op onze
school van harte welkom. We werken samen met Hogeschool de Kempel binnen 'De
Opleidingsschool'.
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Onderwijsondersteunend personeel
Administratief medewerker, Jo Huvenaars, ondersteunt het team bij allerlei
administratieve
taken, zoals de leerling administratie, personele administratie, postverwerking en
financiën. Ze is
verantwoordelijk voor De Pitjes, onze digitale nieuwsbrief.
Conciërge, Martien Voermans, verricht elke ochtend in en rondom het gebouw heel
wat werkzaamheden ter ondersteuning van de het team.
Schoonmaakmedewerker, Yvette Robben zorgt dagelijks voor een schone en frisse
school.
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6. De kinderen
Veiligheid
Regels en afspraken
We vinden het erg belangrijk dat alle kinderen zich veilig voelen, met plezier
naar school gaan en gemotiveerd zijn om te leren. Daarom hebben wij
schoolbreed vaste basisregels hebben opgesteld die de veiligheid van alle
kinderen bewaken:
Op Het Klokhuis zorgen wij er samen voor dat
● we kunnen leren
● iedereen zich prettig en veilig voelt.
Deze twee basisregels vormen de kapstok voor de andere afspraken en regels die we
(samen met de kinderen) maken.
Schoolbreed hanteren we dezelfde afspraken als kinderen zich niet aan deze regels
houden, de les verstoren of een ander lichamelijk of mondeling pijn doen.
We steken veel tijd en energie in het voorkomen van ongewenst gedrag en leren
kinderen wat ze kunnen doen als er iets gebeurt wat ze niet prettig vinden.
Daarbij houden we rekening met de principes van De Vreedzame School, waarbij we
kinderen aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheid, ze mogen leren van hun
fouten, de kans krijgen om het op te lossen en de consequenties aanvaarden van
hun gedrag.
Daarnaast maken we per groep aan het begin van het schooljaar regels en
afspraken. De kinderen en leraar(en) spreken dan met elkaar af, dat ze zich hier
gedurende het schooljaar aan houden. We stimuleren kinderen om elkaar aan te
spreken op het gedrag.
Lichamelijke veiligheid
Ook de lichamelijke veiligheid voor kinderen vinden we belangrijk. Daarvoor zijn
regels opgesteld en er is speciale aandacht voor de veiligheid bij het buitenspelen,
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het fietsen en de lessen bewegingsonderwijs. Enkele personeelsleden zijn in het bezit
van het diploma bedrijfshulpverlener. Zij zien toe op de veiligheid, weten hoe te
handelen bij calamiteiten en zijn geschoold op het gebied van EHBO. Er is een
calamiteitenplan opgesteld en er zijn regelmatig ontruimingsoefeningen.
Sociale veiligheid
Wij gaan uit van het positieve en kijken naar wat kinderen wel kunnen. Tijdens de
dagelijkse praktijk en tijdens de lessen van De Vreedzame School besteden we veel
aandacht aan de sociale ontwikkeling van de
kinderen in relatie tot elkaar. We geven veel
complimentjes en positieve opmerkingen, wat
een positieve uitwerking op het zelfbeeld van
kinderen heeft. We leren kinderen dit ook naar
elkaar te doen en leren hen om aan te geven
wanneer ze iets niet fijn vinden en wat ze kunnen
doen als anderen hierop niet reageren. We leren
kinderen conflicten op te lossen in een win-win
situatie. Hierbij kunnen ze hulp krijgen van
leerlingmediatoren of van de leraren.

Pestprotocol
We maken naast het reguliere programma van De Vreedzame School gebruik van de
map ‘Werken aan sociale veiligheid’. Deze map helpt ons om gericht aandacht te
besteden aan het voorkomen van pesten, het monitoren van de veiligheidsbeleving
van kinderen en het ingrijpen in geval van pesten op een manier die past bij De
Vreedzame School. Leraren doen hun best om pestgedrag zo snel mogelijk te
signaleren, maar ook ouders hebben hier een heel belangrijke rol in. Als u iets merkt
aan uw kind, aarzel dan niet en maak het bespreekbaar op school. Samen kunnen
we er wat aan doen om het pestgedrag zo snel mogelijk te stoppen. In ons
pestprotocol beschrijven we hoe we omgaan met pesten.
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KinderKlankbordGroep (KKG)
In het kader van actief burgerschap en sociale integratie hebben we een
overlegorgaan voor kinderen, de KinderKlankbordGroep. We vinden het belangrijk
dat kinderen invloed kunnen uitoefenen op de school en het onderwijs en dat
kinderen zich ontwikkelen in overleg- en besluitvorming. Zij leren zich een mening
vormen en ervaren dat hun mening er toe doet. Uit elke bovenbouwgroep worden 2
kinderen gekozen, die de groep vertegenwoordigen. De KKG kiest zelf een voorzitter
en secretaris. De KKG vergadert 6 tot 8 keer per jaar, onder begeleiding van een
leraar. De input voor deze vergaderingen komt van de kinderen uit alle groepen
en/of van de leraren. De terugkoppeling vindt plaats in de groepen en naar de
directeur.
Ontwikkeling volgen
Kinderen ontwikkelen zich van nature. Ze zijn nieuwsgierig en
willen steeds iets nieuws leren. We dagen kinderen uit en
motiveren hen om iets nieuws te ontdekken of om op een
andere manier met bekende dingen bezig te zijn. Zorg begint
met goed onderwijs. We volgen de ontwikkeling van de kinderen
en brengen deze in beeld, dit doen we met behulp van Mijn
Rapportfolio.
Groep 1/2
Om zicht te krijgen op het ontwikkelingsniveau van de kleuter,
gebruiken we Mijn Kleutergroep. Hierin staan
observatierichtlijnen voor de leerkracht om te zien waar
kinderen staan in hun ontwikkeling en aan de hand daarvan
wordt bekeken wat aangeboden dient te worden om verdere
ontwikkeling te bevorderen. Hierbij spelen welbevinden en
betrokkenheid een belangrijke rol.
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Groep 3-8
In de groepen 3 t/m 8
maken we gebruik van
toetsen en observaties.
De toetsen geven ons een
beeld van de persoonlijke
ontwikkeling van ieder
kind en de ontwikkeling
van de groep t.o.v. een
landelijk gemiddelde. Met
de uitkomsten van de
toetsen kunnen wij ieder
kind beter aanbieden wat
het nodig heeft. Taal,
rekenen, lezen en spelling
zijn de belangrijke
basisvakken.
Andere vaardigheden die een mens nodig heeft, zoals zelfstandig werken,
communiceren, informatie opzoeken en ook een zinvolle invulling geven aan werk en
vrije tijd, vinden we ook belangrijk. Als een kind zich prettig en thuis voelt zal het
zich bovenstaande vaardigheden gemakkelijker eigen maken. Daarom is er op onze
school veel aandacht voor spel en ruimte om te praten over wat de kinderen
belangrijk vinden en bezighoudt. Leraren observeren de kinderen hierbij op het
gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Door het observeren van het
werkgedrag en de aanpak in de groep krijgen leraren belangrijke informatie om
kinderen beter te kunnen. We volgen het leerproces, niet alleen de resultaten.
Het leerlingvolgsysteem, met hierin onder andere de toetsen van het Citoleerlingvolgsysteem, gebruiken we als instrument om onze kwaliteit te bewaken.
Volgens een toetskalender worden de vorderingen van kinderen op het gebied van
rekenen, taal en lezen systematisch getoetst.
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We bekijken de resultaten van het leerlingvolgsysteem op individueel, groeps- en
schoolniveau. Als hieruit blijkt dat we actie moeten nemen, dan zullen we ons
onderwijs hierop aanpassen.
Ook de sociaal-emotionele ontwikkeling wordt in beeld gebracht middels
MijnRapportfolio, waarin de leraren en kinderen (vanaf groep 4) in november en mei
hun observaties van kinderen invoeren.
We analyseren de lerarenlijst en vergelijken de lijsten
van de leerlingen en leraren met elkaar. Wanneer
leraren signaleren dat leerlingen op sociaalemotioneel gebied uitvallen of er verschillen zijn in de
lerarenlijst en leerlingenlijst, wordt daar gericht actie
op gezet. Dit betreft in eerste instantie hulp in de
klas. We vinden het erg belangrijk dat de opgebouwde
kennis en informatie over een kind goed overgedragen
wordt bij de overgang naar een nieuwe groep.
Daarom realiseert iedere leraar voor de 1e schooldag
van het nieuwe schooljaar een schriftelijke èn
mondelinge overdracht over ieder kind naar de
leraar(en) van volgend schooljaar.
Rapportage groep 1- 8
Op verschillende momenten in het jaar worden
onderdelen uit MijnRapportfolio ingevuld en het
portfolio groeit het hele jaar. Ouders en kinderen
kunnen het hele jaar MijnRapportfolio inzien, via het verkregen wachtwoord.
Eindtoets basisonderwijs en schooladvies
Aan het eind van de basisschoolperiode nemen leerlingen van groep 8 deel aan IEP
eindtoets. Het advies van de basisschool is echter bepalend tot welk schooltype een
kind wordt toegelaten.
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We bepalen en onderbouwen op een zorgvuldige wijze het schooladvies van de kinderen
die naar het voortgezet onderwijs gaan. Daarbij wordt in de overweging de ontwikkeling
van het kind tijdens de hele basisschoolperiode meegenomen en niet alleen van de laatste
twee jaren.
Bij hanteren hierbij een vaste procedure met een helder tijdpad, waarbij intensief overleg is
met de leraren van het onderwijsteam, IB en directie.
In groep 7 wordt in gesprek met de kinderen en hun ouders een pre-advies gegeven. Het
definitieve schooladvies wordt in groep 8 gegeven, nog voordat de eindtoets heeft
plaatsgevonden.
Mocht een kind bij de eindtoets (IEP) een hogere score hebben dan het schooladvies, dan
wordt dit altijd heroverwogen en indien nodig naar boven bijgesteld. Hierbij worden het
kind en de ouders betrokken. Ligt het toetsadvies onder het niveau van het geadviseerde
schooltype, dan wordt het schooladvies niet aangepast. Deze leerlingen krijgen in het
voortgezet onderwijs de kans om te laten zien dat ze het geadviseerde onderwijstype
aankunnen.

7. De ouders als partners
Educatief partnerschap
Wij handelen vanuit educatief partnerschap, een manier om met ouders en leraren inhoud
te geven aan vorming, ontwikkeling en opvoeding van het kind.
We gaan hierbij uit van gezamenlijk handelen, wederkerigheid en wederzijds respect voor
ieders bijdrage aan de ontwikkeling van het kind.
Wederkerigheid bepaalt dat er sprake is van daadwerkelijk partnerschap. Ouders zijn geen
klanten, maar partners met een gelijkwaardige positie.
De school ziet het als haar verantwoordelijkheid om een professionele dialoog aan te gaan
met ouders met als doel hen mede-eigenaar te maken van het ontwikkel- en leerproces
van hun kind.
De partnerrelatie tussen ouders en school is gebaseerd op vertrouwen en wederzijds
respect. De school toont respect voor de culturele en sociale achtergrond van het kind en
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de ouders, voor de gezinsvorm en de opvoedingsstijl die ouders hanteren. Andersom tonen
ouders waardering en respect voor de keuzes die de professionals maken.
Educatief partnerschap wordt gekenmerkt door maatwerk. Ieder kind is anders en
vraagt iets anders van de samenwerking. Maatwerk in de samenwerking wordt
bepaald door de driehoek ouder-kind-school.
De medewerkers van onze school vinden het vanzelfsprekend dat ouders partners zijn en
laten dit zien in houding en gedrag. Met inachtneming van de eigen professionele
verantwoordelijkheid staan we open voor ideeën en suggesties van ouders over wat er op
school beter kan.
Wij vragen u nadrukkelijk om een positieve bijdrage te leveren aan het educatief
partnerschap.
Een kijkje op onze school
Op verschillende momenten in het schooljaar organiseren we een open ochtend
waarop nieuwe ouders een kijkje kunnen komen nemen op onze school. Tijdens deze
open ochtend worden rondleidingen verzorgd door leerlingen, ouders en
medewerkers van school. Zij zullen het een en ander vertellen over de school en er is
ruimte voor vragen. Uiteraard bent u ook op andere momenten van harte welkom
om te komen kijken of voor een kennismakingsgesprek. U kunt hiervoor een
afspraak maken met Iris Schellekens (directeur) of Désirèe Rombouts (interne
coördinator). Dit kan telefonisch (0492-465527) of per mail
iris.schellekens@platoo.nl.
Mijn kind aanmelden
Past onze school bij uw kind, dan kunt u uw kind schriftelijk aanmelden. U kunt het
aanmeldformulier na het kennismakingsgesprek aanvragen bij de directeur,
persoonlijk of per mail info.klokhuis@platoo.nl. Wanneer we uw kind ingeschreven
hebben, ontvangt u een bevestiging van inschrijving en wordt uw kind geplaatst
Indien uw kind behoefte heeft aan extra ondersteuning is het fijn om na het
oriënterend gesprek een vervolggesprek te plannen. In dit gesprek kunt u meer
specifieke vragen stellen over de ondersteuningsstructuur van de school en welke
ondersteuning de school kan bieden. Wij kunnen ons dan al een beeld vormen van
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uw kind en ingaan op specifieke ondersteuningsvragen van uw kind. Op basis van
deze informatie kunt u bepalen of hetgeen wij kunnen bieden past bij uw kind.
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Kennismaking in groep 1/2 en intakegesprek
Voordat kinderen vier jaar worden, krijgen zij de gelegenheid om kennis te komen maken in groep
1/2. Meestal vinden deze kennismakingsbezoeken op woensdag plaats. De leraar zal ook een
afspraak met u maken voor een intakegesprek, waarin u veel informatie over uw kind kunt geven
en ook de ruimte krijgt voor uw vragen. Ouders van kinderen uit de kleutergroep kunnen een
afspraak met de leraar maken om een dag(deel) in de groep mee te draaien.
Kinderen die voor een hogere groep worden aangemeld, stromen na kennismaking in op een
geschikt moment. Dit moment wordt gekozen in overleg met de ouders.

Algemene ouderavonden
Kijkje in de klas
We organiseren verschillende ‘kijkjes in de klas’ gedurende het schooljaar. De kinderen laten dan
aan hun ouders de eigen klas laten zien en vertellen erover. Daarna kunnen ouders een stukje van
de les/ activiteit meevolgen.
Kijkje in de keuken
Wij vinden het heel belangrijk dat u als ouder betrokken bent bij school. Zo'n 8 keer gaan we dit
schooljaar met geïnteresseerde ouders een kijkje nemen in school als deze in bedrijf is. U kunt dan
ervaren hoe de kinderen op school les krijgen. Er wordt gestart met een gesprekje van ongeveer 10
minuten met de directeur Iris Schellekens, of met de intern begeleider Désirèe Rombouts.
Daarna gaan ze met u een kijkje nemen in de klassen. Ze sluiten af met een nagesprek zodat er
ruimte is om vragen te stellen n.a.v. hetgeen u gezien heeft. De groepjes bestaan uit maximaal 5
ouders
Ouder- kindgesprekken
We willen graag samenwerken binnen de driehoek ouder-kind-school en daarom willen regelmatig
overleggen met ouders en kinderen over de ontwikkeling van het kind aan de hand van
MijnRapportfolio.
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Oudervertelavond
Bij de oudervertelavond is met name het welbevinden van het kind op school en thuis het
onderwerp van gesprek. In dit gesprek, dat meteen aan het begin van het schooljaar plaatsvindt,
is de informatie die wij van de ouders over het kind krijgen voor ons erg belangrijk. Gezien het
belang voor het kind verwachten we alle ouders op de oudervertelavond. We zien de ouders als
partners en als ervaringsdeskundigen. Zij kennen het kind het langst en het best. Door de
informatie die we op die avond krijgen van de ouders, krijgen wij de onderwijsbehoeften beter in
beeld en kunnen we aansluiten bij wat het kind al kan.
De leraar is de onderwijsprofessional. Hij/zij kent het kind als leerling het beste, zoals de
werkhouding van het kind, hoe het leren gaat en hoe het kind omgaat met de andere leerlingen.
De leraar zal de ouders hierover informeren tijdens het gesprek.
Ouderklankbordgesprek
Aan het einde van het schooljaar kijken we samen met ouders terug op het afgelopen jaar een
vooruit naar het komende jaar. We bespreken wat goed gaat en leren samen van wat we nog
kunnen verbeteren.
MijnRapportfolio
In onze visie hebben wij regie pakken in het eigen leerproces hoog in
het vaandel staan. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen
zichzelf leren kennen, weten wat hun talenten zijn, weten hoe ze het
best tot leren komen en wat ze te leren hebben.
Hiervoor is reflectie op het leren en handelen nodig, dit leren
kinderen door regelmatig terug te kijken op datgene wat gedaan is.
Dit leerproces is niet te vangen in getallen, daarom hebben wij
gekozen voor een portfolio.
Dit portfolio wordt aangevuld met gegevens die we halen uit het werk
en de toetsen die de kinderen maken. We koppelen deze gegevens bewust aan het portfolio omdat
dit ook een ontwikkeling laat zien en we kinderen zicht willen geven op hun vooruitgang.
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Berichtgeving
Schoolgids
Voor het begin van ieder schooljaar staat de nieuwe schoolgids op de website.
Jaarkalender
Alle ouders ontvangen een papieren jaarkalender, met daarin de activiteiten en belangrijke data
van het schooljaar. Op de achterkant van de kalenderbladen is een deel van de informatie en
afspraken uit de schoolgids opgenomen, zodat ouders deze snel bij de hand hebben.
Ouderportaal
In de afgeschermde en beveiligde omgeving van Ouderportaal kunnen ouders en school elkaar op
de hoogte houden en informatie inzien. De ouder heeft altijd alles overzichtelijk bij de hand thuis
op de computer, op de bank met de tablet of middels de Ouderportaal App op de smartphone.
Alle oudercommunicatie vindt op groepsniveau plaats binnen het Ouderportaal. Denk bijvoorbeeld
aan relevante documenten, groepsnieuws, foto's, het plannen van oudergesprekken of de
schoolkalender. Ook kunnen er berichten geplaatst worden voor individuele ouders of juist voor alle
ouders van de hele school. Zo ontvangt u wekelijks via Ouderportaal de zogenaamde ‘Pitjes’ met
hierin allerlei informatie die voor ouders van de hele school interessant of belangrijk is.
Social media
Op onze website www.obshetklokhuis.nl vindt u allerlei nuttige, interessante en belangrijke
informatie. Daarnaast hebben we een eigen Facebookpagina van OBS Het Klokhuis, waarop we
algemene schoolzaken delen met ouders en belangstellenden.
Ouderhulp
We stellen het erg op prijs als ouders bij bepaalde activiteiten hun assistentie willen verlenen. Er
zijn activiteiten die de leraren per groep of per bouw organiseren. De Oudervereniging
organiseert (mede) feesten en activiteiten die voor de kinderen van de hele school worden
georganiseerd. We zullen ouders tijdig benaderen voor hulp bij deze activiteiten en u kunt zelf ook
aan de oudervereniging kenbaar maken als u wil helpen.
Dit kan via de website of een mailtje naar: ORklokhuis@gmail.com
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Informatieverschaffing gescheiden ouders
Wij bieden bij voorkeur gescheiden ouders de gelegenheid om tegelijkertijd dezelfde informatie te
krijgen, bij rapportbesprekingen, informatieavonden en andere gesprekken over het kind. Bij
gescheiden ouders, die beiden het gezag hebben over hun kind(eren), ook al wonen ze niet samen,
loopt de informatiestroom van school naar die ouder, waar het kind aan toegewezen is. Deze ouder
krijgt ook de uitnodigingen om gesprekken bij te wonen. Het is aan deze ouder om ook de
informatie door te geven aan de ex-partner en/of samen bij gesprekken aanwezig te zijn.
Wanneer het niet mogelijk is om de gesprekken gezamenlijk te voeren, dan kunt u daar contact
over opnemen met de interne coördinator of directeur. We zullen dan samen afspraken maken om
de communicatie zo goed mogelijk te laten verlopen.
Onderwijskundig rapport
Als kinderen de school verlaten om een andere basisschool, een school voor speciaal
basisonderwijs of het voortgezet onderwijs te gaan bezoeken, wordt er door de betreffende
leraar(en) een onderwijskundig rapport gemaakt. Dit rapport wordt doorgestuurd naar de nieuwe
school. Ouders moeten dit rapport ondertekenen.
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De Medezeggenschapsraad (MR)
Visie
Als MR hebben we een visie die opgebouwd is vanuit de ‘waarom’.
Waarom moet er een MR zijn en ‘wat’ zijn onze kerndoelen om het
Klokhuis “onze school” te laten zijn en ‘hoe’ zorgen we ervoor dat we
de focus houden op deze kerndoelen.
Onze ‘waarom’ is helder:
Het Klokhuis is “onze” school
Hiermee bedoelen we iedereen die betrokken is bij “onze” school.
Iedereen die betrokken is bij Het Klokhuis heeft invloed op de 3
kerndoelen. We zullen namens de MR alles in het werk stellen dat
iedereen ervaart dat Het Klokhuis “onze school” is.
De 3 kerndoelen in onze visie omschrijven waar we voor staan en
waar we naar streven:
“Onderwijs – Betrokkenheid – Beleid”
In het cirkeldiagram hebben we beschreven hoe we ervoor zorgen dat het maximale uit de 3 kerndoelen
wordt gehaald:
Onderwijs:
“Klankbord – Totale ontwikkeling – Welbevinden”
Betrokkenheid:
“Openheid – Samen – Vertrouwen”
Beleid:
“Controle – Inspraak – Continuïteit waarborgen”

Aangenaam, de MR
De Medezeggenschapsraad (MR) is het overlegorgaan van ouders en personeel met de schoolleiding
(directeur).
In de medezeggenschapsraad hebben 3 ouders (oudergeleding) en 3 leerkrachten (personeelsgeleding)
zitting. Zij zijn gekozen door hun achterban.
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Oudergeleding
Arno van de Bogaard
Han Leenders
Jannie van der Heijden
Personeelsgeleding
Annemieke Jetten
Ellen Brouwers
Kim Slaets
Wat doet de MR:
Wij zijn een MR, die gericht met diverse betrokkenen, respectvol wil samenwerken, door middel van
heldere regels en open communicatie.
Wij streven om herkenbaar te zijn voor onze achterban en bevoegd gezag door:
● Doelgerichtheid en kundigheid;
● Betrokkenheid en bewogenheid;
● Kwaliteit te waarborgen;
● Transparante communicatie;
● Positief kritisch en proactief te zijn.
Om dit waar te maken richten wij onze aandacht op:
● Het verwerven van kennis rond wet- en regelgeving van onderwijs, zorg en innovaties in het onderwijs;
● Het ontwikkelen van een open en benaderbare MR waar de communicatielijnen kort en doeltreffend zijn;
● Het opbouwen en onderhouden van een constructief kritische relatie met de schoolleiding;
● Het planmatig aanpakken van taken en verantwoordelijkheden.
Hierdoor creëren we vertrouwen en respect bij alle betrokken partijen.
Hebt u nog vragen, opmerkingen en suggesties of wellicht aanvullingen, dan kunt
u deze mailen naar: mr.klokhuis@platoo.nl
Bij voorbaat dank namens de leden van de MR.
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De oudervereniging
Het bestuur van de oudervereniging is een vertegenwoordiging van ouders, bestaande uit 10
leden, die ca. 6-8x per jaar vergadert. Het is voor een school heel erg belangrijk dat er een
oudervereniging is. Wanneer deze er niet is kunnen veel leuke activiteiten geen doorgang vinden.
De oudervereniging is een vereniging waar alle ouders/verzorgers lid van zijn.
Ons voornaamste doel is:
SAMENWERKING TUSSEN OUDERS, MR EN HET TEAM TE BEVORDEREN EN TE ONDERSTEUNEN
Wat doet de oudervereniging zoal?

●

De ouderbijdragen beheren. Hieruit worden buitenschoolse en schoolactiviteiten betaald. Deze zijn
bedoeld voor alle kinderen. De ouderbijdrage wordt door de oudervereniging geïnd aan het begin van
ieder schooljaar.

●

Organiseren en ondersteunen bij extra activiteiten in hulp en/of met financiën. Denk hierbij aan
Sinterklaas, Kerst, Carnaval, open dag, lerarendag, schoolfoto’s, enz.

●

Het maken van een inhoudelijk en financieel jaarverslag en dat presenteren op een jaarvergadering
waarvoor alle leden, dus alle ouders/verzorgers uitgenodigd worden.

●
●
●
●

Controle klaslokalen
Decoratiegroep
Kledinginzameling; hiermee proberen wij extra inkomsten te genereren.
De oudervereniging werkt met zelfstandige commissies, gecoördineerd door 1 bestuurslid. Voor de
voorbereiding en uitvoering van diverse activiteiten wordt medewerking gevraagd aan alle ouders.

●

Een vereniging kan niet functioneren zonder financiële bijdragen om activiteiten te organiseren,
vandaar dat er jaarlijks een vrijwillige bijdrage wordt gevraagd. De hoogte hiervan wordt jaarlijks
vastgesteld bij de algemene ledenvergadering en staat achter in dit hoofdstuk vermeld. De namen
van de bestuursleden van de oudervereniging staan vermeld in het Colofon voor in de schoolgids.
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Verkeerscommissie
De verkeerscommissie draagt zorg voor de verkeersveiligheid rondom de school. Er is
overleg met de gemeente, politie en VVN om de verkeersveiligheid te vergroten.
De verkeerscommissie organiseert jaarlijks projecten zoals ‘Licht-aan’, ‘Trapvaardig’ en
‘Dodehoekspiegel’.
Daarnaast spelen zij een rol in de aanschaf van methodes en materialen rondom
verkeer. De verkeerscommissie draagt er zorg voor dat we het Brabantsveiligheidslabel (BVL), wat we in juli 2009 ontvangen hebben, blijven behouden.
Vrijwillige bijdrage door ouders
Wat is de vrijwillige ouderbijdrage? Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen.
Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee
hebben ingestemd. De bijdrage is voor activiteiten buiten de lesactiviteiten om.
Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 15,00
Daarvan bekostigen we:
•
Carnaval
•
Koningsspelen
•
Kerst
•
Sinterklaas
•
Andere extra activiteiten
Naam kind(eren) U ontvangt van de oudervereniging het verzoek om het totaalbedrag voor uw
kind(eren) over te maken.
Daarnaast vragen we voor het eindkamp van groep 8 een bijdrage van 50 euro per leerling.
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8. De zorg
Ondersteuning en zorgplicht
Per 1 augustus 2014 is Passend Onderwijs ingegaan. Scholen hebben hiermee een zorgplicht
gekregen. Zorgplicht betekent dat scholen ervoor moeten zorgen dat iedere leerling die op hun
school zit, of die zich bij hun school aanmeldt een passende onderwijsplek binnen het
samenwerkingsverband krijgt. Elk kind heeft recht op passend onderwijsaanbod op de eigen
school, eventueel met extra ondersteuning in de groep, op een andere reguliere basisschool of in
het speciaal onderwijs. Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband HelmondPeelland PO 30-08. De missie van ons samenwerkingsverband is “Voor iedere leerling een passend,
thuisnabij, integraal en handelingsgericht onderwijs ondersteunings- en zorgaanbod”.
Ondersteuningsprofiel – schoolondersteuningsplan
Iedere school in het samenwerkingsverband heeft een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Dit is
een wettelijk voorschrift en biedt informatie over de kwaliteit van de basisondersteuning en over
wat de school verder aan ondersteuning biedt.
Het ondersteuningsprofiel en plan is te vinden op de website van de school en de website van
PlatOO.
Missie en visie PlatOO
‘kwaliteitsonderwijs voor alle kinderen, zo thuisnabij mogelijk’
● Alle kinderen voelen zich met de noodzakelijke (extra) ondersteuning deel van de
schoolgemeenschap; zij durven zich kwetsbaar op te stellen vanuit een positief zelfbeeld en
hebben zicht op eigen kwaliteiten. Iedereen voelt zich welkom.
● Alle kinderen komen tot maximale ontplooiing; brede ontwikkeling van kinderen staat centraal.
● Alle PlatOO-scholen hebben hun onderwijs optimaal ingericht om aan de ontwikkelbehoefte van
alle kinderen tegemoet te komen; niet omdat het moet, maar omdat het ertoe doet.
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Basisondersteuning
Alle scholen van PlatOO zien het kijken naar het individuele kind als kracht van hun onderwijs.
Vanuit dit gegeven is het de opdracht om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de onderwijsbehoefte
van dit kind. Daarbij zijn de kernwoorden een onderzoekende houding en het op zoek gaan naar
mogelijkheden en kansen voor elk kind.
Relatie basisondersteuning – extra ondersteuning
De scholen van PlatOO investeren zoveel mogelijk in een krachtige basisondersteuning. Dit
betekent dat veel extra ondersteuning geïntegreerd is het onderwijs in de groep. Zowel
pedagogisch als didactisch ligt daar het accent.
Om dit te realiseren zijn er naast ondersteuningsmogelijkheden vanuit de ondersteuningsstructuur
van de eigen school ook mogelijkheden om gebruik te maken van bovenschoolse expertise en
expertise van ander PlatOO-scholen.
Tevens is er sprake van een actieve samenwerking met door ouders ingeschakelde specifieke
zorgondersteuners zoals bv. logopedisten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten en speltherapeuten.
Zowel de basisondersteuning als de extra ondersteuning richt zich op:
sociaal-emotionele en/of gedragsondersteuning
leer- en ontwikkelingsondersteuning
fysiek medische ondersteuning.
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Bovenschoolse extra ondersteuning
PlatOO kent een bovenschoolse vormen van extra ondersteuning:
Excellentiebrigade; klik voor meer informatie op deze link
Indien de onderwijsbehoefte van een kind de ondersteuningsmogelijkheden van de school
overstijgt, bekijken we in overleg met ouders en bovenschoolse ondersteuning op welke wijze het
beste aangesloten kan worden op de onderwijsbehoefte van het kind. Daarbij kan sprake zijn van
onderwijs volgen op een andere basisschool. Er kan eventueel sprake zijn van zware
ondersteuning; tijdelijke plaatsing SO of SBO. In zo’n geval wordt een triade gevoerd en wordt een
toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd bij het samenwerkingsverband.
Elke school heeft de visie van PlatOO ook opgenomen in het ondersteuningsplan van de school.
1-Zorgroute
We werken op onze school volgens de 1-zorgroute. Centraal in de 1-zorgroute staat dat passend
onderwijs geboden wordt, waarin alle leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen op basis van
hun mogelijkheden en talenten. Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften ontvangen in de 1zorgroute onderwijs op maat. leraren werken handelingsgericht en stemmen onderwijs af op de
onderwijsbehoeften van de leerlingen. Uitgaan van de mogelijkheden en talenten van de leerling in
plaats van centraal stellen wat een kind niet kan!
We werken met groepsplannen voor de vakken technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen en
spelling. In dit plan beschrijft de leraar welke leerdoelen voor de komende periode worden gesteld
betreffende een bepaald vakgebied. Hierin geeft de leraar aan wat de onderwijsbehoeften zijn van
iedere leerling voor dat vakgebied gedurende die periode en plant de noodzakelijke acties (bv.
bieden van extra uitdaging, geven van verlengde instructies, herhalen van bepaalde vaardigheden,
een rustige werkplek bieden, enz.). Leerlingen met dezelfde onderwijsbehoeften worden zoveel
mogelijk geclusterd in het groepsplan.
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Zes keer per schooljaar vindt er een Onderwijsteamoverleg met intern begeleider plaats. In
de eerste en tweede bespreking evalueren de leraren en de interne coördinator het vorige
groepsplan en worden handvatten verzameld voor het opstellen van het nieuwe groepsplan. De
derde groepsbespreking is een evaluatie van het afgelopen schooljaar, ook wordt er vooruit
gekeken naar volgend schooljaar.
Wanneer een leerling onvoldoende profiteert van het groepsplan, wanneer de onderwijsbehoeft en
van de leerling onduidelijk blijven of wanneer er vermoedens zijn van een ernstige problematiek of
stoornis, dan kan in de groepsbespreking het besluit genomen worden om de leerling aan te
melden voor de interne leerlingenbespreking. Centraal in deze bespreking staat de
begeleidingsvraag van de leraar. Voorafgaand aan en na afloop van de leerlingbespreking vindt er
een gesprek plaats met de ouders van de leerling.
De interne coördinator leidt de leerlingenbespreking. Mocht deze begeleiding onvoldoende effect
hebben, dan kan de leerling worden besproken in de leerlingenbespreking met een extern
deskundige.

Hoogbegaafdheid
Continue aandacht
Onze school werkt met een protocol hoogbegaafdheid ten behoeve van het signaleren en
diagnosticeren. Op basis van de uitkomsten van dit protocol gaan we planmatig te werk, waarbij
gekozen kan worden voor compacting en verrijking van de reguliere lesstof in de eigen groep. Dit
betekent dat een deel van het reguliere leerstofaanbod wordt geschrapt om vervangen te worden
door methodes speciaal geschreven voor deze doelgroep. Het betreft open opdrachten die kinderen
uitdagen grotere denkstappen te maken. Er wordt hierbij een keuze gemaakt voor een eerste of
tweede leerlijn. Bij de eerste leerlijn wordt 25-50% van het reguliere aanbod vervangen door
uitdagende en verrijkende opdrachten. Bij de tweede leerlijn betreft het 50-75%.
De leraren van onze school worden begeleid in het organiseren van de zorg aan de excellente
leerlingen. Tevens zijn er op onze school leraren actief als coördinator ‘Excellentie’. Zij zijn
verantwoordelijk voor een actieve uitwisseling van expertise tussen betrokken professionals.
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De Excellentiebrigade
Binnen de stichting PlatOO werken experts op het gebied van hoogbegaafdheid samen in de
Excellentiebrigade. De Excellentiebrigade verzorgt een leerarrangement voor de excellente leerling.
Dit arrangement voorziet in verrijking van de lesstof in combinatie met gerichte aandacht voor de
leerling in de eigen groep.
Via een bestuursbreed netwerk van coördinatoren Excellentie draagt de Excellentiebrigade zorg
voor vergroting van kennis en kunde van de leraren van de scholen.
De PlatOOklas
Belangrijk onderdeel van het leerarrangement is de PlatOOklas. Dit is een groep van 12- 14
excellente leerlingen uit de groepen 5, 6, 7 en 8. De PlatOOklas komt wekelijks een dagdeel
samen. Met dit onderwijs streven we de volgende doelen na:
Ontmoeten van ontwikkelingsgelijken: kinderen die in dezelfde situatie zitten, die op
dezelfde manier denken, met evt. gelijke interesses e.d.
Leren leren
Leren plannen
Leren leven
Daarnaast wordt er ook gewerkt aan persoonlijke leerdoelen.
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In de platOOklas wordt gewerkt met
een ontwikkelingsgericht portfolio. We
leggen vooral de focus op het proces
en de stappen van ontwikkeling die
leerlingen daarin kunnen maken. Dus
niet op het produceren van een
prachtig product. Door hierover
tijdens de lessen en ook naar
aanleiding van de toegevoegde
doelenlijst in gesprek te gaan,
proberen we leerlingen eigenaar te
maken van hun eigen leer- en
ontwikkelingsproces. Ook geven we
hen de verantwoordelijkheid zichzelf
bij te sturen tijdens dat
proces.Werken met een
ontwikkelingsgericht portfolio heeft
daarom niet alleen invloed op de
leerling in de plusklas maar ook in de eigen groep en thuis. Het geeft een inzicht en houvast: wat
kan ik nu al en wat heb ik met het oog op de toekomst nog nodig.
Enkelvoudige Ernstige Dyslexie (EED
Het omgaan met taal en leesproblemen en dyslexie valt binnen de basisondersteuning van de
school. Alleen als de begeleiding van de school onvoldoende aanslaat is doorverwijzing naar meer
gespecialiseerde zorg aan de orde. In de groep van kinderen met dyslexie heeft ongeveer de helft
geen ernstige enkelvoudige dyslexieklachten (EED. Enkelvoudig duidt op geen combinatie met een
andere stoornis.) Deze kinderen komen niet in aanmerking voor specialistische behandeling binnen
de jeugdhulp door gemeenten. Voor de kinderen die wel in aanmerking komen voor EED, is de
gemeente financieel verantwoordelijk voor diagnostiek en behandeling. Dit is vanaf 1 januari 2015
geregeld in de Jeugdwet.
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Vanaf 2017 hanteren we de volgende procedure:
1. School signaleert problemen bij kind op het gebied van lezen en/of spellen;
2. School onderneemt benodigde acties om de lees- spellingsontwikkeling van het kind op niveau te
krijgen en bespreekt acties met ouders;
3. School bouwt een leesdossier op dat voldoet aan de eisen voor het aanvragen van diagnose
onderzoek EED en levert dat aan bij ouders, met het advies om een jeugdhulpaanbieder te
benaderen;
4. Ouders kiezen een jeugdhulpaanbieder die een contract heeft met de gemeente, en gaan hier met het
leesdossier naar toe;
5. Jeugdhulpaanbieder screent op volledigheid van leesdossier;
6. Als het leesdossier volledig is, start de jeugdhulpaanbieder het diagnose onderzoek; Als uit dit
diagnose onderzoek blijkt dat er sprake is van EED, start de jeugdhulpaanbieder de zorg.
7. Als uit het diagnose onderzoek blijkt dat er geen sprake is van EED, volgt er geen behandeling vanuit
de Jeugdwet.
Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met interne coördinator Desiree Rombouts.
Samenwerking met externe deskundigen
Zorgteam
Op onze school hebben we een zorgteam dat bestaat uit de interne coördinator, de
jeugdverpleegkundige van de GGD en de schoolmaatschappelijk werker. Wanneer wenselijk
kunnen ook anderen, bijvoorbeeld de buurtbrigadier of een ouder, gevraagd worden hierbij aan te
sluiten.
In het zorgteam worden casussen besproken van leerlingen die:
● omwille van (gedrags)problemen moeite hebben met het volgen van onderwijs,
● op welke manier dan ook te kennen geven of de indruk wekken dat ze te maken hebben met
opgroei- en opvoedingsvragen of problemen.
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Indien wenselijk kan de schoolmaatschappelijk werker of de jeugdverpleegkundige met de leerling
of met een ouder in gesprek gaan. Soms heeft een leerling voor langere tijd hulp nodig of kan
iemand beter geholpen worden door een andere instelling. Dan wordt samen met de ouder en/of
de leerling bekeken welke instantie de beste oplossing heeft voor zijn of haar probleem.
Afhankelijk van de vraag vanuit school vindt het zorgteamoverleg 1 keer in de 6 weken plaats.
Ouders worden altijd geïnformeerd als hun kind in het zorgteam wordt besproken.
Als je als ouder het idee hebt dat de schoolmaatschappelijk werker iets voor jou of voor je kind kan
betekenen, dan kun je dit aangeven bij de leraar of de interne coördinator.
Zorg voor Jeugd
Zorg voor Jeugd is een signaleringssysteem met als doel het vroegtijdig signaleren van problemen
bij kinderen en jongeren (0-23 jaar).
Bij dit systeem zijn alle scholen en hulpverleners aangesloten. In Zorg voor Jeugd komt geen
inhoudelijke informatie over een kind te staan. De school kan een signaal over het kind afgeven als
men zich zorgen maakt. Als er door 2 of meer partijen een signaal wordt afgegeven dan wordt er
een coördinator aangewezen. Deze inventariseert wat er nodig is voor een kind en zorgt ervoor dat
de meerdere partijen bij elkaar aan de tafel komen te zitten om een gezamenlijk plan te maken.
School moet ouders informeren als er een signaal wordt afgegeven in het systeem. Wilt u hierover
meer weten? Kijk dan op www.zorgvoorjeugd.nu.
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Jeugdgezondheidszorg
Onze school werkt samen met het team Jeugdgezondheidszorg van de GGD. Dit 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?
Onderzoek
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.opvoeden.nl. De
informatie is ontwikkeld door Opvoedinformatie Nederland 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 een uitnodiging tegen de twee inentingen DTP (Difterie,
Tetanus en Polio) en BMR (Bof, Mazelen en Rode hond). Meisjes krijgen in het jaar dat ze 13 worden de
vaccinatie tegen HPV (baarmoederhalskanker) aangeboden. De GGD verstuurt hiervoor uitnodigingen en
vaccineert op een aantal centrale locaties in de regio. Meer informatie op: www.bmr-dtpprik.nl en
www.hpvprik.nl of op www.rijksvaccinatieprogramma.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 of bel de GGD BrabantZuidoost via: 088 0031 414 op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.
De opvoedondersteuner
Bij het zorgteam van OBS Het Klokhuis sluit standaard een gezins- en jongerencoach aan van Team Jeugd.
Mocht het nodig zijn dat een gezins- en jongerencoach bij uw kind en/of uw thuissituatie betrokken raakt,
volgt een aanmelding bij sociaalteam@laarbeek.nl.
Dit kan bijvoorbeeld zijn voor:

●

Een telefonisch gesprek met direct antwoord op uw vraag of doorverwijzing naar de juiste
plaats.

●

Een gesprek op een locatie bij u in de buurt of bezoek bij u thuis om uw vraag helder te
krijgen en gerichte tips waarmee u aan de slag kunt.

●

Een cyclus van een aantal gesprekken waarin u zelf stap voor stap aan de slag gaat. We
werken onder meer met de methodiek positief opvoeden. Deze methodiek richt zich op het
versterken van de band tussen ouders en kinderen, het bevorderen van wenselijk gedrag,
het aanleren van nieuwe vaardigheden bij kinderen en het leren omgaan met ongewenst of
storend gedrag van kinderen.

●

Heeft u een grotere hulpvraag, dan maken wij samen met u een plan. Daarbij kijken we
naar wat u zelf kunt, eventueel met hulp van familie, buren of vrienden, en waar u extra
hulp bij nodig heeft.

●

Heeft u langdurige of gespecialiseerde hulpverlening nodig, dan schakelen wij de juiste hulp
in.
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9. Regelingen
Leerplicht en verlofregeling
Vanaf vijf jaar zijn kinderen in Nederland leerplichtig. Daarom gelden voor kinderen van vier jaar
andere regels dan voor kinderen van vijf jaar en ouder. Dat betekent dat buiten de schoolvakanties in
de regel geen extra verlof kan worden gegeven. Uitzonderingen hierop zijn bruiloften, begrafenissen
en jubilea van familieleden. Indien u aan de hand van een werkgeversverklaring kunt aantonen nooit
tijdens de schoolvakanties vrij te kunnen nemen, kan toestemming verleend worden voor een extra
vakantie. Dit kan slechts eenmalig en ten hoogste voor tien dagen. U dient in alle gevallen contact op
te nemen met de directeur en u bent verplicht om een schriftelijk verzoek in te dienen. Ongeoorloofd
schoolverzuim wordt gemeld bij de ambtenaar van leerplichtzaken. Dit kan een proces verbaal tot
gevolg hebben. Op onze website vindt u de digitale folder over verlof.
Klachtenregeling
Wanneer u als ouder ontevreden bent over de gang van zaken op school, is het van belang dit bespreekbaar
te maken. U kunt hiervoor in eerste instantie contact opnemen met de groepsleraar of de directie die u de
juiste weg kan wijzen. Bovendien is er op iedere PlatOO-school een schoolcontactpersoon.
Indien de klacht niet afdoende op school afgehandeld kan worden, kunt u zich wenden tot het College van
Bestuur. In voorkomende gevallen kan er ook een beroep gedaan worden op de externe vertrouwenspersoon
van PlatOO. Deze kan u ondersteunen als u een klacht hebt die u niet kunt afhandelen met de betrokkene(n)
of de interne contactpersoon van de school.
De externe vertrouwenspersonen voor PlatOO zijn:
Marleen Everhardus (voor ouders en personeel)
Telefoon: 06 161 552 79 E-mail: marleen@everhardus.eu
Vera Kammerer, Human Capital Care (uitsluitend voor personeelsleden)
Tel.: 0492 53 08 68 Tel.: 06 828 448 81 E-mail: v.kammerer@humancapitalcare.nl
De klachtenregeling die in samenwerking met de GMR tot stand is gekomen, is op school beschikbaar.
Tevens kunt u op uw school de namen ontvangen van de schoolcontactpersoon en de externe
vertrouwenspersoon.
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Het Strategisch Beleidsplan van PlatOO
PlatOO heeft in haar Strategisch beleidsplan de koers en doelen voor de periode van 2020 tot 2024
vastgesteld. Deze koers is in samenspraak met alle scholen tot stand gekomen. Het Strategisch Beleidsplan
van PlatOO ligt op elke school ter inzage.
Het schoolplan 2020-2024
In ons schoolplan 2016-2020 is de vertaalslag van het Strategisch Beleidsplan van PlatOO te vinden. Tevens
zijn hierbij specifieke doelen van onze school te vinden. Het schoolplan van OBS Het Klokhuis ligt op school
ter inzage. Het schoolplan is opgesteld door de directeur, in samenspraak met het team van de school. De MR
stemt hiermee in en het schoolplan wordt vervolgens vastgesteld door het College van Bestuur. Jaarlijks
maakt de school een jaarplan waarin de concrete uitwerking van het schoolplan te vinden is.
Tevredenheid PlatOO
In het voorjaar van 2022 is er een tevredenheidsenquête uitgezet op alle scholen van PlatOO. We zijn
supertrots op het mooie resultaat. Ouders, leerlingen en leerkrachten geven ons allen een dikke voldoende.
Ook zijn we trots op de goede respons, daaruit blijkt een grote betrokkenheid en dat maakt de resultaten
betrouwbaar.
Op elke individuele school van PlatOO en in de schoolgids zijn de schoolresultaten beschikbaar.

Wettelijke Aansprakelijkheid
Tijdens de schooluren en op weg van en naar school is uw kind verzekerd tegen de financiële gevolgen van
ongelukken. Ook tijdens schoolreisjes en andere activiteiten die onder de verantwoordelijkheid van de school
vallen, zijn alle kinderen en begeleiders verzekerd.
Schorsing en verwijdering
Er kan zich een situatie voordoen, waarin de school genoodzaakt is een kind te schorsen of verwijderen van
de school. In dat geval volgen we het beleid van PlatOO.
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Schorsing
Een schorsing kan voor één of enkele dagen en dient schriftelijk bekend gemaakt te worden aan de ouders.
In deze bekendmaking neemt de directeur de redenen op, die geleid hebben tot het besluit tot schorsing.
Voordat tot schorsing wordt overgegaan moet het bevoegd gezag, de inspectie van het onderwijs en de
leerplichtambtenaar van de gemeente op de hoogte worden gebracht. In de periode van schorsing voert de
school gesprekken met de ouders om deze zeer ernstige waarschuwing te onderstrepen en om afspraken te
maken over het vervolgtraject, welke wordt vastgelegd in het leerlingendossier.
Verwijdering
Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen gaat een bevoegd gezag over tot verwijderen van een leerling. In geval
van verwijdering neemt het bevoegd gezag een beslissing op basis van een afweging tussen het belang van
de betreffende leerling en het belang van de school.
Het volledige beleid van PlatOO is op te vragen bij de directeur van de school.
Sponsoring en fondsenwerving
Bij sponsoring gaat het om geld, goederen of diensten die een sponsor verstrekt aan een geleding van de
school, waarvoor de sponsor een tegenprestatie verlangt waarmee kinderen en/of hun ouders/verzorgers in
schoolverband worden geconfronteerd. Schenkingen vallen niet onder het begrip sponsoring. Enkele
voorbeelden: gesponsorde lesmaterialen, advertenties, uitdelen van producten, sponsoren van activiteiten,
sponsoren van gebouw en/of inrichting.
Uitgangspunten:
1. Het moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van de school.
Er mag geen schade worden berokkend aan de geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid van kinderen.
2. Het mag de objectiviteit, geloofwaardigheid, betrouwbaarheid en onafhankelijkheid van het onderwijs, de
school en betrokkenen niet in gevaar brengen.
3. Het mag de onderwijsinhoud en/of continuïteit van het onderwijs niet beïnvloeden, dan wel in strijd zijn
met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die de school aan het onderwijs stelt. Het primaire
proces mag niet afhankelijk zijn van sponsoring en fondsen.
4. Het soort bedrijf is niet maatgevend, maar de vorm van sponsoring.
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Afspraken:
1. Afspraken tussen sponsor en de school worden in een schriftelijke overeenkomst vastgelegd. De
uitgangspunten worden letterlijk genomen.
2. Het bevoegd gezag (lees directeur) is eindverantwoordelijk voor wat binnen het verband van de
schoolorganisatie plaatsvindt, ook al gaat deze niet rechtstreeks verplichtingen met de sponsor aan.
Het gezag bepaalt immers of het verantwoord is leerlingen te confronteren met de tegenprestatie die
de school en de sponsor hebben gekozen.
3. Het ouderdeel van de MR heeft instemmingsrecht m.b.t. beslissingen van het bevoegd gezag over
sponsoring of fondsenwerving als daaruit voor de school verplichtingen voortvloeien waarmee
leerlingen worden geconfronteerd. Met eventuele gevolgen van het sponsorbeleid moet het
personeelsdeel van de MR instemmen. In de MR komt het algemene sponsorbeleid en elk individueel
geval van sponsoring en fondsenwerving aan de orde.

Middagpauze
Even opladen en rustig eten tussen de middag vinden we heel belangrijk. Op onze school blijven
kinderen tussen de middag (meestal) op school. Ze gaan eerst een half uur buiten spelen, onder
toeziend oog van een aantal leerkrachten van school. Daarna eten ze met hun eigen leerkracht in
de klas, ze krijgen daar bijna een half uur de tijd voor. Kinderen zorgen zelf voor een lunchpakket
en voor het drinken.
Kindcentrum Beekrijk in Beek en Donk
De dagopvang, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang in
Beek en Donk horen allemaal bij Kindercentrum Beekrijk,
onderdeel van Stichting GOO Kinderopvang. Kindercentrum
Beekrijk en OBS Het Klokhuis hebben een aantal gezamenlijke
ruimtes in het gebouw, zoals de leerkeuken, het atelier en de
teamkamer. Er is ook een intensieve samenwerking, waarbij veel aandacht is voor de doorgaande
ontwikkelingslijn van kinderen en de overdracht naar de basisschool.
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Dagopvang en buitenschoolse opvang
De vestigingen van Stichting GOO Kinderopvang zijn 52 weken per jaar open van maandag tot en
met vrijdag en zijn alleen op nationaal erkende feestdagen zoals Kerst, Pasen en Koningsdag
gesloten. Er is dus geen vakantiesluiting.
Samen spelen, ontdekken, grenzen leren kennen en je gewaardeerd voelen zijn basisbehoeftes
waaraan Stichting GOO Kinderopvang graag wil werken. Dit herken je bij de dagopvang, waar
professionele medewerkers kinderen van 0-4 jaar dagelijks begeleiden. Bij BSO Beekrijk kan uw
kind na schooltijd en/of in vakanties en studiedagen heerlijk spelen terwijl u werkt.
Peuterspeelzaal
Op de peuterspeelzaal kunnen kinderen van 2 en 3 jaar onder deskundige begeleiding met
leeftijdgenootjes spelen. We werken met een programma voor Vroegschoolse Educatie (VVE). Dit
betekent dat er op de peuterspeelzaal themagericht wordt gewerkt. Kinderen leren op de
peuterspeelzaal een aantal belangrijke vaardigheden, zoals samenwerken met andere kinderen, op
hun beurt wachten en eerlijk delen. Dat is een goede voorbereiding op de basisschool.
Contact
Lies Siebring, manager kinderopvang, bereikbaar op maandag t/m donderdag.
Tel:088-0088510 Lies.siebring@stichtinggoo.nl
Het hoofdkantoor van Stichting GOO Kinderopvang is in Gemert, tel. O88-0088500.
Voorschoolse opvang
Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met leerkrachten/het team en
Kinderdagverblijf Beekrijk, Donkey Kinderdagverblijf ,Koetje Boe Kinderdagverblijf en Kindcentrum
LeLa , in en buiten het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden. Tussenschoolse opvang
Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met leerkrachten/het team, in en
buiten het schoolgebouw. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Naschoolse opvang Opvang na
schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kinderdagverblijf Beekrijk, Kinderdagverblijf
Donkey, Koetje Boe Kinderdagverblijf en Kindcentrum LeLa, in en buiten het schoolgebouw. Hier
zijn kosten aan verbonden.
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Stichting Leergeld
‘Alle kinderen mogen meedoen’
Uit cijfers en ervaringen blijkt dat een aanzienlijk aantal kinderen
vanwege gebrek aan financiële middelen van de ouders niet of in
onvoldoende mate mee kan doen met leeftijdsgenoten. Ze komen aan de
zijlijn te staan omdat ze niet deel kunnen nemen aan (extra) activiteiten van de school of omdat ze
geen lid kunnen zijn van een (sport)club. Uitsluiting van kinderen door een gebrek aan middelen
bij de ouders mag in een welvarend land als Nederland niet gebeuren.

Een sociaal isolement is voor een kind niet acceptabel. De Stichting Leergeld kan in een dergelijke
situatie op verschillende manieren de helpende hand bieden. Soms bestaat de hulp uit het wijzen
op wettelijke mogelijkheden. In andere gevallen is de weg wijzen in het woud van formulieren en
voorzieningen noodzakelijk. Er bestaat een mogelijkheid tot het verstrekken van een renteloos
voorschot en/of een gift in natura, vanuit de stichting. Als ouders een beroep willen doen op de
Stichting Leergeld kunnen zij een aanvraag indienen. Een medewerker van de Stichting komt op
bezoek om de mogelijkheden te bespreken. Dat dit bezoek in alle vertrouwelijkheid zal
plaatsvinden spreekt voor zich. Het werkgebied van de stichting omvat de gemeenten Boekel,
Gemert-Bakel en Laarbeek. Op school is een aanvraagformulier verkrijgbaar; ook kan telefonisch,
digitaal of schriftelijk contact opgenomen worden met Stichting Leergeld Gemert e.o.
Postbus 116, 5420 AC Gemert Tel: 06 50979725
telefonisch spreekuur op dinsdag van 13.00 - 15.00 uur en op vrijdag van 9.15-10.15 uur
E-mailadres: contact@gemert-bakel.leergeld.nl Landelijke website Leergeld: www.leergeld.nl.

64

10. Algemene afspraken
Contact
Het telefonisch doorgeven van boodschappen of berichten aan de leraren kan altijd voor of na
schooltijd via telefoonnummer 0492-465527. Tijdens schooltijd zal de conciërge of administratief
medewerkster in Beek en Donk u te woord staan. De school is bereikbaar via e-mail:
info.klokhuis@platoo.nl
Ziekte van kinderen of bezoek arts/tandarts
Wanneer uw kind wegens ziekte niet naar school kan, vernemen wij dit graag tijdig. Dit geldt ook
voor een bezoek aan de arts of tandarts. U kunt dit schriftelijk of telefonisch doorgegeven vóór
aanvang van de school. Leraren gaan bellen als kinderen zonder bericht om 8.45 uur niet aanwezig
zijn. Het is daarom belangrijk om uw kind af te melden voor die tijd. Mocht uw kind tijdens
schooltijd ziek worden of een ongelukje krijgen dan nemen we altijd contact met u op, via de
telefoonnummers die bij ons bekend zijn. Wij sturen kinderen onder schooltijd nooit alleen naar
huis. Indien een kind door ziekte vervangende leerstof of leeractiviteiten nodig heeft, maakt de
leraar daarover afspraken met het betreffende kind en de ouders.
Verlof aanvragen
Indien u verlof wil aanvragen dan bent u verplicht om dit ruim van tevoren schriftelijk bij de
directeur aan te vragen. U kunt een verlofformulier bij de administratie ophalen. Ongeoorloofd
schoolverzuim wordt gemeld bij de ambtenaar van leerplichtzaken. Dit kan een proces verbaal tot
gevolg hebben.
Rookverbod
In de school en op het schoolplein geldt een algemeen rookverbod. Wij vinden het belangrijk dat er
in het bijzijn van kinderen niet wordt gerookt: dus ook niet op het schoolplein, tijdens excursies en
andere activiteiten.
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Inlooptijd
Om 8.20 uur één van de leraren de deur. Kinderen (met ouders) kunnen dan naar hun eigen klas
gaan. Daar zal de leraar hen welkom heten. Om 8.30 uur beginnen de lessen. Wij verzoeken
ouders/verzorgers en kinderen om op tijd in de groep aanwezig te zijn. Laatkomers verstoren de
lessen.
Naar en van school
Fietsen van de leerlingen worden op de daarvoor bestemde plek gezet. Op het schoolplein fietsen is
niet toegestaan. Wij vragen de ouders om de kinderen zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar
school te brengen! Dit in verband met de verkeersveiligheid rondom de school.
We vragen u de auto te parkeren in de daarvoor bestemde vakken en bij het wegrijden rekening te
houden met de kinderen!
Eten in de pauze
‘s Ochtends tijdens de pauze krijgen de kinderen de gelegenheid om iets kleins te eten (fruit of
brood). Ze mogen een beker drinken meenemen. Frisdrank, pakjes drinken en snoep zijn niet
toegestaan. Voor de lunchpauze nemen kinderen een gezonde lunch mee, snoep is niet
toegestaan.
Verjaardagen
Op hun verjaardag mogen de kinderen hun klasgenoten trakteren. Met nadruk willen wij u vragen
een kleine, gezonde traktatie te bedenken. Regelmatig horen wij van ouders dat zij het niet op
prijs stellen dat hun kinderen snoepen op school. In groep 1 t/m 3 kunt u bij de verjaardag viering
aanwezig zijn. Informatie hierover krijgt u van de leraren. Wij willen u dringend verzoeken om
uitnodigingen voor het kinderfeestje niet op school uit te delen. Het kan voor sommige kinderen
een enorme teleurstelling zijn als ze niet worden uitgenodigd.
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Materialen
We vinden het belangrijk dat kinderen zorgvuldig met de materialen van zichzelf en van een ander
omgaan. We leren kinderen hun verantwoordelijkheid hiervoor te nemen. De school zorgt voor de
meeste dagelijkse materialen die kinderen nodig hebben. U wordt op de hoogte gebracht als
kinderen materialen mee naar school moeten nemen.
Zelfstandigheid al vanaf groep 1/2
We vinden het belangrijk dat de kinderen zich ontwikkelen tot zelfstandige mensen. Al vanaf groep
1/2 zijn we hier bewust mee bezig, door de kinderen zelfstandig kleine taakjes te laten doen. Zo
willen we graag dat de kinderen zelf hun jas aan de kapstok hangen en hun tas, fruit en drinken op
de juiste plek leggen als ze ’s ochtends op school komen. We vragen u als ouder dan ook hieraan
mee te werken. Ook het aan- en uitkleden voor de gymles doen de kinderen zelf, het helpt
kinderen als dit thuis ook gestimuleerd wordt.
We gaan ervan uit dat kinderen die naar onze school gaan zindelijk zijn en dat ze zelfstandig naar
het toilet kunnen gaan. Mocht er een keer een ‘ongelukje’ gebeuren, dan krijgt het kind
droge/schone kleding van school aan.
Gymkleding groep 3-8
1. T-shirt en korte broek als sportkleding.
2. Gymschoenen liefst met een stroeve zool (geen zwarte zolen).
3. Handdoek en eventueel een washandje. We geven kinderen de keuze tussen douchen na de
gymles of opfrissen met een washandje. In verband met de tijd die kinderen van groep 3
nodig hebben voor het omkleden, douchen zij niet.
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Medicijnen
Indien een kind overdag medicijnen gebruikt, vragen wij de ouders daarover contact op te nemen
met de leraar(en). Hetzelfde geldt als uw kind last heeft van allergieën. Leraren mogen kinderen
geen medicijnen verstrekken zonder schriftelijke toestemming van de ouders. Formulieren hiervoor
kunt u bij de leraar verkrijgen.
Hoofdluizen
Ook op onze school worden af en toe bij kinderen hoofdluizen gevonden. Om dit probleem zo goed
mogelijk te lijf te gaan, zijn er op Het Klokhuis ouders die na iedere vakantie alle kinderen
controleren op hoofdluis en/of neten. De ouders worden onmiddellijk geïnformeerd indien er bij een
kind daadwerkelijk hoofdluizen of neten aangetroffen worden. Wanneer mogelijk vinden we het fijn
als je je kind direct behandeld (onder schooltijd). De hoofdluispreventie ouders hebben van de
GGD-instructies en richtlijnen voor dit werk gekregen. Om hoofdluizen te voorkomen vragen we
ouders om voor hun kind een luizenzak aan te schaffen, zodat hier dagelijks hun jas in kan. U kunt
bij de administratie een nieuwe luizenzak kopen indien nodig.
Huiswerk
Op OBS Het Klokhuis krijgen de kinderen ruim voldoende tijd om zich de kennis en de
vaardigheden eigen te maken om aan de kerndoelen te voldoen. We vinden het echter belangrijk
dat kinderen een bepaalde mate van verantwoordelijkheid en zelfstandigheid leren. Daarom krijgen
kinderen een bepaalde hoeveelheid taken die thuis gedaan moeten worden.
Vanaf groep 1/2 wordt dit opgebouwd van incidentele opdrachten naar een structurele aanpak in
de bovenbouw.
Het huiswerk kan bijvoorbeeld gaan om opdrachten in het kader van een project of het oefenen
van te automatiseren leerstof (lezen, spelling, rekenen). Vanaf groep 3 bereiden de kinderen thuis
de kringen voor. Individuele leerlingen kunnen extra oefenstof mee naar huis krijgen. Dit gebeurt
altijd na overleg met de ouders. Ouders mogen natuurlijk helpen bij het huiswerk, maar moeten in
het achterhoofd houden dat de zelfstandigheid van de leerlingen een belangrijk aspect is. In groep
7 wordt structureel één keer per week huiswerk meegegeven. In groep 8 wordt dit verhoogd naar
twee keer per week.
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11. De resultaten van ons onderwijs
Wij werken planmatig aan de verdere ontwikkeling van een expliciete verbetercultuur, waarin
samen leren en professionele ruimte een belangrijke rol spelen. Dit doen we door te werken met
onderwijsteams, waarbij leraren gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het leren van hun
leerlingen. In het onderwijsteam wordt de tijd genomen om te leren van en met elkaar. In
expertteams ontwikkelen leerkrachten hun expertise en brengen hierdoor ook schoolontwikkeling
op gang.
Inspectie van het Onderwijs
In april 2017 heeft de inspectie een onderzoek gedaan naar de kwaliteit van OBS Het Klokhuis. Dit
in het kader van het vierjaarlijks kwaliteitsonderzoek per school.
De inspectie constateert geen tekortkomingen of risico’s op OBS Het Klokhuis en onze school valt
dan ook onder het Basistoezicht. Het volledige rapport is te vinden op: www.onderwijsinspectie.nl.
We zijn er trots op dat de inspectie veel onderdelen als goed beoordeelt:
● het aanbod, dat breed en op de kerndoelen gebaseerd is
● de (extra) ondersteuning, dat planmatig en inzichtelijk is
● het pedagogisch klimaat, met een prettige sfeer en groepsvormende activiteiten
● de kwaliteitszorg, die de ontwikkeling van de school ondersteunt
● de kwaliteitscultuur, waarin de schoolontwikkeling ‘n gezamenlijke verantwoordelijkheid is
● de verantwoording en dialoog, waarbij ouders zich gehoord en geïnformeerd voelen
Vanaf 2017-2018 heeft de inspectie haar toezicht veranderd vanuit de visie dat het eigenaarschap
van de onderwijskwaliteit bij besturen en hun scholen ligt. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor
de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs. De inspectie hanteert daarom een bestuursgerichte
aanpak, waarbij er een helder onderscheid is in basiskwaliteit (wat móet het bestuur en de school)
en de eigen kwaliteitsambities (wat wíl het bestuur en de school).
In het voorjaar van 2018 heeft de inspectie het vierjaarlijks onderzoek bij PlatOO uitgevoerd. De
inspectie geeft aan dat de basis binnen PlatOO op orde is en het vertrouwen te schenken aan het
bestuur. PlatOO valt onder het basistoezicht en wordt over 4 jaar opnieuw bezocht.
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Tevredenheid OBS Het Klokhuis
In het voorjaar van 2022 is er een tevredenheidsenquête uitgezet op alle scholen van PlatOO.
Ouders, leerlingen en leraren hebben hun mening gegeven over het onderwijs op OBS Het
Klokhuis. We krijgen een totaalscore van een 7,9 van ouders. Het pedagogisch klimaat wordt
beoordeeld met een 8,3, het leerproces met een 7,8 en de communicatie met een 7,1. Naar
aanleiding van deze scores hebben we gesprekken gevoerd met ouders zodat we nog meer kunnen
leren van de feedback.
Ook kinderen vullen een lijst in over hoe zij zich voelen op school. Kinderen beoordelen de sociale
veiligheid, het pedagogische handelen van de leerkracht, het aanbod en schoolklimaat tussen een
7,5 en een 9.
Leerkrachten geven aan graag op OBS Het Klokhuis te werken, zich betrokken, veilig en
verantwoordelijk te voelen en op een positieve wijze met kinderen om te kunnen gaan.
We vinden het belangrijk dat ouders onze school waarderen en tevreden zijn over onze school.
Daarom zijn we natuurlijk erg blij met deze uitslag en blijven we in een goede samenwerking met
de ouders gewoon doorgaan met de zorg voor alle kinderen op onze school.
Uitstroomgegevens
Doorstroom leerlingen naar het voortgezet onderwijs
jaar
aantal
VWO VWO/ HAVO HAVO/
ll.
HAVO
VMBO-T
2019
22
4
4
3
1
2020
25
3
4
6
2
2021
33
14
3
3
2
2022
31
7
2
7
3

VMBO: voortgezet middelbaar beroepsonderwijs.

VMBO
T/G
6
9
5
5

VMBO
K/B
4(4 LWOO)
1
6
7(4LWOO)

VMBO-T: theoretische leerweg
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Praktijk
school
0
0
0
0

VMBO-G: gemengde leerweg
VMBO-K: kaderberoepsgerichte leerweg
VMBO-B: basisberoepsgerichte leerweg
Uitstroom naar het speciaal onderwijs
Jaar
SO
SBO
MKD
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020

0
2
0
0

0
1
0
0

uitslag
school

landelijk
gemiddelde

onder
grens*

2017-2018

81,4

81,0

79,6

2018-2019

85,5

81,8

79,6

2019-2020

**

2020-2021

87,9

79,9

-

2021-2022

81

80

-

1
1
1

Zittenblijvers
Jaar
Aantal leerlingen
2016-2017 0 (1 kind extra kleuterjaar)
2017-2018 4 (2 kinderen extra kleuterjaar)
2018-2019 2
2019-2020 3
Iep-eindtoets

Jaar

*Vergeleken met scholen uit schoolgroep 3,
deze komt vanaf 2020 te vervallen.
**Ivm Covid-19 geen eindtoets

12. Onze plannen
Het Strategisch Beleidsplan van PlatOO
PlatOO heeft in haar Strategisch beleidsplan de koers en doelen voor de periode van 2020-2024
vastgesteld. Deze koers is in samenspraak met alle scholen tot stand gekomen. Het Strategisch
Beleidsplan van PlatOO ligt op elke school ter inzage.
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Het schoolplan 2020-2024
In het schoolplan 2020-2024 is de vertaalslag van het Strategisch Beleidsplan van PlatOO te
vinden, samen met de specifieke doelen van onze school. Het schoolplan ligt op school ter inzage
en is opgesteld door directeur, in samenspraak met het team van de school en met instemming
van de MR. Het schoolplan wordt vastgesteld door het College van Bestuur. Jaarlijks maakt de
school een jaarplan waarin de concrete uitwerking van het schoolplan te vinden is.
Het jaarplan
De plannen voor dit schooljaar vloeien voort uit onze evaluaties van het vorig jaarplan en de
doelen uit het schoolplan 2020-2024. Deze doelen zijn bepaald door het team en besproken met
de MR.
In ons jaarplan hebben we ons beperkt tot vier (kern)thema’s, waar we het komend schooljaar aan
gaan werken. Hieronder de thema’s, met een korte uitleg en de bijbehorende doelen.
1. MijnRapportfolio
De afgelopen twee jaar hebben we MijnRapportfolio geimplementeerd, deze implementatie zetten we door
waarbij we proberen te bereiken dat het kind zich echt eigenaar voelt van zijn eigen Rapportfolio en er
daarnaast plek is voor objectieve resultaten.
2. LIST
Vorig jaar zijn we gestart met LIST lezen door de hele school, dit jaar willen we het onderwijs verdiepen en
extra taaldoelen hieraan koppelen.
3. Aanbod ‘zelfbewust’
We hebben onze kernwaarde zelfbewust vorig jaar geconcretiseerd en passen daarop ons aanbod aan. Dat
betekent dat we ons leerkracht handelen ten aanzien van het versterken van de executieve functies verder
ontwikkelen, we starten met talentgedreven onderwijs en alle leerlingen Rots & Water- training krijgen. Ook
nemen we de tijd om de link met wereldburgerschap expliciet te maken en onze aanpak door te ontwikkelen.
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13. Schoollied
Elke woensdag sluiten wij de Appeltjesparade af met ons Klokhuislied, met dit lied sluiten we ook
graag deze schoolgids.
Op Het Klokhuis moet je wezen, op het Klokhuis moet je zijn
Want het is er zo gezellig en voor iedereen zo fijn
En nu roep ik van de toren, zodat iedereen kan horen!
Refrein:
Dabbe die doe daa, dabbe die dee
Leve Het Klokhuis, we doen allemaal mee (2x)
Je leert rekenen en gymmen, kring en spreekbeurt doen ook mee
Met z'n allen overblijven, dunne melk, kopje thee
En nu roep ik van de toren, zodat iedereen kan horen!
Dabbe die doe daa, dabbe die dee
Leve Het Klokhuis, we doen allemaal mee (2x)
De Parade iedere woensdag, van groep een tot en met acht
Toneel, liedjes en ook dansjes en ja iedereen die lacht
En nu roep ik van de toren, zodat iedereen kan horen!
Dabbe die doe daa, dabbe die dee
Leve Het Klokhuis, we doen allemaal mee (2x)
Tot ziens op Het Klokhuis!
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