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VOORWOORD 

 
 
 
 
 
 
Beste ouders, 
 
Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2014-2015. Deze gids is bedoeld om u te informeren 
over onze school. We beschrijven niet alleen hoe de zaken allemaal geregeld zijn, maar willen u ook 
graag vertellen hoe wij over onderwijs denken en hoe wij vorm willen geven aan het onderwijs. Deze 
gids staat voor alle ouders die kinderen op onze school hebben op de website, maar is ook bedoeld 
voor iedereen die overweegt zijn/haar kind(eren) bij ons aan te melden.  
 
De activiteiten die dit schooljaar plaats zullen vinden, staan zoveel mogelijk op de kalender vermeld. 
De kalender en de schoolgids vormen een geheel. U kunt op de kalender bijhouden wat er staat te 
gebeuren, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Het is natuurlijk onmogelijk om bij het 
maken van de kalender helemaal volledig te zijn, want sommige activiteiten zijn aan het begin van 
het schooljaar nog niet definitief vastgesteld. Bij aanpassingen wordt u via de wekelijkse INFO, die op 
donderdag verschijnt, geïnformeerd. De laatst verschenen INFO en andere gegevens over de school 
vindt u op onze eigen website www.spoorzoekerbreda.nl. 
 
Wij hopen dat deze gids u voldoende informatie biedt. Mocht u echter aanvullingen hebben, dan zijn 
die van harte welkom.  
 
Verder gaan wij ervan uit dat we op een goede samenwerking met u mogen rekenen, zodat het voor 
iedereen weer een fijn jaar wordt.  
  
 
      
Het team van, 
 
Kbs De Spoorzoeker 
 
 
 
 
 
 
 
De schoolgids en kalender heeft in juni 2014 de instemming van de MR gekregen. 

 
 
 
 
 
 
* daar waar gesproken wordt van ouders, worden ook de verzorgers bedoeld 
* relevante namen, adressen en telefoonnummers, vindt u op de laatste bladzijde 

  

http://www.spoorzoekerbreda.nl/
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1. De school en haar omgeving 

1.1 De situering van de school 

Kbs De Spoorzoeker ligt in de wijk De Belcrum, een buurt ten noorden van het centrum van Breda. 
Het is een vooroorlogse wijk met een jong karakter waar Brabantse gemoedelijkheid en een sterk 
gevoel van saamhorigheid duidelijk merkbaar zijn. De laatste jaren komen steeds meer jonge mensen 
in de wijk wonen. De gemeente werkt aan de ontwikkeling en verbetering van de wijk. Zo vindt er 
momenteel een herontwikkeling van de stationsbuurt plaats. 
 
De school ligt goed bereikbaar vanuit de wijk, de meeste kinderen komen dan ook uit de wijk De 
Belcrum. De school wil daarom ook dé buurtschool voor haar wijk zijn. Daar waar omgaan en gezellig 
optrekken met elkaar als vanzelfsprekend zijn. Dit geldt niet alleen voor kinderen, maar ook voor 
ouders. 
 
Steeds meer ouders combineren zorg en arbeid en daarom wordt er veel gebruik gemaakt van 
tussenschoolse en naschoolse opvang.  Veel ouders zijn MBO/HBO/WO opgeleid. 
 

1.2 De schoolgrootte 

Er zitten ongeveer 335 leerlingen op Kbs De Spoorzoeker. De school zal naar verwachting 
doorgroeien naar meer dan 420 leerlingen.  
Omdat de instroom vooral vanuit de kleutergroepen sterk toegenomen is, zitten er in de 
onderbouwgroepen meer leerlingen dan in de bovenbouwgroepen.  
De te verwachten groei is o.a. zichtbaar in het overzicht op de datasite van de gemeente Breda. 
 
BreData 

Belcrum Kinderen 0-4 jaar Kinderen 5-9 jaar Kinderen 10-14 jaar 

2010 292 186 140 

2011 304 198 134 

2012 327 209 138 

2013 315 203 140 

2014 301 249 154 

Jaarlijks is er op 1 oktober een leerlingentelling. Het aantal leerlingen is bepalend voor de financiën 
die de school het schooljaar daaropvolgend te besteden heeft. Ook in de 1 oktober tellingen van de 
voorbije jaren is zichtbaar dat de school snelgroeiend is. 

De 1 oktober tellingen van Kbs De Spoorzoeker. 

1-10-‘07 1-10-‘08 1-10-‘09 1-10-‘10 1-10-‘11 1-10-‘12 1-10-‘13 1-10-‘14 

180 202 216 226 262 286 302 ± 335 

  

1.3 De huisvesting 

De huisvesting van de school is door de sterke kindergroei in de Belcrum te klein geworden om alle 
leerlingen onderdak te geven. Daarom wordt er voor Kbs De Spoorzoeker nieuwbouw gerealiseerd. 
De bouw loopt volgens planning en zal naar verwachting in oktober 2014 afgerond zijn. In de 
overbruggende periode is de school gevestigd in een schoolgebouw in Teteringen. De kinderen 
worden met bussen heen en weer vervoerd. De verhuizing naar het nieuwe gebouw staat gepland in 
de week na de herfstvakantie.   
Groep 8 zal tijdelijk vanaf het begin van het schooljaar 2014-2015 tot de herfstvakantie onderdak 
hebben in een lokaal van de Vrije School in de Mincklerstaat.   
Om alles hieromheen zo goed mogelijk te regelen is de teamcoördinator bovenbouw hiervoor één 
dagdeel vrij gemaakt. Hij overlegt  met de klankbordgroep die de ouders vertegenwoordigen. 
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1.4 Aanmelding en plaatsing van een kind  

Het bestuur wil graag dat kinderen van Breda in hun eigen wijk naar school gaan. De school heeft 
hiervoor haar aannamebeleid geschreven. Dit aannamebeleid is te vinden op de website van de 
school.  
Ieder jaar organiseert de school in november en maart een informatieavond voor oriënterende 
ouders. Dit is een eerste kennismaking met de school. U kunt ook een afspraak maken met de 
teamcoördinator van de onderbouw. Vanaf de 3de verjaardag van uw kind kunt u uw kind inschrijven. 
U kunt hiervoor een inschrijfformulier ophalen bij de administratie of indien wenselijk toe laten 
sturen. 
 
Voor kinderen die van een andere school komen, wordt altijd contact opgenomen met de vorige 
school, waarna al dan niet tot plaatsing wordt besloten. De school zal in overleg met ouders 
besluiten in welke groep de leerling geplaatst wordt. Er wordt naar meerdere factoren gekeken, o.a. 
woongebied, afstemming onderwijsbehoeften, groepssamenstelling. Het kan voorkomen dat school 
na een eerste gesprek nog enkele aanvullende toetsen afneemt.  
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2. Waar staat de school voor 

 

Kbs De Spoorzoeker, dé school in de Belcrum.  
 
Kbs De Spoorzoeker is door haar ligging een echte buurtschool voor haar wijk, daarom wil Kbs De 
Spoorzoeker een school zijn voor zoveel mogelijk kinderen uit de directe omgeving . 

2.1 De missie van Kbs De Spoorzoeker 

 Toekomst maak je met elkaar 
 

 Kbs De Spoorzoeker is de school, die zich sterk maakt voor goed onderwijs. Kinderen 
worden uitgedaagd en ondersteund om het beste uit zichzelf te halen.  

 Kbs De Spoorzoeker is de school, waar kinderen zich veilig en geaccepteerd voelen. 

 Kbs De Spoorzoeker is de school voor kinderen uit de buurt. Kinderen verbinden en 
maken de cohesie in de wijk sterker. 

 Kbs De Spoorzoeker is de school die ouders als partners tegemoet treedt . Ouders voelen 
zich gezien en gehoord. Ouders zijn partners zowel in de opvoeding als in het leren van 
hun kind(eren). 

 Kbs De Spoorzoeker is een school die samenwerkt met de buurtorganisaties en 
participeert in buurtactiviteiten.  

 

2.2 De visie van Kbs De Spoorzoeker 

Kbs De Spoorzoeker heeft in haar meerjarig strategisch beleidsplan 2013-2017 haar visie voor de 

komende vier jaar vastgesteld op onderstaande  beleidgebieden. 

2.2.1 Visie op leren  

Kbs De Spoorzoeker maakt zich er sterk voor dat leerlingen het onderwijs en de ondersteuning 
krijgen die zij nodig hebben om hun eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen. De school zorgt 
voor een sterk pedagogisch klimaat, waarin alle kinderen goed gezien worden en zich veilig voelen. 
Passend Onderwijs stimuleert de school te denken vanuit mogelijkheden van leerlingen in plaats 
vanuit beperkingen. Onze school richt zich op de brede ontwikkeling van leerlingen. De school vindt 
dat leren ontzettend belangrijk is en vindt tegelijkertijd dat het ook gewoon fijn moet zijn om dit te 
doen. Kinderen moeten graag naar school gaan in een veilige leeromgeving. De school zorgt dat er 
gewerkt kan worden met vernieuwende onderwijsprogramma’s. T.a.v. de verwachte opbrengsten 
zorgt zij dat er heldere afspraken zijn. De school vindt dat kinderen, indien mogelijk, in de eigen wijk 
naar school moeten kunnen en ziet haar sociale functie in de wijk. Ouders en school zijn partners, die 
gezamenlijk het belang van het kind voor ogen hebben. Ook educatieve instanties in de wijk ziet de 
school als partners om mee samen te werken. 
 
Dit leidt tot strategische doelstellingen voor onderwijs: 

 Kbs De Spoorzoeker versterkt het zelfverantwoordelijk leren binnen een sterk pedagogisch 
klimaat. 

 Kbs De Spoorzoeker biedt voor leerlingen een passend onderwijsarrangement, dat ruimte 
geeft voor brede ontwikkeling en talentontplooiing. 
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 Kbs De Spoorzoeker stimuleert de brede ontwikkeling van leerlingen. De ontwikkeling van 
een breder aanbod met buitenschoolse opvangorganisaties draagt hieraan bij. Hiervoor 
ontwikkelt de school een visie over dagarrangementen. 

 Kbs De Spoorzoeker anticipeert op maatschappelijke ontwikkelingen in haar onderwijs en 
investeert de komende jaren op het gebied van ICT, sociale media, wetenschap en techniek.  

 

2.2.2 Visie op kwaliteitszorg 

De INOS kernwaarde ‘Verantwoordelijk’ krijgt betekenis binnen Kbs De Spoorzoeker. 
Verantwoordelijkheid kent meerdere kanten:  
• verantwoordelijkheid geven,  
• verantwoordelijkheid nemen  
• verantwoording afleggen.  
Dit impliceert dat het een soort tweede natuur van onze medewerkers moet zijn om de eigen 
prestaties en resultaten kritisch te evalueren. Kbs De Spoorzoeker werkt opbrengstgericht (Leren van 
Data) en maakt haar toegevoegde waarde (leerwinst) zichtbaar. Aanvullend daarop werkt de school 
met het INOS kwaliteitszorgsysteem, de KwaliteitWijzer, waarbij evaluatie van het primaire 
onderwijsleerproces centraal staat.  
Natuurlijk kijkt de school niet alleen intern óf zij de goede dingen doet en óf zij het op de goede 
manier doet. Tevredenheidonderzoeken bij o.a. ouders en leerlingen en de resultaten van 
Inspectieonderzoeken zorgen dat de zelfevaluatie compleet wordt. Zelfevaluatie moet leiden tot 
verbeterplannen om daarmee de kwaliteitscyclus rond te maken. 
 
Dit leidt tot strategische doelstellingen voor kwaliteitszorg: 

 Kbs De Spoorzoeker beschikt over en behoudt haar basisarrangement conform de criteria 
van de inspectie van het onderwijs. 

 Kbs De Spoorzoeker werkt continu aan de verbetering van de kwaliteit. 

 Kbs De Spoorzoeker werkt met interne audits 

 Kbs De Spoorzoeker bevraagt haar personeel, leerlingen, ouders over de kwaliteit van het 
onderwijs 

 

2.2.3 Visie op personeel & organisatie 

Kbs De Spoorzoeker is er van overtuigd dat de mate van professionaliteit van haar medewerkers voor 
de ontwikkeling en het leren van leerlingen het verschil maken. Daarom daagt zij al haar 
medewerkers uit om geïnspireerd hun deskundigheid over het leren en onderwijzen van leerlingen 
verder uit te bouwen. Binnen de kaders van haar missie en visie betrekt zij haar medewerkers actief 
bij het nadenken over concrete uitwerkingen. Immers: op de werkvloer wordt echt het verschil 
gemaakt. Kbs De Spoorzoeker investeert actief in haar medewerkers en in een veilige leer- en 
werkomgeving, onder andere door deskundigheidsbevordering, het belonen van extra inzet en het 
mee laten participeren in taakgroepen.  
 
Dit leidt tot strategische doelstellingen voor personeel & organisatie: 

 Kbs De Spoorzoeker stimuleert zelfverantwoordelijkheid van alle medewerkers. Iedere 
medewerker toont zich verantwoordelijk voor zijn eigen ontwikkeling. 

 Goed opgeleide, betrokken en gezonde medewerkers zorgen – direct of indirect – voor 
goede ondersteuning en kennisontwikkeling van de leerlingen. 

 Kbs De Spoorzoeker maakt gebruik van de INOS-infrastructuur die de ontwikkeling van 
medewerkers mogelijk maakt. 
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2.2.4 Visie op bedrijfsvoering 

Onderwijs en kwaliteit is waar het om gaat. De aandacht van leerkrachten en directie moet niet 
worden afgeleid door bijzaken. Op Kbs De Spoorzoeker wordt het team ondersteund door 
administratieve en facilitaire medewerkers.  
Goed onderwijs verzorgen wordt gemakkelijker als een schoolgebouw een prettige leer- en 
werkomgeving biedt.  
Kbs De Spoorzoeker profiteert van de schaalvoordelen die de grote stichting INOS biedt, waardoor 
zoveel mogelijk middelen direct ten goede komen aan onderwijs en leerlingen.  
 
Dit leidt tot strategische doelstellingen voor bedrijfsvoering: 

 Kbs De Spoorzoeker wil haar gezonde financiële situatie voortzetten, ondanks de 
bezuinigingen die naar verwachting in deze planperiode op de scholen af zullen komen. 

 Kbs  De Spoorzoeker gaat nieuwbouw  krijgen, waarin modern onderwijs gegeven kan 
worden in. 

 

2.2.5 Visie op communicatie 

De kern van communicatie is interactie. Het effect van communicatie hangt niet af van een goed 
beleidsplan, maar van de mate van betrokkenheid en eigenaarschap die mensen bereid zijn te 
investeren. Communicatie moet op maat zijn. Dit betekent goede afstemming op de behoefte van de 
gesprekspartners. Goede communicatie is een noodzakelijke voorwaarde voor de realisatie van alle 
doelstellingen. 
 
Dit leidt tot de strategische doelstellingen voor communicatie: 

 Kbs De Spoorzoeker stimuleert bewust tweerichtingsverkeer in communicatie met alle 
belangengroepen. 

 

2.2.6 Visie op maatschappelijke verantwoordelijkheid 

Kbs De Spoorzoeker geeft invulling aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Jaarlijks 
adopteert de school daarom minimaal één maatschappelijk project. Bij de keuze hiervan heeft de 
school een cyclus van 4 jaar gemaakt: natuur & milieu; gezondheid; cultuur en welzijn; 
ontwikkelingshulp. Kinderen leren zich in te zetten voor een ander. 
 
 Dit leidt tot de strategische doelstellingen  maatschappelijke verantwoordelijkheid:   

 Kbs De Spoorzoeker spant zich jaarlijks in voor één maatschappelijk project. 

 

2.3 Het  pedagogische klimaat 

Kbs De Spoorzoeker vindt het belangrijk om een pedagogisch klimaat te scheppen waarin kinderen 
zich veilig en geaccepteerd voelen en waarin teamleden, ouders en kinderen respectvol met elkaar 
omgaan. De school moet een veilige omgeving zijn, waar geen plaats is voor agressie, geweld, 
discriminatie, intimidatie, vandalisme of diefstal. Dit wil de school bereiken door het naleven van 
duidelijke regels en afspraken en een transparant beleid ten aanzien van ongewenst gedrag  
Daarnaast door het structureel aanleren van gewenst gedrag.  Kbs De Spoorzoeker hanteert daarin 
het bestuursbeleid zoals vastgesteld in het protocol ‘Time-out, Schorsing en Verwijdering van 
Leerlingen’.  
 
 

2.3.1 De Kanjermethode 

Het creëren van een goed pedagogisch klimaat doet de school middels de Kanjermethode. De school 
heeft hiervoor een gedragsprotocol geschreven, waarin aangegeven wordt welke kanjerregels er op 
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school gelden. Het protocol is er om de Kanjerregels te leren toepassen. De Kanjermethode dient als 
een leefwijze, niet alleen als lesjes. Op school worden in alle leerjaren de lessen van de 
Kanjermethode ingeroosterd, zodat leerkrachten en leerlingen heel vertrouwd raken met de 
gebruikelijke kanjertaal.  
 

2.3.2 De Kanjermethode en de sociaal emotionele ontwikkelingstaken 

Op school leren we rekenen, taal, geschiedenis, aardrijkskunde etc. Ook leren we sociale emotionele 

vaardigheden, zoals vriendschappen sluiten, samenwerken en samen spelen, een ander helpen, 

ruzies oplossen, aansluiting vinden bij de groep, gevoelens uiten en benoemen. 

Juist op school vinden we ook heel veel verschillen. Verschillen in karakter, in leerprestaties, in 

uiterlijk en in gedragingen. Toch willen we allemaal met plezier naar school gaan, of om te leren of 

om te werken. De Kanjermethode helpt ons hierbij.  

 
De Kanjerregels zijn positief vertaald: 

 We zijn allemaal gelijk en hebben evenveel rechten 
 We leren om voor onszelf op een goede manier op te komen 
 We lachen met elkaar. 
 We helpen elkaar en zijn te vertrouwen. 
 We zijn en doen eerlijk. 
 

De Kanjerregels hebben alles te maken met recht doen aan onszelf en aan anderen. Ze helpen  ons in 
de ontwikkeling van kind tot actief burger door: 

 ons betrokken te voelen bij de schooltaken en bij anderen (medeleerlingen, leerkrachten, 
onderwijs ondersteunend personeel, enz.); 

 ons hierin goed te voelen; 

 voldoende initiatief te tonen (met name sociaal); 

 ons flexibel op te stellen juist bij verschillen tussen mensen en in verschillende wisselende 
situaties; 

 ons autonoom te kunnen ontwikkelen, bij eigen standpunten te kunnen blijven en 
groepsdruk te weerstaan; 

 onze gevoelens adequaat te uiten, dus we kunnen onze impulsen beheersen; 

 ons in te kunnen leven in de gevoelens van anderen en hier rekening mee houden. 
Kortom: we nemen afstand van de straatcultuur en gaan voor wederzijds respect. 
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3. De organisatie van de school  

3.1 Organisatie Kbs De Spoorzoeker in schema 

 

Directie 

Team coördinatoren – Directie (TC-D)  

Intern Zorg Team (IZT) 
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Groeps-
leerkrachten 

 
onderbouw 

Groeps-
leerkrachten 

 
middenbouw 

 
Groeps-

leerkrachten 
 

bovenbouw 
 

 

 
 
 
 

Onderwijskundige ondersteuner 
(leerkrachten en onderwijsassistente) voor 

rugzak- en zorgleerlingen. 
 

Conciërge,  conciërge-plus en administratief medewerker 

Werkgroepen (teamleden en ouders) 

3.1.1  Twee directeuren 

Vanaf schooljaar 2012-2013 hebben de scholen van de organisatorische eenheid Kbs St. Joseph, Kbs 
De Spoorzoeker en Kbs De Liniedoorn (JSL-scholen) twee directeuren: Mária Peeters en Antoinet 
Sommers. Zij hebben ieder hun eigen eindverantwoordelijkheden verdeeld over elk van de drie JSL- 
basisscholen. Zij zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van het strategisch beleid van INOS en het 
uitvoeren van de beleidsvoornemens van de meerjarig strategisch beleidsplannen van de drie 
scholen. Daarnaast zijn zij de sturende kracht bij de dagelijkse gang van zaken. Samen met de 
teamcoördinatoren hebben zij om de twee weken overleg (TC-D overleg). 
 
3.1.2  De teamcoördinatoren (TC-ers) 
De teamcoördinator coördineert zowel de onderwijs-, als leerling- en leerkrachtgerelateerde zaken 
binnen de bouw.   
De Kbs De Spoorzoeker kent in schooljaar 2014-2015 drie bouwen, namelijk: 

De onderbouw, de groepen 1 en 2, teamcoördinator (TC-er) Yvonne Hendriks 
De middenbouw, de groepen 3a, 3b, 4a en 4b, teamcoördinator (TC-er) Lianne van Bekhoven 
De bovenbouw, de groepen 5, 5/6,  6, 7 en 8, teamcoördinator (TC-er) Bart van Kempen. 

 
De directeur en TC-ers vormen met elkaar het managementteam (TC-D). 
 

Medezeggen-
schapsraad (MR) 
(teamleden,  ouders) 

Kbs St. Joseph 

Kbs Liniedoorn 

Kbs De Spoorzoeker 
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3.1.3 De interne begeleider (IB-er) 

Op Kbs De Spoorzoeker is de interne begeleider (IB-er), Anne-Marie Kuijpers, verantwoordelijk voor 
de uitvoering en de begeleiding van de zorg op de school. Zij begeleidt leerkrachten met betrekking 
tot de leerlingenzorg in de groep. Zij coördineert de zorgprocedure met de leerkrachten. De interne 
begeleider maakt deel uit van het intern en extern zorgteam. 
 

Het intern zorgteam (IZT) 

Het intern zorgteam bestaat uit de Intern Begeleider en het managementteam (MT). Hierin 
worden structureel alle zaken besproken met betrekking tot de leerresultaten, 
gedragsproblematiek en specifieke zorgsituaties. Ook stelt het intern zorgteam het beleid 
op ten aanzien van  de zorgstructuur, neemt initiatieven tot vernieuwingen.  

 
Het extern zorgteam (EZT) 

De interne begeleider wordt structureel ondersteund door externe personen, samen 
vormen zij het extern zorgteam. De externen zijn personen met specifieke expertise, 
bijvoorbeeld een orthopedagoog/ psycholoog of een deskundige uit het speciaal 
basisonderwijs. Als niet meteen duidelijk is wat de oorzaak van een probleem is, bekijkt de 
interne begeleider welke expertise hierbij wenselijk is. Dat kan een observatie zijn, een 
bespreking in het extern zorgteam en/of een onderzoek. Wordt een dergelijk onderzoek 
door school aangevraagd en betaald, bijvoorbeeld naar het leervermogen van uw kind, dan 
kunt u dit niet weigeren. Wij handelen dan volgens de afspraken die we omtrent de 
leerlingenzorg hebben vastgelegd.  
Het zorgteam beschrijft haar activiteiten in het document Zorgplan 2011- 2015. Hierin 
wordt ook de ontwikkeling in de zorg richting Passend Onderwijs beschreven. 

 
3.1.4 De bouwteams 
De school is verdeeld in drie bouwen: de onderbouw (groep 1/2) , de middenbouw (groep 3/4) en de 
bovenbouw (groep 5/6/7/8). Elk bouwteam is verantwoordelijk voor het geven van onderwijs aan 
leerlingen in hun bouw. Met elkaar maken de teamleden zich verantwoordelijk voor het uitvoeren 
van de ontwikkelingen die zij hebben beschreven in hun jaarplan. Het team overlegt  met regelmaat 
in de afzonderlijke bouwen. Daarnaast zijn er enkele keren per jaar gezamenlijke vergaderingen, o.a. 
zorg, visiebepaling en jaarevaluatie. Ook zijn er vier tot vijf keer per jaar gezamenlijke 
studiemomenten over nieuwe ontwikkelingen. 
 
Clusters 
Binnen de bouwteams zijn clusters geformeerd van de groepen 1/ 2, 3/ 4, 5/6 en 7/8. Leerkrachten 
stemmen zoveel mogelijk de werkvormen en klassenorganisaties van hun clusters op elkaar af.  
 
3.1.5 De taakgroepen 
De taakgroepen bestaan uit enkele teamleden en werken aan een vooropgestelde opdracht van één, 
soms twee jaar. Zij hebben als taak een ontwikkeling op een bepaald gebied te verkennen en voor te 
bereiden voor het team, bijvoorbeeld taakgroep techniekonderwijs; cultuurbeleid; muziekonderwijs; 
bewegingsonderwijs, enz. Ook kan een taakgroep een nieuwe methode uitzoeken. Hiervoor 
stemmen zij eerst met het team de kaders vast waaraan de nieuwe methode moet voldoen. In de 
verschillende bouwen worden hun uitgewerkte voorstellen besproken om uiteindelijk tot een besluit 
te komen.  
 
3.1.6 De werkgroepen 
De werkgroepen bestaan uit  enkele teamleden en ouders.  Zij organiseren samen allerlei activiteiten 
en vieringen die de school extra kleur geven, denk aan  Kerst, Carnaval, avond-4-daagse, etc.    
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4. Organisatie, school en bestuur  

4.1  INOS 

 
Inos geeft je ontwikkeling kleur 

 

Kbs De Spoorzoeker is onderdeel van INOS Stichting Katholiek Onderwijs Breda. 

INOS is een vernieuwende, ambitieuze stichting voor Katholiek Onderwijs in de gemeente Breda 

(Breda, Effen, Prinsenbeek, Teteringen en Ulvenhout). 

INOS kent 25 basisscholen, 1 school voor Speciaal BasisOnderwijs en 3 scholen voor Speciaal 

Onderwijs (REC-3 scholen) en Voortgezet Speciaal Onderwijs en het Kenniscentrum. 

Ongeveer 1300 medewerkers verzorgen onderwijs aan ruim 10.500 leerlingen.  

De organisatie bestaat uit: 

 College van Bestuur (CvB), bestaande uit twee leden, de heer Frank van Esch (voorzitter) en de 

heer Jan Aarts (lid) en een eigen bestuursbureau met stafmedewerkers. 

 Raad van Toezicht, die op hoofdlijnen toezicht houdt op de INOS-scholen en het CvB.  

 Het directieberaad, dit zijn alle INOS-directeuren, die om de twee weken met elkaar vergaderen 

over het te ontwikkelen en uit te voeren beleid. 

 

Het is de kernopdracht van de gezamenlijke scholen van INOS om talenten van leerlingen te 

ontdekken en hen te begeleiden in hun groei tot zelfbewuste en verantwoordelijke mensen die in 

een steeds veranderende wereld willen blijven leren. 

 

De volgende kernwaarden voor INOS van bijzondere betekenis: 

 

INOS is Verbindend 

INOS wil verbindingen mogelijk maken op meerdere terreinen. Binnen en buiten de klas, binnen en 

buiten de school. De tijd waarin we leven vraagt om een voortdurende check of we elkaar goed zien, 

begrijpen en elkaar betrekken. Alles is in beweging en veel gebeurtenissen en processen hangen met 

elkaar samen. Zeker als je spreekt over leren en talent.  

Vaardigheden en inzichten die leerlingen opdoen in het ene gebied zijn vaak overdraagbaar op een 

ander gebied. Een verbindende school neemt verantwoordelijkheid voor leren en ontwikkelen 

binnen en buiten de school en zoekt actief samenwerking met organisaties rondom de school.  

 

INOS is Verantwoordelijk 

Verantwoordelijkheid kent meerdere facetten. Het gaat over regie nemen en eigen initiatief tonen. 

Het gaat over ruimte en vertrouwen geven. En het gaat over aanspreekbaar zijn en verantwoording 

willen afleggen.  

We stimuleren leerlingen om in toenemende mate zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun 

leerproces. We stimuleren respectvolle omgangsvormen, verantwoordelijkheid voelen voor elkaar en 

voor de natuur en het tonen van zorgzaamheid en medemenselijkheid. Ook het bevorderen van 

initiatief en leiderschap hoort bij verantwoordelijkheid nemen. Zelfverantwoordelijkheid vormt voor 

INOS de kern van de besturingsfilosofie. 

 

INOS is Authentiek 

Als we zeggen dat INOS authentiek is, dan bedoelen we dat we allemaal anders zijn en dat we dat 

toejuichen. Verschillen mogen er zijn. Je eigen persoonlijkheid voegt iets toe aan het geheel, 
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versterkt wat een ander tekort komt. Als je in staat bent om verder te kijken dan de plichten en 

normen, kun je kiezen voor wat echt belangrijk voor je is, kun je je verwonderen over het 

onverwachte en je laten beïnvloeden om er sterker van te worden. Dan haal je het beste in elkaar 

naar boven en bereik je waar je samen voor wil gaan. 

We willen leerlingen in ontwikkeling brengen tot zelfdenkende burgers met voldoende zelfreflectie. 

We willen graag dat de puurheid van het kind ook in de volwassenheid door blijft stralen, zodat je 

jezelf niet serieuzer neemt dan nodig is. Dat je relativeringsvermogen hebt en kunt spelen met de 

talenten die je gegeven zijn. 

  

Om het onderwijs aan te passen aan alle veranderingen die op ons afkomen is er door INOS voor vier 

jaar (2012-2016) een koers ontwikkeld. De belangrijkste onderdelen van deze nieuwe koers zijn: 

 INOS versterkt het zelfverantwoordelijk leren. INOS streeft naar een goed of uitstekend 

onderwijsniveau, zoals zelfverantwoordelijk leren; opbrengstgericht leren; samenwerkend leren; 

cultureel leren. 

 INOS biedt voor iedere leerling een passend onderwijsarrangement, waar mogelijk thuisnabij, dat 

ruimte geeft aan een brede ontwikkeling en talentontplooiing. 

 INOS anticipeert en investeert op het gebied van ICT, de sociale media, wetenschap en techniek 

en andere relevante onderwijsinnovaties. 

 INOS stimuleert zelfverantwoordelijkheid van alle medewerkers, zodat de medewerker zich 

verantwoordelijk voelt voor haar eigen ontwikkeling met een goede kennisontwikkeling.   

 INOS simuleert de brede ontwikkeling van leerlingen. Daartoe wordt de ontwikkeling van brede-

scholen versterkt en wordt een visie ontwikkeld op het vraagstuk van dagarrangementen. INOS 

streeft naar een eenhoofdige aansturing in brede scholen waar meerdere organisaties onder 

vallen. 

 INOS zet in op de doordecentralisatie van de onderwijshuisvesting in het basis-, speciaal basis en 

speciaal onderwijs in Breda. Dit houdt in dat de huisvestingsgelden die nu naar de gemeente 

gaan, onder de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen komen te vallen. 

Naast de directie en het College van Bestuur houdt ook De Gemeenschappelijk Medezeggenschaps 

Raad (GMR), de overkoepeling van de Medezeggenschapsraden van alle INOS-scholen, zich bezig met 

het beleid. Zij geeft instemming en advies aan schooloverstijgende maatregelen en beleid.  

Op school houdt de Medezeggenschapsraad (MR) zich bezig met specifiek beleid van de school.  
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5. Het onderwijs op de school  

In de voorgaande paragrafen heeft u kennisgemaakt met de kaders van waaruit wij werken, te weten 
onze missie en onze visie op onderwijs, identiteit, maatschappelijke positionering. In deze paragraaf 
leest u hoe we dit vertalen naar de praktijk.  
 
Kbs De Spoorzoeker ziet het als haar opdracht om haar onderwijs optimaal af te stemmen om recht 
te doen aan actief en effectief leren. De rol van de leerkracht varieert dan ook instructiegever, 
begeleider en coach. Dit alles in een uitdagende leeromgeving en onderwijsleersituaties. Dit alles 
hangt af van het leerdoel.  
 
Voor de vakken rekenen, taal, (begrijpend) lezen en motoriek/schrijven kiezen we voor effectieve 
instructie en zal de leerkracht de sturende kracht zijn. Deze basisvaardigheden bereiken we met 
behulp van methodes, maar ook door de juiste leeromgeving te kiezen passend bij het leerdoel. 
Doelgericht, opbrengstgericht leren moet leiden tot een excellente school; een school die de 
leerrendementen bereikt die je van de kinderen mag verwachten. Een ruim deel van de onderwijstijd 
besteedt de school hieraan. 
 
Binnen wereldoriënterende en creatieve vakken (cultuur- en kunsteducatie) heeft de leerkracht een 
gedeeld sturende rol. Leerlingen zullen steeds meer inbreng gaan krijgen in het beantwoorden van 
leervragen, het verwerken van de kennis en de manier van presenteren. Samenwerkend leren is 
hierbij een sleutelwoord. 
 
Schoolbreed gaat de school de komende jaren werken aan thema’s waarbij leerlingen eigen 
leervragen leren stellen en beantwoorden. De leerkrachten scheppen kaders en begeleiden de 
leerlingen coachend bij hun zoektocht naar hun antwoorden. Het  plannen, presenteren, reflecteren 
en evalueren met elkaar krijgt hierbij een belangrijke plaats. 
 
De  komende jaren worden de leerkrachten verder geschoold in hun sturende, begeleidende en 
coachende taken.  
 

5.1 De organisatie van het onderwijs 

Op Kbs De Spoorzoeker  werken we in  3 bouwen, te weten: groep 1-2, groep 3-4, groep 5 t/m 8. 
Leerkrachten werken intensief samen in clusters. 

 
5.1.1 Groep  1 en 2 
Er wordt in de groepen 1-2 vanuit de ontwikkelingsgerichte visie gewerkt. De kleuters zitten in 
heterogene groepen. Dat betekent dat kinderen van 4, 5 en 6 jaar met elkaar spelen en leren. In een 
natuurlijk proces geven oudste en jongste kleuters kennis en vaardigheden aan elkaar door.  
Tijdens de inloop kiezen de kleuters een activiteit. Er is ieder dagdeel een kring waar “samen 
beleven, samen zijn” belangrijk is. Ook wordt gewerkt met een kleine kring, waarin specifieke 
leerstof of onderwerpen worden behandeld. Kinderen kiezen vaak zelf of ze alleen, in tweetallen of 
in groepjes willen ‘werken en spelen’. Ze krijgen ook op uitnodiging van de leerkracht activiteiten 
aangeboden. De lokalen zijn in rijke hoeken verdeeld, waar de mogelijkheid is tot samenwerken en 
samenspelen. Aan de hand van de dagritmekaarten herkennen ze de structuur van de week en het 
programma van de dag.  
  
Kleuters kiezen dagelijks zélf waar ze mee willen spelen/werken. Dit verhoogt de betrokkenheid. We 
laten kinderen leren van de leerkracht, van elkaar, het materiaal en de omgeving. We zorgen dat het 
materiaal gevarieerd is en dat de omgeving hen uitdaagt. Als voorbereiding op groep 3 wordt 
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gewerkt met een ‘werkboekje’ zodat de kinderen met alle ontwikkelingsmaterialen kennis hebben 
gemaakt.  
In de kleutergroepen worden de leerinhouden vanuit thema’s aangeboden. Deze thema’s dragen bij 
aan een brede ontwikkeling. De materialen die in de groepen aanwezig zijn, zijn gevarieerd, om 
zowel de motorische, cognitieve, beeldende, emotionele en sociale ontwikkeling te bevorderen. Er 
wordt gewerkt in hoeken waarin regelmatig inhoud en materiaal aangepast wordt aan de 
belangstelling van de kinderen. Tevens is er een duidelijk programma voor een doorgaande lijn naar 
groep 3.  
 
5.1.2 Groepen 3 en 4 
Leerlingen vanaf groep 3 en 4 leren in groepen van vergelijkbare leeftijd. Er wordt gewerkt met een 
vast dag- en weekrooster. Dit geeft kinderen houvast. Op groepsniveau vindt interactieve instructie 
plaats. De instructie wordt aangepast per niveaugroep. Er is een verkorte, basis- en verlengde 
instructie. Vervolgens wordt de nieuwe leerstof geoefend. Kinderen werken individueel, in 
tweetallen of in een groep. Samenwerken wordt op verschillende manieren en momenten 
gestimuleerd.  
De zelfstandige verwerkingen geven inzicht in wat een kind zelf kan. Delen van de dag laten we de 
kinderen zelfstandig werken, zo streven we ernaar dat kinderen een actief aandeel hebben in de 
keuze, planning van het werk of spel. Een kind hoeft nooit ‘stil’ te zitten. In groep 4 leren de kinderen 
zelf hun taal- en rekenwerk na te kijken. In groep 3 wordt  in de middagen extra buiten gespeeld.  

5.1.3 Groepen 5 en 6 

In groep 5 en 6 zitten de kinderen in kleine groepjes. De groep is in verschillende niveaus ingedeeld 
en krijgen naar  onderwijsbehoefte korte, lange en/of begeleide instructie. De instructies zijn 
interactief en de kinderen gaan zoveel mogelijk zelfstandig aan de slag met de verwerking van de 
leerstof. Dit gebeurt individueel, met een maatje of in een groter groepje. Er wordt gewerkt met een 
vast dag- en weekrooster. Dit geeft kinderen houvast.  
In groep 5 krijgen kinderen huiswerk. Dit is minimaal en wordt geleidelijk in hoeveelheid opgebouwd.  
Te denken valt aan: een spreekbeurt voorbereiden, automatiseren van de tafels, Nieuwbegrip XL. In 
groep 6 krijgen de kinderen wekelijks werk voor thuis mee. Het plannen en maken hiervan wordt 
onder begeleiding van de leerkracht gedaan.  

5.1.4 Groepen 7 en 8 

De leerkrachten van de bovenbouw gaan mee van groep 7 naar 8. Zo kunnen zij de leerlingen   
voldoende volgen om een verantwoord advies voor het vervolg onderwijs te geven. 
Er wordt gewerkt volgens een vast dag- en weekprogramma. Door de werkwijze van groep 7 en 8 
leren de kinderen zelf te plannen met behulp van een agenda. Ze werken daar dagelijks mee waarbij 
ze vrij zijn om te kiezen welke taken ze gaan doen en met wie. Het vergroot hun zelfstandigheid.   
De kinderen krijgen wekelijks een huiswerktaak mee waar zij gemiddeld 1 tot 1,5 uur werk aan 
hebben. Op deze manier leren de kinderen zich verantwoordelijk te maken om deze taak thuis te 
plannen, te maken en op tijd in te leveren. Naast dit huiswerk krijgen de kinderen zo nu en dan  een 
samenvatting van een wereldoriënterend vak mee om te leren voor een toets. 

5.1.5 Combigroep 

Jaarlijks bepaalt het aantal leerlingen per leerjaar of  groepen  wel of niet gecombineerd worden. 
Kinderen van 2 verschillende leerjaren zitten dan bij elkaar. Middels het onderwijscontinuüm wordt 
er in de homogene groepen al in 3 niveaus gewerkt. In een combinatiegroep zullen deze niveaus tot 2 
per leerjaar teruggebracht worden. Het zelfstandig werken wordt zowel aan kinderen in een 
combigroep als homogene groep sterk gestimuleerd. Daarnaast zullen deze kinderen gezamenlijke 
lessen krijgen waarin zij als één groep samen kunnen werken. Er wordt zorgvuldig gekeken welke 
leerlingen goed bij elkaar in een combigroep kunnen zitten.  
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5.1.6 Parallelgroepen 

Nu de school groeiende is, ontstaan parallelgroepen. In het nieuwe gebouw  zijn lokalen, leer- 
werkplaatsen en leerpleinen. Deze ruimtes zullen groepsdoorbrekend gebruikt worden. Dat betekent 
concreet dat kinderen uit de parallelgroepen op een aantal momenten samen kunnen werken.   
Mocht het nodig zijn om de parallelgroepen anders samen te stellen, dan zal school dit doen waarbij 
zorgvuldig  aandacht is voor zorgbehoeftes, groepsdynamiek, verhouding jongens/meiden, aantallen 
per groep. 

5.1.7 Groepsoverstijgende activiteiten 

Kbs De Spoorzoeker vindt het heel belangrijk dat kinderen met en van elkaar leren. Dat  gebeurt al 
structureel binnen de eigen groepen, maar ook organiseren we meerdere keren per jaar op 
schoolniveau activiteiten om samenwerking te stimuleren. Oudere kinderen ervaren hun 
competentie als ze jongere kinderen kunnen helpen. Zo lezen leerlingen van groep 6, 7 en 8 in het 
tweede deel van het schooljaar drie keer per week een kwartier  met kinderen uit groepen 3 en 4. 
Hiermee snijdt het mes aan twee kanten. De jongere kinderen gaan beter lezen en de oudere voelen 
zich hierdoor competent.  De jongere kinderen voelen zich ook gezien en vinden het leuk de oudere 
kinderen te zien bijvoorbeeld tijdens het buitenspelen op het plein. 
 

5.1.8 Handvaardigheid 

De school heeft voor 4 lesuren per week een vakleerkracht handvaardigheid in dienst. Per jaar wordt 
gekeken in welke groepen zij handvaardigheid gaat geven. Doordat zij aan de helft van de groep 
lesgeeft, kan de eigen leerkracht extra begeleiding aan de andere kinderen geven. 
 

5.1.9 Digitale schoolborden en computers 

In de nieuwbouw zijn alle lokalen van de school uitgerust met Wifi en met een digitaal schoolbord. 
De investeringen zijn erop gericht om  binnen enkele jaren  1 computer op 3 kinderen beschikbaar te 
hebben. Momenteel is dat  1 op 7 computers.  Het digitale schoolbord is een aanwinst voor de 
kinderen die in een tijd van beeldcultuur opgroeien. Ook versterkt het de mogelijkheid van 
interactief lesgeven. De computer wordt ingezet om kennis te oefenen, als informatiebron, om 
programma’s als Word, Excel en Powerpoint te leren gebruiken bij het maken van werkstukken. 
Vanuit de taal- en rekenmethode wordt voor zowel remediëring als verdieping van de reken-, taal- en 
spellingslessen gebruik gemaakt van computerprogramma’s. Groep 3 werkt met Veilig Leren Lezen 
op de computer. Ook worden andere remediërende softwareprogramma’s voor rekenen en spelling 
gebruikt. Kinderen leven in een wereld van multimedia en moeten daarin ook opgevoed worden. In 
de bovenbouw staan we daarom regelmatig stil bij de mogelijkheden maar ook bij de gevaren.  En we 
vragen ouders hun kind goed te volgen en te begeleiden in het gebruik van de computer. Voor het 
internetgebruik is een protocol opgesteld.  
 
 

5.2 Het onderwijsprogramma 

Als onderwijsinstelling hebben we te maken met de Wet op het Primair Onderwijs (WPO). De 
overheid stelt daarin doelen waaraan het basisonderwijs in Nederland moet voldoen. Dit zijn de 
kerndoelen. De leerinhouden die wij bieden op de Kbs De Spoorzoeker zijn in overeenstemming met 
de kerndoelen zoals vastgesteld in de Wet Primair Onderwijs, zowel wat betreft de inhoud als wat 
betreft de omvang (zie voor de kerndoelen de website: www.slo.nl en zoek vervolgens de site TULE = 
tussendoelen en leerdoelen). De overheid stelt niet alleen doelen maar geeft scholen ook  de 
financiële middelen om die doelen te realiseren. Iedere school kan hierin haar keuzes maken.  
Hieronder beschrijven we kort de verschillende leerstofgebieden en educatieve activiteiten:  
  
 

http://www.slo.nl/
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5.2.1 Technisch lezen 

Het aanvankelijk leesonderwijs start al in groep 1 en 2. Spelenderwijs wordt de ontluikende 
geletterdheid gestimuleerd waardoor kinderen letters, woorden, zinnen en klanken herkennen. Het 
leren lezen krijgt structureel vervolg in groep 3. Door het aanbieden van woorden en het leren van de 
bijbehorende letters kunnen leerlingen al snel nieuwe woorden lezen met de letters die ze hebben 
geleerd. Daarbij is er veel aandacht voor het automatiseren van de letterkennis en het stimuleren 
van vloeiend en vlot lezen. Dit wordt ondersteund vanuit Spreekbeeld, een methodiek waarbij de 
leerkracht de letters en clusters met gebaren, visueel maken. Vanaf groep 4 wordt de techniek van 
het vlot lezen van teksten, zinnen en woorden gericht en op leesniveau van het kind geoefend. 
Daarnaast lezen kinderen boeken uit de schoolbibliotheek of een boek dat ze zelf van thuis hebben 
meegenomen.  
Methode:  
Groep 3: Veilig Leren Lezen;  
Groep 4 t/m 8: Estafette.  

5.2.2 Begrijpend lezen 

Vanaf groep 4 gaan we meer aandacht geven aan begrijpend lezen, naast het technisch lezen. 
Kinderen maken kennis met allerlei soorten teksten en leren strategieën te hanteren om teksten te 
begrijpen.  In de hogere groepen wordt aandacht geschonken aan studerend lezen. Kinderen leren 
informatieteksten aan te pakken en te bestuderen. 
Methode:  
Groep 4 t/m 8: Nieuwsbegrip XL 

5.2.3 Schrijven 

In groep 1 en 2 wordt aandacht besteed aan de fijne motoriek, die onontbeerlijk is voor het leren 
schrijven. In groep 3 wordt tegelijk met het aanleren van de woorden de desbetreffende schrijfletter 
aangeleerd, dit afgewisseld met schrijfpatronen. Het schrijven wordt tot en met groep 6 als apart vak 
gegeven. Het belangrijkste doel is het vlot kunnen schrijven in een leesbaar methodisch handschrift. 
Methode:  
Groep 3 t/m 6: Pennenstreken 

5.2.4 Taal- en spellingonderwijs 

Taalactiviteiten in groep 1 en 2 komen elke dag in de kring aan bod. Leerlingen worden gestimuleerd 
door middel van taalspelletjes, rijmen, klank- en letterherkenning, liedjes en kringgesprekken. In 
groep 3 leren de leerlingen naast technisch lezen ook vormen van taalbeschouwing, verhaaltjes 
schrijven en doen ze allerlei taalspelletjes om het taalgevoel te vergroten. 
In de midden- en bovenbouw wordt een steeds groter beroep gedaan op de eigen creativiteit en het  
inzicht van de leerlingen in taal en taalgebruik. Er is gerichte aandacht voor woordenschatonderwijs, 
spreken en luisteren. Het spellingprogramma van veranderlijke en onveranderlijke woorden en 
werkwoorden sluit aan bij de aangeboden taallessen. Ze leren strategieën om de woorden te 
categoriseren (weet-,  klank- en regelwoorden) om ze foutloos te kunnen schrijven. 
Methode:  
Groep 1-2: Kleuterplein 
Groep 3: Veilig Leren Lezen 
Groep 4 t/m 8: Taal in Beeld en Spelling in Beeld 

5.2.5 Rekenen 

Rekenen is een voortdurend omgaan met relaties tussen getallen, begrippen en hoeveelheden in een 
betekenisvolle context.  
Het verwoorden van oplossingen en handelingen leidt tot begrip. Interactie en werken vanuit 
concrete situaties verhogen dit begrip. Kinderen horen verschillende oplossingen van elkaar. Voor 
het jonge kind uit zich dat in het handelen met materiaal waarbij de leerkracht denk-stimulerende 
vragen stelt. In groep 1 en 2 leren de leerlingen omgaan met begrippen zoals meer en minder, hoog 



 

20 

en laag. Ordenen, tellen en structureren van hoeveelheden zijn aandachtsgebieden die op een 
gevarieerde manier worden geoefend.  
Aan het einde van groep 3 kunnen de leerlingen optellen en aftrekken onder de 20. De nadruk hierbij 
ligt in eerste instantie op inzicht in de getalstructuur en vervolgens is het automatiseren van alle 
bewerkingen tot en met 10 een belangrijk onderdeel. In groep 4 wordt dit verder uitgebouwd met 
het  optellen en aftrekken tot 100 en komen de tafels van vermenigvuldiging aan bod. In hogere 
groepen worden de basisvaardigheden (optellen, aftrekken, delen en vermenigvuldigen) uitgebreid 
tot miljoen. In groep 7 en 8 ligt het accent op breuken, verhoudingen en procenten. Daarnaast wordt 
er ook in alle groepen handelend aandacht besteed aan begrippen als oppervlakte, inhoud, meten, 
tijd, geld, enz.  
Methode:  
Groep: 1-2: Kleuterplein 
Groep 3 t/m 8: Pluspunt 

5.2.6 Wereldoriënterende vakken 

Aardrijkskunde, geschiedenis,  biologie en techniek worden op Kbs De Spoorzoeker op een  
gevarieerde manier in de klas gebracht, met behulp van thema’s en methodes. In de onder- en 
middenbouw is het veel verkennend en dichtbij de eigen belevingswereld. Thema’s als ‘ik’, 
‘seizoenen’, ‘het bos’, 'water' etc.    
In de bovenbouw wordt hun wereld groter en staan bij aardrijkskunde bijv. in groep 6 Nederland, 
groep 7 Europa en groep 8 Wereld centraal. De lessen worden vanuit de methode verrijkt met 
behulp van het digitale schoolbord, dit is hierbij een belangrijke bron van beeldende informatie.  Dit 
schooljaar zal de methodiek van VierKeerWijzer worden geïmplementeerd. De implementatiefase 
start met de thema’s van het vak geschiedenis om zo over 3 jaar vanuit deze methodiek alle wereld 
oriënterende vakken thematisch en geclusterd aan te bieden. De kinderen krijgen een theorie-
aanbod en verwerken het thema vanuit een zelfgekozen opdracht. De opdrachten zijn gevarieerd en 
komen tegemoet aan 8 verschillende intelligenties.  VierKeerWijzer geeft de kinderen ruimte om zich 
te verdiepen in thema’s op een manier die goed aansluit bij hun onderwijsbehoefte, zorgt ervoor dat 
kinderen leren van elkaar, stimuleert dat kinderen actief aan de slag gaan, dat kinderen successen 
ervaren. Ze leren kennis en vaardigheden toepassen in een voor hen betekenisvolle context van het 
thema. 
Methode: 
Groep: 1-2: Kleuterplein 
Groep: 3-8: Biologie: Leefwereld 
Groep: 5-8: Aardrijkskunde: Hier en daar 
                      Geschiedenis: VierKeerWijzer 

5.2.7 Verkeer 

Vanaf groep 1 worden er verkeerslessen gegeven. In groep 7 werken de kinderen toe naar het 
praktisch en theoretisch verkeersexamen. Het theoretische examen wordt landelijk afgenomen 
(3VO). De praktische toets (het ‘foutloos’ fietsen) wordt georganiseerd in samenwerking met 
omliggende scholen. De school doet mee aan het regionale traject Brabants Verkeersveiligheid Label 
(BVL). School en ouders werken samen met de gemeente Breda voor een veilige verkeersomgeving. 
Kinderen leren gericht over hoe te handelen in het verkeer. 
Methode: 
Groep: 4 t/m 8: Verkeerskrant van Veilig Verkeer Nederland (VVN)           

           Lessen van de site VVN en aanvullende materialen voor het digibord. 
 

5.2.8 Engels 

In de groepen 7 en 8 wordt Engelse les gegeven. Naast schriftelijke oefeningen in het werkboek, 
wordt er aandacht besteed aan de spreek- en luistervaardigheid. Ook leren we de kinderen via 
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‘woordjes leren’ om de woordenschat uit te breiden en ter voorbereiding op het Voortgezet 
Onderwijs.  
Methode: 
Groep 7-8: Bubbles 

5.2.9 Bewegingsonderwijs 

In de groepen 1 en 2 staat spel en beweging dagelijks op het programma. Daarbij hoort wekelijks een  
gymles in de speelzaal. Vanaf groep 3 hebben alle groepen wekelijks een uur bewegingsonderwijs in 
de gymzaal aan de Archimedesstraat. Op de tijdelijke locatie in Teteringen krijgen de groepen 2x per 
week gymles in de naastgelegen gymzaal. Jaarlijks organiseert de school een sport- en speldag. 
Lessen bewegingsonderwijs worden regelmatig verzorgd door externe instanties, zoals de sportcoach 
of projecten van Breda Actief. Ook worden de bewegingslessen mede ondersteund door stagiaires 
van  de MBO opleiding CIOS 
De school stimuleert verder deelname aan sporttoernooien,  avondvierdaagse, singelloop. Deze 
toernooien zijn altijd buiten de normale schooltijden, soms in een schoolvakantie.  
Methode: 
Groep 1-8: Basislessen bewegingsonderwijs 

5.2.10 Cultuur- en kunsteducatie  

Kunsteducatie neemt meer en meer een plaats in op Kbs De Spoorzoeker. Per kunstdiscipline worden 
leerkrachten jaarlijks begeleid in het lesgeven van kunsteducatie. In schooljaar 2012-2013 is het team 
begeleid op het gebied van beeldend, in 2014-2015 zal dit plaatsvinden op het gebied van  theater.  
Jaarlijks organiseert de school een kunstweek georganiseerd vanuit de disciplines beeldend, muziek, 
dans en drama (theater). Kunstenaars en/of studenten worden ingehuurd om met de kinderen 
speciale activiteiten te gaan doen.  
 
Als we het over cultuur hebben, denken we allereerst aan die van onze eigen stad Breda. Zo 
bezoeken we met de hogere groepen o.a. de Grote Kerk, de KMA, de verschillende gebedshuizen, 
enz. We laten ons op het gebied van cultuur ondersteunen door  het aanbod cultuureducatie van de 
gemeente Breda “De Ontdekking”. Deze organisatie organiseert activiteiten op het gebied van de 
verschillende kunstdisciplines, zoals muziek, toneel, dans, film, beeldende kunst en literatuur. De 
bedoeling is dat alle kinderen in hun basisschooltijd met iedere discipline minimaal twee keer in 
aanraking komen.  

5.2.11 Catechese 

Per schooljaar komen er drie catecheseprojecten aan de orde, namelijk in september, voor Kerst en 
voor Pasen. Deze projecten worden opgebouwd rond een thema en stimuleren de religieuze 
ontwikkeling.  Het accent ligt op de belevingswereld van het kind. Aan de hand van verhalen en 
opdrachten uit gezamenlijke gekozen thema’s worden belangrijke waarden uitgelegd,  toegepast en 
besproken. In de bovenbouw spreken we over verhalen, tradities en achtergronden uit andere 
godsdiensten.  Daarnaast heeft de school een matrix ontwikkeld, waarin de school zichtbaar maakt 
hoe de door INOS  geselecteerde acht waarden daadwerkelijk in de school en haar jaaractiviteiten 
zichtbaar zijn.  
 

5.2.12 Actief burgerschap 

Onze school heeft tot taak kinderen de kerndoelen bij te brengen van actief burgerschap en sociale 
integratie. Zij leren zich betrokken te voelen bij en te participeren in de samenleving. Ons 
lesprogramma heeft ruime aanknopingspunten, tijd en aandacht voor dit thema.  Binnen de 
wereldoriënterende vakken en levensbeschouwelijke vorming wordt structureel aandacht besteed 
aan onze staatsvorm, de grondrechten van alle burgers, het milieu en wat dat betekent voor ons 
gedrag. Daarnaast worden actuele thema’s in de vorm van projecten uitgelicht. In de groepen 5 en 6 
kijken we wekelijks naar nieuws uit de natuur. 
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In de groepen 7 en 8 kijken we wekelijks het school tv-weekjournaal en bespreken de actualiteit. 
Kinderen vormen met elkaar een mening over actuele zaken. De weekteksten van Nieuwsbegrip 
(begrijpend lezen) gaan over onderwerpen uit de  actualiteit en worden verder uitgediept. 
De Kanjertraining gaat uit van actief burgerschap en sociale integratie. De manier van omgaan met 
elkaar die wordt aangeleerd, wordt in alle vakken en in alle leerjaren doorgevoerd. 
Iedere jaar organiseert de school een Goede Doelen Dag. Kinderen leren zich in te zetten voor een 
ander.  

5.2.13 Educatieve reizen. 

Aansluitend op het onderwijsprogramma organiseert de school jaarlijks een educatieve reis voor alle 
groepen 3 tot en met 7. Leerzaam en leuk worden daarbij gecombineerd. Voorbeelden zijn: 
Eversham in Eindhoven, de Bevertocht in de Biesbosch en de Ontdekhoek in ‘s Hertogenbosch. Voor 
groep 8 organiseert de school een driedaags kamp, vol met activiteiten. 
Deze educatieve reizen en het schoolkamp worden betaald vanuit een schoolfonds. Voorwaarde om 
mee te gaan op een educatieve reis en schoolkamp, is dat ouders het vooraf vastgestelde bedrag 
hebben betaald. Aan het begin van ieder schooljaar ontvangt u hierover informatie. Kunt u dit bedrag 
-om welke reden dan ook- niet betalen, dan is er een regeling mogelijk. Zo kan uw kind toch mee. 
Neemt u daarvoor contact op met de administratie van school of Loket Wegwijs, voor bijzondere 
bijstand (tegemoetkoming voor schoolreisjes, overblijven, enz.): Stadskantoor, Claudius Prinsenlaan 
10, Breda, 076-5299700, www.wegwijsbreda.nl. 
De groepen 1 en 2 gaan in de stad of directe omgeving op stap, te denken valt aan een bos, 

Cadettenkamp, de kinderboerderij e.d. 

5.2.14 Vieringen 

Door het jaar heen worden er door leerkrachten, met hulp van ouders, allerlei feesten 
georganiseerd. Een aantal leerkrachten organiseert met hulp van de ouders deze vieringen. Enkele 
voorbeelden zijn: opening en sluiting van de Kinderboekenweek, de kunstweek,  sinterklaasfeest, 
kerstfeest, carnavalsvieringen.  
 
  

https://webmail.inos.nl/OWA/redir.aspx?C=IozCcx8SLEKFVJXyGBPaIW1hd9SvXdEI4hukGnHQaCyZAupdznNoCG44JKX-IQLJNtl0D-itVv8.&URL=http%3a%2f%2fhttp%2fdienstverlening-wmo.breda.nl%2finformatie-aanvragen
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5.3 Evaluatie en het volgen van leerlingen 

De eerste en belangrijkste vorm van evaluatie is de directe terugkoppeling die de leerkracht aan de 
leerlingen in de groep geeft. De leerkracht is degene die het kind het beste kent. Hij/zij weet welke 
leerstof de leerling beheerst aan de hand van oefenwerk en methodegebonden toetsen en door te 
observeren hoe de leerling zijn werk aanpakt. De leerkracht geeft, als dat nodig is, de leerling extra 
aandacht door verlengde instructie (bijvoorbeeld aan de hulptafel) en/of gerichte oefenstof. Zowel 
het proces als het resultaat zijn onderwerp van evaluatie. 
 
Op Kbs De Spoorzoeker  volgen we de leerlingen systematisch op zowel cognitief maar ook sociaal-
emotioneel gebied.  Voor het volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling  gaan we met ingang 
van schooljaar 2014-2015 gebruik maken van het programma KanVas. Dit is een digitaal programma 
waarmee we twee keer per jaar onze observaties van de leerlingen registreren. Deze registratie biedt 
enerzijds mogelijkheden om kinderen ondersteuning te geven als dit nodig is. Daarnaast krijgt de 
leerkracht op groepsniveau inzicht in het groepsklimaat. Dat zijn vertrekpunten om bijvoorbeeld 
doelgericht bepaalde onderdelen van de Kanjertraining in te zetten.  
 
Kennis en vaardigheden van de kleuters worden  geobserveerd en gevolgd vanuit de normeringen 
van het leerlingvolgsysteem “KIJK!”. Dit is een observatie- en registratiesysteem waarin zichtbaar is 
hoe het kind zich ten opzichte van leeftijdgenoten ontwikkelt. Kleuters maken minstens één maal in 
de kleuterperiode van Cito de toetsen Rekenen voor kleuters en Taal voor kleuters. Omdat vanaf 
groep 3 de leerstof  meer klassikaal ingezet wordt, is er in groep 1/2 veel aandacht voor de oudste 
kleuter. We bekijken of de kleuter voldoet aan de (leer)voorwaarden die nodig zijn om met het 
structurele leerproces in de groepen 3 te kunnen starten. Daarvoor maken we naast de 
observatiegegevens gebruik van CPS toetsen.  
  
Vanaf groep 3 wordt de kennis van de leerstof met methodegebonden toetsen getoetst. Daarnaast 
worden de vakken rekenen, technisch en begrijpend lezen, en spelling periodiek getoetst met 
gestandaardiseerde toetsen van Cito. Daarnaast hanteren we de Cito toetsen van woordenschat en 
studievaardigheden.  
Het kan voorkomen dat de leerkracht het nodig vindt om een diagnostische toets af te nemen om 
beter te kunnen achterhalen waarom de leerling hiaten in de kennis laat zien. Er zijn daarvoor 
verschillende genormeerde toetsen in de orthotheek (bibliotheek voor leerkrachten, waarin 
remediërende methodes, artikelen en onderwijskundige boeken beschikbaar zijn). Met die 
informatie kan het kind gerichter worden geholpen.  
De afname van de Cito-toetsen geeft informatie per (jaar)groep en per vakgebied, maar ook als 
school in vergelijking met andere scholen of in vergelijking met andere jaren. Het opbrengstgericht 
werken gaan we op basis van deze Cito-gegevens een belangrijkere plaats geven zodat we 
doelgericht ons onderwijs kunnen verbeteren of onderhouden.  
 
De resultaten van de afgenomen toetsen (methodegebonden en Cito) worden vastgelegd in het 
registratiesysteem ParnasSys. Leerkrachten maken daarnaast observaties en rapporteren deze toets- 
en observatiegegevens drie keer per jaar aan de ouders. Aansluitend is er een gesprek met de 
ouders. Deze mondelinge toelichting maakt de rapportage compleet. Er is tussentijds altijd ruimte 
om een afspraak te maken voor een gesprek. In de begeleiding van de kinderen zien we ouders als 
partners van de school. 
 
Leerkrachten bouwen op basis van bovenstaande gegevens een digitaal leerlingendossier op. Elk 
leerlingendossier valt onder de wetgeving met betrekking tot de privacybescherming. In navolging 
van de Wet op Bescherming Persoonsgegevens heeft iedere ouder altijd het recht de op school 
geregistreerde informatie over zijn/haar kind in te zien. De school verstrekt slechts gegevens (dus 
ook rapportgegevens) aan derden, als daar een wettelijke verplichting voor is. Te denken valt aan 
rapportage naar scholen voor voortgezet onderwijs, waar uw kind na de basisschool naar toe gaat. 
Ouders wordt hiervoor toestemming gevraagd, middels een handtekening. 
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5.4 Rapportage 

De ouders van de kinderen uit de groepen 1- 2 krijgen twee keer per jaar een uitnodiging voor een 10 
minutengesprek om de vorderingen van hun zoon/ dochter te bespreken. Dit doet de school aan de 
hand van het observatiesysteem KIJK!.  KIJK! Is een  observatie instrument voor het volgen van de 
ontwikkeling in de kleutergroepen. Wanneer een kleuter zes weken op school is, maakt de leerkracht 
een afspraak met de ouders om aan de hand van een korte observatielijst, het CB-4-formulier,  te 
bespreken hoe het gaat in de klas en thuis. Ouders van kinderen die naar groep 3 gaan krijgen in juni 
een uitnodiging voor een gesprek, als afronding van de kleuterperiode.  
  
Op drie momenten verdeeld over het schooljaar krijgen de kinderen van groep 3 t/m 8 een 
schriftelijk rapport: in november/december, maart en juni/juli. Alle ouders worden uitgenodigd voor 
een gesprek over het rapport, de oudercontactmomenten. Deze staan op de kalender ingepland.  
De leerkrachten halen voor hun rapportage de resultaten rechtstreeks uit het leerlingvolgsysteem 
ParnasSys en rapporteren deze gegevens, aangevuld met hun observaties, aan de ouders. 
Aansluitend is er een gesprek met de ouders. Deze mondelinge toelichting maakt de rapportage 
compleet. Ieder kind krijgt vooraf aan de gesprekken een rapportmap mee naar huis. Deze blijft 
eigendom van de school. Na 8 jaar basisonderwijs op Kbs De Spoorzoeker krijgt de leerling de map 
mee en heeft het een uniek document om te bewaren.  
Er is tussentijds altijd ruimte om een afspraak te maken voor een gesprek. De begeleiding van de 
kinderen zien we als een zaak van ouders en school. 
 
De kinderen vanaf groep 3 worden door de leerkracht in een 1 op 1 gesprek op de hoogte gebracht 
over de inhoud van het rapport. Daarna krijgt de leerling het rapport mee naar huis waar u als ouder 
het kunt inzien. 
  
Voor groep 8 geldt dat in de eerste maand van het nieuwe schooljaar een gesprek met ouders 
plaatsvindt. Tijdens dat gesprek wordt op basis van de gegevens uit het leerlingvolgsysteem 
besproken waar accenten  worden gelegd tijdens  het laatste schooljaar. Er is een indicatie op welk 
niveau het kind mogelijk kan uitstromen.  In november krijgen de leerlingen  het eerste rapport en 
zal een oudercontactmoment  gehouden worden. Het tweede rapport komt voor deze leerlingen te 
vervallen. In februari/maart bespreekt de leerkracht samen met het kind en de ouders wat de 
mogelijkheden voor het kind zijn. De school brengt een advies uit voor het niveau en voor plaatsing. 
Een kind kan bijv. niveau-advies: mavo hebben en plaatsingsadvies: mavo/havo. Aan dit advies liggen 
niet alleen prestaties ten grondslag maar ook de sociaal-emotionele ontwikkeling, de motivatie, 
inzet, doorzettingsvermogen en interesses van de leerling.  
 De ouders bepalen daarna bij welke school zij hun kind gaan aanmelden.  
Aan het eind van het schooljaar krijgen de leerlingen hun laatste rapport mee. Dit rapport beslaat de 
2e en 3e rapportperiode van resp. dec t/m eind schooljaar.   
 
Mocht er tussentijds behoefte zijn aan een gesprek dan kunt u altijd met de groepsleerkracht een 
afspraak maken. Mocht er van onze kant behoefte zijn aan een extra gesprek, dan nemen wij 
uiteraard ook contact met u op. Wanneer kinderen naar een andere school gaan, verstrekken we aan 
de ontvangende school een onderwijskundig rapport. Dit geeft beknopt weer hoe de ontwikkeling 
van uw kind op onze school is verlopen.  
 

5.5 Naar het voortgezet onderwijs (VO) 

De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is voor veel kinderen en hun 
ouders/verzorgers een hele stap. Het kiezen van een juiste school, die ook goed bij het kind past, is 
belangrijk. De verantwoordelijkheid voor de schoolkeuze ligt bij de ouders,  school adviseert en helpt 
hierbij. Om dit nog optimaler te laten verlopen hebben we er op onze school voor gekozen dat de 
leerkrachten van groep 7 met hun groep meegaan naar groep 8. 
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In groep 8 volgen informatiebijeenkomsten, voorlichtingsbrochures en ouderavonden. Scholen voor 
voortgezet onderwijs organiseren meestal in januari open dagen en een Voortgezet Onderwijs-markt 
waar alle scholen zich presenteren. 
In november / december maken de leerlingen  van groep 8 het Drempelonderzoek678. Alle vmbo-
scholen van Breda hebben een gezamenlijke afspraak dat deze toets als toelatingseis geldt. Hiermee 
wordt ook vastgesteld of uw kind in de toekomst in aanmerking komt voor leerwegondersteunend 
onderwijs (LWOO), twee andere onderzoeken zijn daarbij aanvullend nodig. Deze zullen voor een 
LWOO-indicatie op de ontvangende school afgenomen worden.  
 
In 2015 zal de landelijke Eindtoets basisonderwijs voor het eerst afgenomen worden in april. 
Onderdelen van deze toets zijn rekenen, taal, informatieverwerking en wereldoriëntatie. De 
Drempeltoets, het Cito LOVS en de Eindtoets geven zicht op passend vervolgonderwijs.  
 
In februari/maart vindt een afrondend gesprek plaats met kind, ouders en de groepsleerkracht 
waarin de schoolkeuze definitief vastgesteld wordt. Bij het aanmeldingsformulier van de ouders 
wordt een onderwijskundig rapport gevoegd. Dit wordt door de basisschool opgemaakt en 
vervolgens  met u doorgenomen. Dit  rapport wordt door zowel de directie als de ouders 
ondertekend en naar VO gestuurd.   
 
Medio maart hebben de VO-scholen twee aanmeldingsdagen gepland. U gaat dan met uw kind, met 
alle formulieren naar de school van uw keuze en meldt uw kind officieel aan. De toelatingscommissie 
van de school voor voortgezet onderwijs beslist aan de hand van het advies van de school, de wens 
van de ouders en het kind,  het onderwijskundig rapport over de toelating. Het kan ook voorkomen 
dat uw kind niet toegelaten kan worden vanwege het teveel aan aangemelde kinderen. De 
aanmelding van uw kind wordt dan automatisch doorgegeven aan de school van uw tweede of derde 
keuze. Wordt uw kind om andere reden afgewezen, dan begeleiden wij u bij de vervolgstappen. Na 
aanmelding hebben de leerkrachten altijd een gesprek met de vervolgschool en bespreken de 
overdracht van uw kind van de basisschool naar Voortgezet Onderwijs.  

5.6 Stagiaires  

Kbs De Spoorzoeker geeft als school ruimte aan studenten om te leren in de onderwijspraktijk. Een 
leerkracht heeft de taak van stagecoach. Zij begeleidt en coacht de studenten in hun 
studieopdrachten. Alle teamleden zijn geschoold om als mentor deze studenten in de groepen te 
begeleiden en te coachen. Het team ziet het als een uitdagende en zinvolle taak om de leerkrachten 
van de toekomst op te kunnen leiden. De school heeft voornemens om jaarlijks  een of meer  leraren 
in opleiding (LIO-student) op te leiden. Tijdens deze stage leidt de derde- of vierdejaars student, 
onder begeleiding van de groepsleerkracht, zelfstandig een groep ter voorbereiding op het 
afstuderen. We zien dit als een win-win situatie omdat het de leerkracht gelegenheid biedt zelf 
kinderen extra begeleiding te geven. Tevens hebben de LIO-stagiaires een afstudeeropdracht die past 
binnen de schoolontwikkelingen.   
In verschillende groepen zullen ook stagiaires uit andere leerjaren van de PABO staan.  Het komt ook 
veel voor dat de school een stageplek biedt aan een student van de opleiding Sociaal Pedagogisch 
Werk. Het gaat doorgaans om studenten die worden opgeleid tot klassenassistent. Alle stagiaires 
verrichten hun werkzaamheden onder eindverantwoordelijkheid van een mentor/ begeleider. 
Meestal is dit de groepsleerkracht van de betreffende groep. De stagecoach van Kbs De Spoorzoeker  
heeft overleg met de begeleider van het opleidingscentrum. Jaarlijks bekijken we opnieuw welke 
leerkrachten een stagiaire kunnen en/of willen begeleiden. Miranda Vergouwen is stagecoördinator.  
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6. De school en de zorg voor leerlingen 

6.1 Het volgen van de leerlingen 

6.1.1 De groep 

De leerkracht in de groep werkt steeds meer handelingsgericht  en opbrengstgericht met 
groepsplannen. Uitgangspunt zijn de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Op basis hiervan worden 
de leerlingen in groepen (clusters) ingedeeld. Op iedere groep wordt het aangeboden onderwijs 
(arrangement) afgestemd. 
 
Voor het goed afstemmen van het handelings/opbrengstgericht werken maakt de leerkracht gebruik 
van twee instrumenten: groepsoverzichten en groepsplannen. 
De stappen die worden doorlopen zijn: 
1) evalueren vorig groepsplan en verzamelen gegevens 
2) selecteren van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften 
3) benoemen van specifieke onderwijsbehoeften 
4) clusteren van leerlingen met gelijke specifieke onderwijsbehoeften 
5) opstellen van het groepsplan 
6) uitvoeren van het groepsplan 
  
De stappen 1 t/m 3 worden in het groepsoverzicht vermeld. De stappen 4 t/m 5 komen in het 
groepsplan terug. Dit plan bestaat  uit: subgroepen, doelen, aanpak, organisatie en evaluatie. 
Het verschil met gangbare plannen is dat met het onderwijscontinuüm  groepsplannen aansluitend 
aan elkaar zijn én dat alle leerlingen er een plek in hebben. Als het echt niet anders kan, wordt er een 
individueel plan opgesteld dat als aanhangsel aan het groepsplan wordt toegevoegd. 

6.1.2 De school  

groepsbespreking 
Het schoolniveau is gericht op de ondersteuning van het handeling/opbrengstgericht werken van de 
leerkracht. De intern begeleider organiseert  in de school groep- en leerling-besprekingen die tot 
doel hebben het onderwijs af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.  
Tijdens een groepsbespreking worden vijf van de zes stappen die hierboven genoemd worden, 
systematisch doorlopen. 
De groepsbespreking wordt gedaan met de intern begeleider en de betreffende teamcoördinator. De 
intern begeleider en de teamcoördinator, hebben beiden de rol van coach voor de leerkracht. De 
leerkracht is verantwoordelijk voor een goede uitvoering.  
Aan het einde van de groepsbespreking maakt de leerkracht zijn groepsplan(nen) af en begint met de 
uitvoering ervan. De teamcoördinator voert een klassenconsultatie uit om de leerkracht feedback te 
geven op de uitvoering van het groepsplan. 
 
leerling-bespreking 
De groepsbespreking draait om de hele groep. Bij een leerling-bespreking komen leerlingen met 
specifieke onderwijsbehoeften aan bod. Bij de leerling-bespreking staat het individu centraal, de 
leerling dus. Deze wordt aangemeld door de leerkracht met een duidelijke hulpvraag én voorzien van 
belangwekkende informatie.  
Grofweg zijn er vier redenen om een leerling aan te melden in de leerling-bespreking: 
1.    de onderwijsbehoeften zijn onhelder;  
2.    de onderwijsaanpak kan niet worden vormgegeven;  
3.    er zijn vermoedens van een stoornis;  
4.    er zijn vermoedens van problemen in de thuis- of buurtsituatie. 
  
Blijven er nog vragen, dan kan worden besloten om bij blijvende onduidelijkheid diagnostiek te 
plegen. Dit kan binnen de school plaatsvinden, maar ook daarbuiten (extern). Bij blijvende 
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problemen bij het vormgeven van de onderwijsaanpak kan begeleiding worden ingeroepen. Ook dit 
kan binnen de school georganiseerd dan wel van buiten de school worden ingeroepen. Vanuit de 
diagnostiek is de begeleiding handelingsgericht, dat wil zeggen: gericht op oplossingen waarmee de 
leerkracht en de ouders verder kunnen. 

6.1.3 De regio 

Op regioniveau gaat het er om dat alle actoren inhoudelijk en procesmatig hun plek in de zorgroute 
krijgen. Wie er ook ingezet wordt voor de begeleiding van de leerling, de focus moet altijd komen te 
liggen op het ondersteunen van het handelingsgericht werken van de leerkracht. 
In de regio wordt ook de samenwerking met externen gestalte gegeven. Alle signalen vanuit het 
onderwijs moeten hun weg vinden naar het Zorg Advies Team/ Zorg In en Om de School (ZAT/ZIOS) 
via het Centrum voor Jeugd & Gezin. 
 

6.2 Passend Onderwijs 

Inleiding 

Met ingang van 1 augustus 2014 gaat Passend Onderwijs van start en houden de huidige 

samenwerkingsverbanden Weer Samen Naar School op te bestaan. Dit houdt in dat schoolbestuur 

INOS deel gaat uitmaken van een nieuw samenwerkingsverband Passend Onderwijs met de naam 

RSV Breda eo, Optimale OnderwijsKansen (OOK).  In dit nieuwe samenwerkingsverband participeren 

26 schoolbesturen voor primair onderwijs met in totaal  137 scholen voor basisonderwijs, speciaal 

basisonderwijs of speciaal onderwijs. Niet alle schoolbesturen voor speciaal onderwijs zijn wettelijk 

deel van het nieuwe samenwerkingsverband. Alleen scholen voor langdurig zieke leerlingen, zeer 

moeilijk lerende leerlingen, leerlingen met een lichamelijke beperking en leerlingen met 

gedragsproblemen en/of psychiatrische stoornissen doen in het samenwerkingsverband mee. Met 

de schoolbesturen speciaal onderwijs voor blinde en slechtziende en dove en slechthorende en 

spraak/taalgebrekkige leerlingen zijn samenwerkingsafspraken gemaakt. 

 

Passend onderwijs is er voor alle leerlingen. In de praktijk gaat het vooral om leerlingen die extra 

ondersteuning nodig hebben. Deze ondersteuning kan nodig zijn vanwege een verstandelijke 

beperking, een chronische ziekte of bijvoorbeeld gedrags- of leerproblemen. Maar ook 

hoogbegaafdheid kan aanleiding zijn om extra ondersteuning te organiseren. 

 

De nieuwe Wet Passend Onderwijs schrijft enerzijds een aantal zaken voor die het nieuwe 

samenwerkingsverband moet regelen, anderzijds geeft de wet vrijheden om op lokaal niveau zelf 

beleid te maken. Dit beleid wordt gemaakt door het bestuur van het samenwerkingsverband dat 

bestaat uit een vertegenwoordiging van alle deelnemende schoolbesturen. De schoolbesturen die in 

het samenwerkingsverband samenwerken krijgen van het ministerie van OC&W geld om het 

onderwijs te regelen voor leerlingen die deze extra ondersteuning nodig hebben. Hiertoe maken de 

schoolbesturen gezamenlijk een ondersteuningsplan dat moet garanderen dat iedere leerling een 

passend onderwijsaanbod krijgt.  

 

Voor de meeste leerlingen zal er door de invoering van Passend Onderwijs in de dagelijkse praktijk 

weinig veranderen. Wel verandert mogelijk de organisatie van de ondersteuning op school en 

worden er op termijn minder kinderen doorverwezen naar het speciaal onderwijs, omdat het 

samenwerkingsverband de ambitie heeft om voor zoveel mogelijk leerlingen thuisnabij het passend 

onderwijsaanbod te realiseren. Wat er op korte termijn verandert wordt in het navolgende uitgelegd. 

 

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

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

ondersteuning nodig heeft, een passend onderwijsaanbod krijgt. Dit houdt in dat na aanmelding de 

school eerst zorgvuldig gaat onderzoeken wat uw kind nodig heeft en of de school die ondersteuning 

zelf kan realiseren, eventueel met ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband. Als de school de 

ondersteuning niet zelf kan bieden en aangeeft dat uw kind het beste naar een andere school kan 

gaan, moet de school, na overleg met u, zorgen dat er een andere school gevonden wordt die wel 

een passend aanbod kan doen en uw kind kan toelaten. Dit kan een andere basisschool zijn, maar 

ook een school voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs. Goed overleg met de ouders is in 

deze situatie uiteraard belangrijk. 

 

Nieuwe visie op ondersteuning 

Tot nu toe zijn we in Nederland gewend aan een proces van verwijzing en toewijzing dat is gebaseerd 

op de vraag wat er met het kind aan de hand is. Op basis van handelingsverlegenheid van de school 

en kindkenmerken zijn tot nu toe besluiten genomen over verwijzingen naar het speciaal 

basisonderwijs of speciaal onderwijs of de toekenning van een rugzakbekostiging als de leerling 

ondanks indicatie op de basisschool blijft. Na 1 augustus 2014 kijken we niet meer naar wat er met 

het kind aan de hand is, maar proberen we de vraag te beantwoorden welke extra 

onderwijsbehoefte de leerling heeft en welke extra ondersteuning dan geregeld moet worden. De 

handelingsverlegenheid van de school is dan niet langer een criterium voor indicatie, maar meer een 

signaal dat de leerling een beter passend onderwijsaanbod nodig heeft.  

 

Positie van de ouders 

De invoering van de Wet Passend Onderwijs leidt tot een andere positionering van de ouders in 

trajecten van toeleiding, verwijzing en extra ondersteuning. Indien uw kind meer ondersteuning 

nodig heeft dan de basisondersteuning van de school moet de school op basis van de zorgplicht in 

actie komen. Dit betekent dat de school de verantwoordelijkheid heeft te onderzoeken welke 

onderwijsbehoeften de leerling heeft en op welke manier daarop een passend antwoord kan worden 

gegeven. Uiteraard betrekt school van meet af aan de ouders in dit traject. School is in dit traject 

leidend en zorgt er voor dat onderzoek plaatsvindt. Het onderzoek kan leiden tot verschillende 

uitkomsten, te weten: 

1 De leerling blijft op school met extra ondersteuning, een arrangement; 

2 De leerling gaat naar een andere basisschool; 

3 De leerling wordt aangemeld bij de commissie voor ondersteuningstoewijzing voor plaatsing 

op school voor speciaal basisonderwijs (SBO); 

4 De leerling wordt aangemeld bij de bij de commissie voor ondersteuningstoewijzing voor 

plaatsing op school voor speciaal onderwijs (SO); 

5 De leerling wordt aangemeld bij de commissie voor onderzoek voor toelaatbaarheid tot 

speciaal onderwijs voor blinde en slechtziende leerlingen of dove en slechthorende en 

spraak/taalgebrekkige leerlingen, dan wel voor een arrangement voor de leerling in de 

basisschool. 

 

Voor de eerste vier trajecten zijn wettelijk afspraken gemaakt over de positionering van ouders en 

kunnen ouders zich beroepen op een mogelijk geschil. Het traject met betrekking tot de 

aanmeldingen voor toelaatbaarheid tot speciaal onderwijs voor blinde en slechtziende of dove en 

slechthorende en spraak/taalgebrekkige leerlingen, dan wel voor een arrangement voor de leerling in 
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de basisschool valt buiten de wettelijke bevoegdheden van het samenwerkingsverband passend 

onderwijs. 

 

Met betrekking tot de eerste vier trajecten kunnen ouders na 1 augustus 2014 verschillende 

commissies benaderen. 

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

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

leerlingen en het ontwikkelingsperspectief. 

 Bezwaaradviescommissie toelaatbaarheidsverklaring. Het samenwerkingsverband is 

aangesloten bij de landelijke bezwaaradviescommissie, waartoe ouders zich kunnen richten 

bij een bezwaar tegen een besluit over een toelaatbaarheidsverklaring.  

 Ouders behouden daarnaast de mogelijkheid om hun klacht voor te leggen aan het College 

voor Mensenrechten en Gelijke Behandeling en om een beroep aan te tekenen bij de rechter. 

 

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 

Iedere school stelt binnen Passend Onderwijs een ondersteuningsprofiel op, waarin de school 

beschrijft welke ondersteuning zij kan bieden en hoe deze ondersteuning is georganiseerd. De 

medezeggenschapsraad heeft adviesrecht op het vaststellen van het schoolondersteuningsprofiel. 

Aan de hand van dit ondersteuningsprofiel maakt de school ook duidelijk of de school zich wil 

specialiseren in een bepaald type ondersteuning of in principe een school wil zijn voor alle leerlingen 

als het passend onderwijsaanbod kan worden gerealiseerd. Het schoolondersteuningsprofiel speelt 

een rol in het toelatingsbeleid van de school en is voor ouders een informatiebron die geraadpleegd 

kan worden als zij op zoek zijn naar een school voor hun kind.  

Het schoolondersteuningsprofiel is via de interne begeleider van onze school op te vragen en in te 

zien. 

 

Geldigheid huidige beschikkingen 

Leerlingen die op basis van een beschikking van de Permanente Commissie Leerlingenzorg of een 

Commissie voor Indicatiestelling in het speciaal (basis)onderwijs verblijven, mogen daar het 

onderwijs genieten voor in ieder geval de duur van de beschikking. Voor leerlingen waarvoor een 

tijdelijke beschikking is afgegeven zal tijdig een besluit moeten worden genomen over de best 

passende voorziening na afloop van die beschikking. 

Voor leerlingen die gebruik maken van de huidige rugzakbekostiging in de basisschool gaat in de 

toekomst een en ander wijzigen. De huidige rugzak moet straks door het samenwerkingsverband 

worden omgezet in een arrangement binnen een passende voorziening. Volgens de wet zijn de 

huidige beschikkingen voor een rugzak vanaf 1 augustus 2014 niet meer geldig. Het bestuur van het 

samenwerkingsverband heeft echter het besluit genomen dat tot het moment van omzetten van die 

rugzak in een arrangement de ambulante begeleiding en de begeleiding vanuit de basisschool  voor 

het schooljaar 2014-2015 worden bekostigd. In de praktijk betekent dit dat het eerste schooljaar 

voor deze leerlingen in de ondersteuning niets hoeft te wijzigen. Nadat het arrangement is bepaald 

kan het zijn dat de leerling een grotere onderwijsbehoefte heeft dan nu vanuit de huidige rugzak kan 

worden gerealiseerd, maar het kan ook zijn dat deze behoefte kleiner is dan de huidig beschikbare 

middelen. Het samenwerkingsverband levert in die zin in de toekomst maatwerk. 

 

Meer informatie nodig? 

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

afgerond.  De ontwikkelingen in ons samenwerkingsverband kunt u volgen via onze website 
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www.rsvbreda.nl. Daarop vindt u onder andere het ondersteuningsplan van het 

samenwerkingsverband. Daarin wordt het beleid van het samenwerkingsverband verwoord. 

 

Dan is er ook een aantal informatieve websites over ‘passend onderwijs’:  

• www.steunpuntpassendonderwijs.nl  

• www.passendonderwijs.nl  

• www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl  

• www.mensenrechten.nl  

• www.onderwijsconsulenten.nl  

• www.onderwijsgeschillen.nl  

  

6.3 Doubleren of (versneld) overgaan  

Soms zoeken we de oplossing voor bepaalde problematiek bij een kind niet alleen in extra zorg. We 
bieden het kind dan de mogelijkheid zich in zijn eigen tempo verder te laten rijpen / ontwikkelen. Dit 
is regelmatig het geval in groep 2. Het kan voorkomen dat, op grond van cognitieve en/of sociaal-
emotionele gronden, het de leerkracht beter lijkt dat een kind het jaar nog een keer overdoet. Dit 
gebeurt in overleg met de teamcoördinator, intern begeleider en de ouders. Wanneer er door ouders 
en school een verschil van mening ontstaat, is het uiteindelijk de directeur van de school die de 
beslissing neemt of een kind overgaat of doubleert. Ook kan, met name in groep 2, ervoor gekozen 
worden dat een kind versneld doorgaat naar het volgende leerjaar. Ook dit gebeurt na zorgvuldig 
overleg. Natuurlijk kan het ook tussentijds gebeuren dat we na uitgebreid overleg met elkaar, 
besluiten een kind een jaar te laten doubleren of juist te versnellen. We begeleiden het kind met zorg 
naar deze stap.  
Kinderen die acht volledige jaren basisonderwijs hebben gevolgd mogen, in samenspraak met de 
ouders, na groep 7 doorstromen naar het voortgezet onderwijs. 
Met de ouders van kinderen die vanuit een andere basisschool aangemeld worden, doorlopen we de 
procedure voor zij-instromers (ook op school ter inzage). 
Wanneer een kind van basisschool verandert, wordt er voor de nieuwe school een onderwijskundig 
rapport opgemaakt waarvan ouders een kopie krijgen. 

6.4 Hoog-intelligente kinderen 

Voor kinderen bij wie we signaleren dat ze te weinig uitdaging vinden in de leerstof, krijgen middels 
de groepsplannen een op hen afgestemd onderwijsaanbod. Daarin spreken we die kinderen op hun 
extra capaciteiten aan zodat ook zij gemotiveerd blijven. Ook voor deze kinderen hanteren we het 
zorgstappenplan. Dit schooljaar zal het protocol hogere intelligentie worden opgesteld en afgerond  
met begeleiding vanuit Eureka! 

6.4.1 Uitdaging in de klas 

Op Kbs De Spoorzoeker bieden we, als blijkt dat de leerling de leerstof op een goed niveau aankan, 
allereerst verrijking in de klas. Dit kan vanuit de methode, daarnaast passen we ook compacting toe. 
Daartoe maken we op basis van de gestelde leerdoelen een gerichte keuze uit de leerstof zodat het 
kind niet alles hoeft te maken. De resterende tijd werkt het kind aan een uitdagende opdracht vanuit 
de vakrichting of soms vakoverstijgend. Uiteraard stellen we ook bepaalde eisen aan dit werk en het 
wordt beoordeeld. Vaak zijn er meerdere kinderen die op deze manier aan het werk kunnen, zodat 
samenwerking mogelijk is. In sommige gevallen kan een kind gebaat zijn bij deelname aan Eureka, 
het bovenschoolse project voor hoogbegaafde kinderen.  
 
6.4.2 Eureka! kenniscentrum voor INOS-scholen 

Eureka! is het kenniscentrum voor meer- en hoogbegaafdheid voor de INOS-scholen. Zij verlenen de 
volgende diensten:  
 

http://www.rsvbreda.nl/
http://www.steunpuntpassendonderwijs.nl/
http://www.passendonderwijs.nl/
http://www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl/
http://www.mensenrechten.nl/
http://www.onderwijsconsulenten.nl/
http://www.onderwijsgeschillen.nl/
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trajectbegeleiding 
Trajectbegeleiding heeft als doel passende begeleiding te zoeken voor kinderen waarbij een 
vermoeden van hoogbegaafdheid bestaat. Bij een dergelijk vermoeden (gesignaleerd door ouders 
en/of school) kan de Intern begeleider contact opnemen met Eureka!. Door middel van gesprekken 
met het kind, school en ouders, in samenhang met de schoolresultaten wordt bekeken of het 
meerwaarde biedt een kind de IQ test af te nemen. Indien de IQ test wordt afgenomen, bepaalt de 
uitslag hiervan of een kind in aanmerking komt voor deelname aan de verrijkingsklas. 

bovenschoolse verrijkingsklassen 
Kinderen, vanaf groep 3, komen voor de verrijkingsklas in aanmerking als zij een algemeen IQ van 
130 of meer hebben dat is vastgesteld in een intelligentieonderzoek. In de verrijkingsklas krijgen de 
kinderen de kans vaardigheden te leren als plannen, samenvatten, het toepassen van 
leerstrategieën, omgaan met succes en falen, doorzetten, samenwerken etc. Dat doen ze o.a. door in 
projecten te werken. Ontdekkend en onderzoekend leren staat centraal. De projecten monden uit in 
een presentatie voor hun ouders en belangstellenden.  
De kinderen krijgen ook Spaanse les en technieklessen. Tevens is er veel gevarieerd 
verrijkingsmateriaal aanwezig.  
De sociaal-emotionele ontwikkeling neemt een belangrijke plaats in. Ze spelen het spel Kwink, 
(ontwikkeld voor hoogbegaafde kinderen) en filosoferen samen. Natuurlijk is er ook ruimte voor 
creativiteit. 
Ook de ontmoeting met ontwikkelingsgelijken is van groot belang; ze worden herkend en erkend! 
De kinderen komen één dagdeel per week bij elkaar in een voor hen speciaal ingerichte klas op 
basisschool De Werft. De groep bestaat uit maximaal 15 leerlingen en er is een onderverdeling 
gemaakt tussen leerlingen uit de groepen 3, 4 en 5 en leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8. 

online kenniscentrum voor scholen en ouders (http://eureka.inos.nl) 
De website van Eureka! biedt een kenniscentrum voor ouders en scholen. Hierop is een schat aan 
actuele informatie te vinden over hoogbegaafdheid. Daarnaast biedt de website forums waarop 
ouders, scholen en leerlingen met elkaar in contact kunnen komen. 

eureka!Mobiel en Kleuterbegeleiding 
Eureka!Mobiel ondersteunt en adviseert de leerkrachten van de kinderen die de verrijkingsklas 
bezoeken, in de eigen onderwijssituatie. Zij helpt de scholen bij het opstellen van beleidsplannen en 
geeft adviezen ten aanzien van het aanpassen van het curriculum voor (meer- en) hoogbegaafde 
leerlingen. 
De Kleuterbegeleiding van Eureka! ondersteunt en begeleidt de leerkrachten van kleuters met een 
ontwikkelingsvoorsprong op de scholen van INOS.  

voorlichting aan o.a. schoolteams, op landelijke conferenties en aan ouders 
Met enige regelmaat worden voorlichtingsbijeenkomsten voor verschillende doelgroepen verzorgd. 
Ook wordt Eureka! geregeld uitgenodigd haar kennis en ervaring buiten INOS te presenteren. 

coördineren van een Professionele Leergemeenschap Hoogbegaafdheid, INOS breed 
Om ervoor te zorgen dat de specifieke vakkennis over hoogbegaafdheid breed wordt gedeeld tussen 
leerkrachten van INOS, begeleidt Eureka! een INOS-brede leergemeenschap op dit gebied. 

Mocht u meer willen weten over Eureka! of vragen hebben, dan kunt u zich wenden tot de IB-er van 
onze school. 

6.5 Dyslexieprotocol 

Vanaf 1 januari 2009 is het door een wetswijziging mogelijk dat leerlingen in aanmerking komen voor 
door de zorgverzekeraar vergoede diagnostiek en behandeling van dyslexie. Deze regeling geldt 
alleen voor leerlingen met een hardnekkig lees- en spellingprobleem, waarbij de zorg start / is gestart 
voor het 9de levensjaar en de school op basis van het Protocol Leesproblemen en Dyslexie al de 
nodige extra begeleiding gaf.  
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Op basis van de diagnostiek wordt bepaald of de  lees- en spellingproblemen voldoende hardnekkig 
zijn en of de leerling in aanmerking komt voor de vergoede behandeling. Als blijkt dat de problemen 
niet voldoende hardnekkig zijn wordt de diagnostiek wel vergoed, maar de behandeling niet. 
In het kort komt het erop neer dat: 

 uit het leerlingvolgsysteem van de school moet blijken dat het kind problemen ervaart met 
lezen en spelling. 

 de school al extra begeleiding heeft geboden aan het kind op het gebied van lezen en 
spelling, maar de resultaten bleven uit. 

 de extra hulp/het onderzoek plaatsvond voor de negende verjaardag van het kind. 

 een gespecialiseerde zorgverlener aan de hand van vastgestelde criteria de diagnose 
“ernstige dyslexie” stelde.  

6.6 Externe ondersteuning onder schooltijd  

In toenemende mate worden scholen geconfronteerd met verzoeken van ouder(s)/verzorger(s) om 
extra zorg (waaronder remedial teaching) voor hun kinderen te organiseren waarbij zij op eigen 
initiatief en voor eigen rekening externe hulp inschakelen. 
De school gaat bij het beslissen op een dergelijk verzoek uit van het wettelijke gegeven dat 
onderwijstijd besteed moet worden aan onderwijs (en niet aan andere zaken). Daarom staat de 
school in beginsel afwijzend tegenover verzoeken tot het (laten) verrichten van hulp (waaronder 
Remedial Teaching) door externe hulpverleners onder schooltijd (binnen of buiten het 
schoolgebouw). Indien er sprake is van een medische indicatie of indien er kan worden aangetoond 
dat de te verlenen hulp een onmisbare schakel in het hulpverleningsproces is, wordt hierop een 
uitzondering gemaakt. Dit ter beoordeling aan de directeur van de school.  
Daarbij dienen goede afspraken gemaakt te worden over het beperken van het schoolverzuim dat 
hierdoor ontstaat. Dit betreft bijvoorbeeld afspraken over de frequentie en de tijdsduur van de hulp 
en de wijze waarop overleg met school plaatsvindt. De school heeft hiertoe een beleidsstuk 
opgesteld, dat vanaf het schooljaar 2013-2014 gehanteerd wordt. Op de website is dit stuk volledig 
in te zien. 
 

6.7 Rots en water trainingen 

In het schooljaar 2014-2015 zullen alle kinderen vanaf groep 3 in het begin van het schooljaar twee 
gymlessen krijgen die gegeven worden door gecertificeerde ‘Rots-en-water’-trainers. Deze lessen zijn 
gericht op het vergroten van het zelfvertrouwen en geven inzicht in sociale omgang. De trainers zijn 
verbonden aan Open-up Fun Kidz. Ouders worden  in de gelegenheid gesteld om  de tweede gymles 
bij te wonen en kunnen kiezen om  voor hun kind een vervolgtraject van 10 lessen aan te gaan. Dit 
vervolgtraject kopen ouders zelf in en vindt plaats buiten de reguliere schooltijden. Voor meer 
informatie: http://www.open-up.nu 

6.8 Taalatelier (schakelklas) 

Schooljaar 2014-2015 wordt een Taalatelier aangeboden, samen met Kbs St. Joseph, en in 
samenwerking met De Nieuwe Veste.  Angelique van Dongen, leerkracht Kbs St. Joseph,  coördineert  
en geeft samen met vakdocenten van De Nieuwe Veste inhoud aan het taalatelier. Kinderen die 
gebaat zijn bij een extra taalaanbod komen hiervoor in aanmerking. Doel van het project is om 
kinderen vanuit cultuur- en kunstvakken actief taal te laten gebruiken, waardoor de woordenschat 
vergroot en taal intensief geoefend wordt. Het taalaanbod tijdens de cursus wordt inhoudelijk 
afgestemd met school  en zal in 8 blokken van 4 weken op woensdagmiddag aangeboden worden. 
Dit taalatelier is gratis, dankzij subsidiegelden vanuit de gemeente. Ouders worden door school 
hiervoor uitgenodigd. Deelname is niet vrijblijvend. Er wordt verwacht dat  een heel jaar wordt 
deelgenomen, dat er thuis samen met ouders geoefend wordt.  Aan het eind van het schooljaar 
wordt het project geëvalueerd en wordt verantwoording afgelegd voor de inzet van de 
subsidiegelden aan de gemeente.  
 

http://www.open-up.nu/
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6.9 Centrum voor Jeugd en Gezin 

De contactpersoon vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin heet de School-CJG-er, voor Kbs De 
Spoorzoeker is dat Malika Bellagmouch. Zodra school weer terug is in de nieuwbouw dan zal de 
school CJG-er wekelijks op school aanwezig zijn.  
De school CJG-er  is werkzaam in een team van collega’s uit verschillende organisaties op het gebied 
van opvoeden en opgroeien. Zoals de Interne Begeleider verantwoordelijk is voor het zorgbeleid in 
de school, is de School-CJG-er  verantwoordelijk voor het zorgbeleid buiten de school: in het gezin en 
in de wijk. Interne Begeleider en School-CJG-er stemmen zorg in en buiten school op elkaar af.  
De School-CJG-er wordt dus ook ingeschakeld voor de leerlingenzorg. Wanneer kinderen en/of 
ouders hier op school ondersteuning nodig hebben in de thuissituatie, kan de School-CJG-er 
meedenken over hoe hiermee om te gaan. Zij adviseert ouders over gespecialiseerde begeleiding 
en/of ondersteuning en informeert de leerkrachten over de ingezette zorg. Met het kind en/of de  
ouder/verzorger wordt er gezocht naar een manier om met de situatie om te gaan of om de 
problemen aan te pakken. Het kan bijvoorbeeld gaan over: 
-         opvoedingsvragen 
-         ontwikkeling van het kind 
-         gedragsproblemen 
-         informatie over hulpverlenende organisaties 
-        zaken die van invloed kunnen zijn op het welzijn van het kind (echtscheiding, rouwverwerking,  

omgaan met pesten) 
De School-CJG-er werkt nauw samen met de school, maar is niet in dienst van de school. 
Aanmeldingen en vragen lopen altijd  via de Intern Begeleider van de school.  
 
Thema-avond 
In samenwerking met het CJG en de omringende scholen, Kbs St. Joseph, Kbs De Liniedoorn zullen 
jaarlijks thema-avonden verzorgd worden. Deze avonden zullen wisselend op een van de scholen zijn. 
Komend schooljaar staan bijv. de  thema’s cyber-pesten en seksuele voorlichting op het programma. 
 
CJG-ouders voor ouders 
Het CJG wil graag laagdrempelig voor ouders zijn. Ouders die interesse hebben, kunnen CJG-
vrijwillige ouder worden. De bedoeling is om andere ouders te informeren over de mogelijkheden 
van het CJG, om andere ouders te helpen door te luisteren, door tips te bieden. Ook wordt bijv. 
vanuit het CJG de cursus positief opvoeden gecoördineerd. Deze wordt verzorgd door ouders voor 
ouders. Voor meer informatie kunt u terecht bij de school-CJG-er: Malika Bellagmouch of de intern 
begeleider. 
 

6.10 GGD West-Brabant 

De GGD West-Brabant (gemeentelijke of gemeenschappelijke Gezondheids Dienst) onderzoekt 
jaarlijks op de basisschool alle kinderen van 5-6 jaar en van 10-11 jaar. De uitkomsten van ieder 
onderzoek worden u per post toegestuurd. Daarnaast worden ze genoteerd in het Digitaal Dossier 
Jeugdgezondheidszorg van uw zoon of dochter. Het kan zijn dat u en uw kind uitgenodigd worden 
voor een vervolgafspraak op de GGD. Soms overleggen wij graag met school of een andere partij naar 
aanleiding van de uitkomsten van het gezondheidsonderzoek. Dat gebeurt uiteraard altijd in overleg 
met ouders.  
 
Het onderzoek vindt plaats op school. U hoeft hierbij niet aanwezig te zijn. De jeugdverpleegkundige 
controleert bij uw kind de lengte en het gewicht. Op 5/6 jarige leeftijd controleert zij ook het gehoor 
en de ogen.  
Wanneer er vanuit school op andere dan de hierboven genoemde momenten twijfels en/of vragen 
zijn over de lichamelijke gesteldheid van uw zoon of dochter  wordt er, samen met de ouders, een 
signaleringskaart ingevuld om een extra onderzoek aan te vragen. 
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Waarvoor kunt u GGD nog meer terecht? 

Zolang uw zoon of dochter gezond en gelukkig is, voor zichzelf opkomt en verstandige keuzes maakt, 
is er natuurlijk niets aan de hand. Maar heeft u twijfels of zorgen over de groei en de ontwikkeling 
van uw kind? Of over zijn of haar gedrag thuis of op school? Dan staan de jeugdartsen, 
jeugdverpleegkundigen en doktersassistenten van GGD West-Brabant voor u klaar. Telefonisch, 
persoonlijk of per e-mail. 
Meer informatie kunt u vinden op de website:  www.ggdwestbrabant.nl, thema ‘Mijn Kind’. 
 

6.11 Protocol Medicijnverstrekking en medisch handelen 

Met ingang van het schooljaar 2014-2015 hanteert Kbs St. Joseph een protocol Medicijnverstrekking 

en medisch handelen. Voor kinderen die structureel (dagelijks) medicatie toegediend krijgen onder 

schooltijd en/of waarvoor medische handelingen noodzakelijk zijn, dienen de ouders een verklaring 

in te vullen en te ondertekenen. Deze formulieren zijn via de leerkracht verkrijgbaar 

6.12 Zorg voor Jeugd 

 Bij ernstige zorgen over een leerling met betrekking tot de thuissituatie maakt de intern begeleider 
een melding aan in het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd. Dit systeem ondersteunt samenwerking 
tussen instellingen en organisaties waarbij de belangen van het kind en het gezin centraal staan. Het 
systeem is een middel om hulpverlening af te stemmen.  
De hulpverlenende instanties zien dát er een melding is gedaan, maar niet wát het probleem van het 
kind inhoudt. Bij twee meldingen vanuit verschillende organisaties of instellingen wordt er actie 
ondernomen. Ouders worden ingelicht als er een melding wordt gedaan. 

6.13 Interactie begeleiding middels filmopnames 

Filmopnames worden op Kbs De Spoorzoeker ingezet om de leerkrachten te ondersteunen bij hun 
onderwijstaak. Deze opnames worden zowel ingezet bij vragen rondom leerlingenzorg, als bij vragen 
rondom onderwijsvernieuwing. Korte filmopnames die in de groep gemaakt worden zullen 
vervolgens met de leerkracht nabesproken worden.  
De gemaakte opnames zullen niet voor andere doeleinden gebruikt worden. Zo zullen de filmbeelden 
die in een groep gemaakt worden,  niet – zonder de uitdrukkelijke toestemming van de betrokken 
leerkracht – aan anderen vertoond worden. Indien de opnames ingezet worden bij specifieke 
begeleidingsvragen van één of meerdere leerlingen, dan worden de ouders hiervan in kennis gesteld 
en om toestemming gevraagd. 
Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik van filmopnamen van uw kind in haar/zijn groep, dan 
kunt u dit schriftelijk kenbaar maken bij de directie van de school.  

6.14 Playing for Success 

In januari 2011 is Teamplay@NAC gestart met het project Playing for Success Breda. Playing for 
Success is een voor Nederland grensverleggend initiatief waarmee leerlingen in de leeftijd van 9 tot 
14 jaar hun prestaties in taal, rekenen en ict verbeteren. Het gaat om onderpresterende kinderen: 
‘gewone’ leerlingen die minder presteren dan ze kunnen en soms achterblijven op het gemiddelde 
niveau. Playing for Success draagt structureel bij aan het opheffen van deze leerachterstanden. 
Daarnaast levert Playing for Success een belangrijke bijdrage aan het zelfvertrouwen én een 
positiever zelfbeeld.   
In Breda wordt gebruik gemaakt van NAC-Academy, een prachtige locatie in het Rat Verlegh Stadion. 

Playing for Success gaat ervan uit dat kinderen van nature gemotiveerd zijn om te leren. Maar door 
negatieve leerervaringen is de motivatie verminderd. Hun zelfbeeld en zelfvertrouwen is daardoor 
verslechterd. Ze geloven zelf dat ze niet goed kunnen leren. Dit heeft tot gevolg dat ze 
onderpresteren. 
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Het stadion, de sport, de ambiance van de professionele voetbalwereld; het draagt allemaal bij aan 
een omgeving die de kinderen uitdaagt, stimuleert en prikkelt tot betere prestaties. Want als 
leerlingen ontdekken dat ze wél kunnen leren en dat leren ook nog leuk is, nemen de 
schoolprestaties toe en hervinden ze hun zelfvertrouwen. Meer informatie en voorwaarden voor 
deelname vindt u op www.playingforsuccess.nl  

6.15 Vervangingen via Matchpoint 

Op onze school wordt vervanging van de groepsleerkrachten en/of onderwijsassistenten, en waar 

mogelijk ook andere functies, geregeld door ‘Matchpoint’. 

Daar wordt een ‘match’ gemaakt tussen een tijdelijke (vervangings-)vacature en een competente en 

enthousiaste waarnemer.  

Als een medewerker ziek wordt of verlof heeft, kan de school digitaal een aanvraag voor vervanging 

melden bij Matchpoint. De planners zoeken daar dan een passende waarnemer bij, die kan zorgen 

dat het onderwijsproces van uw kind zo ononderbroken mogelijk doorgang vindt. 

Matchpoint is ook ‘de poort tot het werken bij INOS’ 

Goede vervangers kunnen bij gebleken geschiktheid doorstromen naar een passende functie op één 

van de INOS-scholen. Matchpoint wordt georganiseerd vanuit het bestuursbureau van INOS. 
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7. De school en de resultaten van  haar onderwijs 

We hebben in het voorafgaande een beeld geschetst van Kbs De Spoorzoeker en het onderwijs dat 
daar wordt gegeven. Dat roept de vraag op waartoe al die inspanningen leiden. Wanneer kun je als 
school zeggen dat je het goed doet? Gegevens over de uitstroom van kinderen in groep 8 zeggen 
volgens ons niet alles over de kwaliteit van het onderwijs. Voorop staat de individuele ontwikkeling 
en de groei van elk kind. 

7.1 Niet-meetbare resultaten 

Wanneer heb je het als basisschool goed gedaan? Als alle leerlingen fluitend naar school gaan, als ze 
zich hebben kunnen ontwikkelen tot zelfstandige jonge mensen, die voor zichzelf kunnen opkomen 
en oog hebben voor anderen. Als ze kunnen terugkijken op acht heerlijke basisschooljaren. Als ze 
hun talenten hebben kunnen ontwikkelen, als ze hebben ontdekt wie ze zijn, wat ze kunnen en wat 
ze willen. Dat vinden wij belangrijk. Maar hoe meet je dat?  
School heeft de  KanVAS-lijsten, waarin de sociaal-emotionele ontwikkeling gescoord en gevolgd 
wordt (voorheen SCOL-lijsten).  Daarnaast wordt de Kanjermethodiek zo ingezet,  dat kinderen leren 
voor zichzelf op te komen en oog krijgen voor de behoeften van anderen. Kinderen bouwen 
zelfvertrouwen op en leren over het eigen gedrag na te denken. Tijdens projecten en activiteiten 
leren kinderen hun talenten kennen en te laten zien.  

7.2 Meetbare resultaten 

Op basis van een jaarlijkse evaluatie van onze leerling-resultaten kunnen we aangeven dat het 
resultaat op de eindtoets van het Cito, vergeleken met scholen met een vergelijkbare leerling-
populatie, voldoende scores geeft. De invoering van goede methodes en materialen én het uitvoeren 
van de in gang gezette schoolontwikkelingen leveren daaraan een belangrijke bijdrage. Het is voor 
ons een uitdaging om deze positieve ontwikkelingen met de kinderen voort te zetten en/of vast te 
houden.  
 
 

 Percentage 
Gewicht 

leerlingen 

ondergrens landelijk 
gemiddelde 

bovengrens Eind-cito score 
school 

oordeel 

2010  533,4 535,2 536,1 535,4 voldoende 

2011  533,8 535,2 536,6 536,6 voldoende 

2012 9% 533,9 535,9 537,9 534,8 voldoende 

2013 6% 534,3 536,6 538,3 537,0 voldoende 

2014 5% 534,5 536,5 538,3 535,2 voldoende 

 
Vanaf schooljaar 2011/2012 geldt een nieuwe systematiek voor de beoordeling van de Cito 
eindtoets. De aangepaste systematiek maakt voor alle scholen gebruik van de ongecorrigeerde 
schoolscore.  
De onder- en bovengrens die gelden zijn afhankelijk van het percentage gewogen leerlingen op de 

hele school. Deze grenzen zijn afgeleid van het landelijk gemiddelde voor scholen met hetzelfde 

percentage gewichtenleerlingen op teldatum 1 oktober van het betreffende schooljaar. De tabel 

geeft dit weer. Met ingang van het schooljaar 2014-2015 wordt de Eindtoets primair onderwijs  van 

groep 8 in april afgenomen. Niet deze uitslagen, maar het schooladvies is bepalend voor de plaatsing 

van het kind op het voortgezet onderwijs (VO). 

 De onderwijsinspectie beoordeelt bovenstaande resultaten om antwoord te krijgen op de vraag of 
de school voldoet aan de kwaliteitsnormen van goed onderwijs. De school heeft naar aanleiding van 
het laatste inspectiebezoek op 21 juni 2011 het basisarrangement toegewezen gekregen. Rapporten 
van Kbs De Spoorzoeker die zijn opgemaakt door de inspectie kunt u nalezen op 
www.onderwijsinspectie.nl. 

http://www.onderwijsinspectie.nl/
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De uitstroom naar het vervolgonderwijs eind schooljaar 2013 - 2014 
 

 AANTAL LEERLINGEN waarvan Totaal  21 leerlingen 

VWO 7  33,3% 

HAVO/VWO 2  9,5% 

HAVO    

MAVO/HAVO 3  14,3% 

MAVO 4 1 naar zorglocatie 19,0% 

GEMENGDE LEERWEG    

KADER 
BEROEPSGERICHTE 
LEERWEG 

2  9,5% 

BASIS 
BEROEPSGERICHTE 
LEERWEG 

3 2 naar zorglocatie 14,3% 
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8. De school en haar ontwikkelingen 

Kbs De Spoorzoeker heeft haar meerjarig strategisch beleidsplan 2013-2017 geschreven. Hierin geeft 
zij aan wat haar ambities zijn. Wij zetten jaarlijks ontwikkelingen in gang en evalueren deze met het 
team. Samen stellen we  prioriteiten voor het komend jaar vast. De volgende gebieden waarin we 
ons komend schooljaar willen ontwikkelen staan hieronder beschreven.  

8.1 Ontwikkelingen op het gebied van onderwijs  

8.1.1 Kanjerschool 

De school profileert zich als een Kanjerschool. Leerkrachten werken volgens het gedragsprotocol  
waarin zij zich verbinden aan hun Kanjerinzet. Het team laat zich tijdens studiedagen minstens twee 
maal trainen. De school maakt zichtbaar aan haar bezoekers dat zij een Kanjerschool is. Leerlingen 
worden twee keer per jaar gevolgd middels het leerlingvolgsysteem sociale en emotionele 
ontwikkeling(LVS SEO) middels het volgsysteem KanVAS. Leerkrachten bekijken met een collega de 
resultaten en zetten gerichte acties daar waar zorg nodig blijkt. 

8.1.2 Opbrengsgericht werken 

Onderwijscontinuum 
Om  goede leerresultaten te bereiken, gaat de school doelgericht om met haar resultaten, door 
opbrengstgericht te werken, waarbij gebruik gemaakt wordt van het leerlingvolgsysteem/ ParnasSys/ 
KIJK/ rapportage. Dit doet zij door middel van het Onderwijscontinuüm. De school zet in op 
vervolgactiviteiten. Teamcoördinatoren, de interne begeleider en een aantal stuurgroepleden 
ondersteunen de teamleden hierin. De school meet in haar jaarlijkse schoolevaluatie of haar 
opbrengsten verhoogd zijn. Komend schooljaar worden de arrangementen van Begrijpend en 
Technisch Lezen voor groep 4 t/m 8, en Rekenen voor groep 1-2 geïmplementeerd.  

Rekenmethode 

Dit schooljaar gaat het team zich verdiepen in de meest recente ontwikkelingen op het gebied van 

rekenen en kennismaken met de methodes die op de markt zijn. Daarbij brengt zij in kaart wat de 

visie van de school is op het gebied van rekenen, zodat doelgericht gekeken kan worden welke 

methode op Kbs De Spoorzoeker het beste past. Het doel is om de huidige rekenmethode te 

vervangen en schooljaar 2015-2016 te werken vanuit de nieuwe rekenmethode.    

 

Meer- en hoogbegaafdenbeleid 

Het  beleid gericht op de meer- en hoogbegaafden kinderen  wordt vastgesteld en er zal gestart 

worden  met de implementatie ervan.  

8.1.3 21st Century Skills 

VierKeerWijzer 
Schooljaar 2014-2015 zal gestart worden met de implementatie van de methodiek van 
VierKeerWijzer. Deze methodiek is gestoeld op de meervoudige intelligentie theorie van Gardner. 
Vanuit de betekenisvolle context van een thema wordt kennis vergaard, verwerkt, getraind en 
geoefend. Meerdere middagen achter elkaar wordt gewerkt aan hetzelfde thema. We starten dit 
schooljaar met vier thema’s van het vak geschiedenis . 
 
ICT en leeromgeving 
De school maakt gericht gebruik van ICT in de instructieprocessen / ICT in de inoefenprocessen. 

Leren bestaat ook voor een gedeelte uit nadrukkelijk herhalen oefenen. De school zoekt uit welke 

software hiervoor geschikt is en maakt hier binnen haar bouwen gezamenlijke afspraken over. De 

school zorgt voor goede ondersteuning t.b.v. het gebruik van digiborden en maakt hierover 
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schoolbrede afspraken. De school zorgt dat er heldere afspraken zijn over het minimale gebruik van 

bepaalde software. De ICT-coördinatoren ondersteunen de leerkrachten hierbij en bekijken of het 

aantal computers hiervoor toereikend zijn en welke andere ICT-apparaten hiervoor wenselijk zijn. 

School schrijft haar ICT-beleid, en stelt op basis van haar ICT beleidsplan een meerjaren 

investeringsplan/ vervangingsplan voor ICT-middelen op. 

In de nieuwbouw is een digitale leeromgeving voorzien van Wifi. De investeringen zijn erop gericht 

om de komende jaren 1 op 3 leerlingen een computer beschikbaar te hebben voor onderwijs.  

 

Snappet 
Voor de groepen 5 t/m 8 zal dit schooljaar een pilot gestart worden om te werken met Snappet. 

Snappet Tabletonderwijs ondersteunt de leerkracht bij de stappen van lesvoorbereiding tot 

lesevaluatie. Deze Snappets zijn als het ware digitale schriften passend bij de methodes die wij op 

school gebruiken.  Deze Snappets geven directe feedback aan de leerling en informeert de leerkracht 

digitaal. Deze kan hierop de instructie gericht afstemmen.  

8.1.4 Cultuureducatie 

Schooljaar 2014-2015 zal de ontwikkeling van een beleidsstuk voor een doorlopende leerlijn 
cultuureducatie Kbs De Spoorzoeker voortgezet worden. Dit wordt aan de hand gedaan van de 
gezamenlijke uitgave ‘De Culture Ladenkast’ van de Cultuurwinkel Breda en andere Brabantse 
cultuurorganisaties. De school laat zich hierin ondersteunen door de Cultuurwinkel. Zodra deze 
vastgesteld is, zal er een implementatieprogramma opgesteld worden. 

8.2 Ontwikkelingen op het gebied van zorg 

 De ontwikkelingen rondom passend onderwijs, zoals beschreven in paragraaf 6.2 worden krijgen 

invulling. Het opstellen van het groeidocument, ontwikkelingsperspectief krijgen hierin een 

plaats.  

 Het beleid hoog-en meerbegaafden moet nog vastgesteld worden binnen het team, vervolgens  

gaat dit document naar de medezeggenschapsraad. De school zal hiervoor een 

implementatieplan schrijven. 

 De taakgroep Rapportage wordt voortgezet om de digitale dossiervorming binnen ParnasSys 

gestalte te geven.  En de zorgprocedure digitaal te stroomlijnen.  

 Het gedragsprotocol, waarin het pestprotocol specifieke aandacht krijgt, is opgesteld en moet 

nog goedgekeurd worden door het team en medezeggenschapsraad. De taakgroep gedrag zorgt 

vervolgens voor een tweejarig implementatietraject.  Afspraken zijn zichtbaar in de school.  

 De samenwerking met Centrum voor Jeugd en Gezin is constructief. Binnen school en in  

samenwerking met  de andere JSL-scholen (Kbs St. Joseph en Kbs De Liniedoorn) worden acties 

ingezet om de bekendheid en laagdrempeligheid naar ouders te vergroten.  Onder andere staan 

er twee thema-avonden op de agenda, t.w.: social media/ cyberpesten en seksuele ontwikkeling 

en voorlichting. 

8.3 Ouderbetrokkenheid 3.0  

Er bestaan verschillende visies op ouderbetrokkenheid. Op Kbs De Spoorzoeker gaan we samen met 

de ouders  de visie op ouderbetrokkenheid onderzoeken en hoe wij deze visie op 

ouderbetrokkenheid kunnen vormgeven. De voorzitters van oudervereniging (OV) en 

medezeggenschapsraad (MR),  een leerkracht en de directie zetten een plan op om samen met de 

ouders hieraan invulling te gaan geven. Dit plan omvat o.a. de communicatielijnen; de mate van 

samenwerken van de leerkrachten met de ouders t.a.v. de ontwikkelingen van ieder kind; de mate 

van participeren van ouders op school en het helder formuleren van wederzijdse verwachtingen. 
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8.4 Overig  

 De school gaat in het schooljaar 2014-2015 nieuwbouw krijgen. Naast leslokalen zullen ook 

leerpleinen ingericht worden. Het team gaat in oktober verhuizen en inrichten van de nieuwe 

locatie.  Vlak voor de zomervakantie 2014 is er een ouderavond geweest, waarin duidelijk is 

geworden of school in de nieuwbouw door zal kunnen gaan met ‘andere schooltijden’. Bij het 

schrijven van deze schoolgids heeft deze ouderavond nog niet plaatsgevonden. 

 Kbs De Spoorzoeker gaat in haar nieuwbouw nauw samenwerken met de buitenschoolse 

organisatie Open Up! Fun Kids. Met een klankbordgroep van ouders worden er naschoolse 

activiteiten ontwikkeld op het gebied sport, cultuur en ontmoeten. 
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9. De school en haar ouders 

Ouders spelen op onze school een belangrijke rol. Enerzijds door het samen in gesprek zijn over de 
ontwikkeling van het kind, anderzijds door het deelnemen aan en initiëren van activiteiten die de 
sfeer op onze school zo kenmerkend maakt. Ouders denken mee en zijn betrokken op allerlei 
niveaus.  

9.1 De medezeggenschapsraad (MR) 

Naast schoolbestuur en directie houdt ook de Medezeggenschapsraad (MR) zich bezig met het beleid 
van de school. Gevraagd en ongevraagd adviseert zij over onder meer kwaliteitszorg, veiligheid en 
schooltijden. Ten aanzien van sommige zaken kan pas een besluit worden genomen na instemming 
van de MR. 
De MR bestaat uit een oudergeleding en een lerarengeleding, met vier gekozen ouders en vier 
teamleden. In geval van een vacature in de oudergeleding wordt een oproep aan de ouders gedaan 
en kunnen nieuwe ouders zich aanmelden voor deelname aan de MR. 
De MR vergadert om de zes weken, gedeeltelijk in het bijzijn van de directie van Kbs De Spoorzoeker. 
Alle ouders van leerlingen van Kbs De Spoorzoeker kunnen vragen om bepaalde zaken tijdens deze 
vergadering te bespreken, ook kunnen zij de vergaderingen bijwonen, deze zijn namelijk openbaar. 
De contactgegevens en wie zitting in de MR hebben, staan vermeld op de website van de school. 
(www.spoorzoekerbreda.nl).  
In het najaar verschijnt er een jaarverslag van de MR, dat ook op de website van de school wordt 
geplaatst. 

9.2 De oudervereniging (OV) 

Alle ouders en verzorgers van onze kinderen vormen samen de oudervereniging. Het dagelijks 
bestuur hiervan is de Oudervereniging (OV), die bestaat uit een voorzitter, een penningmeester en 
een secretaris. Voorts zijn er een aantal leden die de taken die de OV op zich genomen heeft 
uitvoeren. Een afvaardiging van het managementteam is aanwezig bij de vergaderingen die iedere 
maand plaatsvinden. De OV bespreekt in haar overleg regelmatig de dagelijkse gang van zaken op 
school. Daarnaast organiseert de OV allerlei activiteiten samen met het team, zoals het 
Sinterklaasfeest, de Kerstviering of Carnaval. Ter afsluiting van het schooljaar organiseert de OV een 
feestdag met elk jaar weer een ander verrassend thema 
Op de algemene ledenvergadering in oktober bespreekt de OV de activiteiten van het afgelopen jaar 
en het financieel jaarverslag. Daarnaast maakt ze ook de voornemens voor het nieuwe schooljaar en 
de begroting aan de ouders kenbaar. 
De OV vraagt aan ouders een vrijwillige bijdrage, die noodzakelijk is om de activiteiten voor de 
kinderen te financieren. Afgelopen jaar was het € 22,50 per kind. Hierover krijgen ouders een bericht. 
Mocht het voor ouders om welke reden dan ook niet mogelijk zijn deze (gehele) bijdrage te geven 
dan is er altijd een regeling mogelijk. Ouders hebben hiervoor  zelf initiatief te nemen door contact 
op te nemen met de penningmeester van de OV. Op de website staan de contactgegeven gemeld. 
Om ouders op de hoogte te houden van de inhoud van de vergaderingen van de 
medezeggenschapsraad en oudervereniging worden de notulen van beide organen na vaststelling op 
de website gezet. Eventuele reacties kunnen naar de voorzitters/ secretarissen  van betreffende 
organen gestuurd worden. Daarnaast communiceren de medezeggenschapsraad en oudervereniging  
ook via de wekelijkse INFO. 

De oudervereniging van Kbs De Spoorzoeker is aangesloten bij de Nederlandse Katholieke Vereniging 
van Ouders (NKO). Deze vereniging heeft een website  om voor de hand liggende algemene vragen 
van u over onderwijs te beantwoorden. U kunt deze website bezoeken: www.50tien.nl 

9.3 Klassenouders 

Een groot aantal ouders levert op andere fronten een bijdrage aan de school. Zo zijn er in elke groep 
klassenouders. Zij vormen de schakel tussen de leerkracht van een groep en de ouders die kinderen 

http://www.spoorzoekerbreda.nl/
http://www.50tien.nl/
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in die groep hebben. Zo hebben zij een coördinerende rol bij binnen- of buitenschoolse activiteiten. 
Ook spelen zij een rol naar nieuwe ouders om de betrokkenheid te vergroten door de vele 
activiteiten in en om een bepaalde groep. Zij zijn vraagbaak en doorgeefluik van ideeën/opmerkingen 
van ouders naar leerkracht/ team/ OV en vice versa. 

9.4 Luizencontrole 

Er is een groep ouders die het telkens terugkerende luizenprobleem actief aanpakt. Na iedere 
schoolvakantie controleren zij alle kinderen op hoofdluis. Er is een procedure voor leerkrachten 
opgesteld over hoe te handelen bij geconstateerde luis in hun groep. Deze procedure is op te vragen 
bij de leerkracht van uw kind en staat ook op de website Kbs De Spoorzoeker. 
 

9.5 Ouders en Brabants Verkeerslabel (BVL) 

Een aantal ouders en leerkrachten vormen samen de werkgroep Verkeersveiligheid. Deze werkgroep 
werkt aan de doelstelling om zoveel mogelijk kinderen op `voeten en fietsen´ naar school te laten 
komen. In 2009 heeft de school het Brabants Verkeersveiligheidlabel (BVL) behaald. Met jaarlijkse 
activiteiten zorgt de werkgroep dat dit label behouden blijft (zie hiervoor www.bvlbrabant.nl). De 
werkgroep vergadert 4 keer per jaar. 

9.6 Ouderinformatie 

 
9.6.1 Informatieavond voor ouders die zich op basisonderwijs oriënteren 
Voordat ouders een schoolkeuze maken, kunnen zij zich laten informeren tijdens avonden die hier 
speciaal in november en maart voor georganiseerd worden. Er  wordt  dan  informatie gegeven over 
de visie en het schoolconcept, het onderwijs, de dagelijkse gang van zaken en er wordt ingegaan op 
eventuele vragen van de genodigden. Tijdens een rondgang door de school kunnen vragen gesteld 
worden over de inrichting, materialen en andere voorkomende vragen. Ook kunnen zij een afspraak 
maken met de teamcoördinator onderbouw. Ouders kunnen vervolgens een verzoek doen om zich 
rond te laten leiden terwijl de school aan het werk is. Ouders die nog meer indrukken van de school 
willen hebben, kunnen, in overleg, een dagdeel in een klas meemaken. 

9.6.2  Informatieavond voor elke groep 

Aan het begin van elk schooljaar organiseert de school  voor de ouders van de zittende leerlingen een 
informatieavond. Hier vertelt de klassenleerkracht over het programma van dat leerjaar. 
Bijzonderheden over andere zaken die de hele school betreffen komen aan de orde, zoals de 
aanschaf van nieuwe leermiddelen en methodieken. Het is voor ouders een mooie gelegenheid 
kennis te maken met de leerkracht maar ook met andere ouders van de klasgenoten van uw kind.  

9.6.3 Oudercontactmomenten 

Drie keer per jaar, in november,  maart en juni nodigt de groepsleerkracht de ouders uit om over hun 
kind te praten. Op deze oudercontactmomenten worden onder andere de vorderingen besproken. 
Wanneer er vanuit school zorgen over het kind zijn, neemt de school het initiatief om contact te 
leggen met de ouders. Ook kunnen ouders met hun gesignaleerde zorg altijd een afspraak met de 
leerkracht maken. Aan het einde van het schooljaar is er voor de ouders van de kinderen die naar 
groep 3 gaan een speciale ouderavond. Na schooltijd is het in principe altijd mogelijk om even langs 
te gaan bij de groepsleerkracht. We vragen u om vooraf een afspraak te maken, want de 
leerkrachten hebben ook hun overlegmomenten.  

9.6.4 Overige informatiekanalen 

Het team vindt het belangrijk ouders te informeren. Dit gebeurt bijvoorbeeld door middel van de 
schoolkalender en de schoolgids. Deze beide documenten bevatten actuele en praktische informatie 
over de gang van zaken op Kbs De Spoorzoeker.  

http://www.bvlbrabant.nl/
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Verder worden ouders geïnformeerd via de week-INFO, die ook wekelijks op de website geplaatst 
wordt. Ouders blijven zo op de hoogte van wat er op school gebeurd is, welke activiteiten er op het 
programma staan en of daar hulp bij nodig is. Leerkrachten hebben de mogelijkheid hun ouders via 
de website te informeren. Op schoolniveau zullen hier het komende jaar afspraken over gemaakt 
worden. Op de website van onze school kunt u, behalve de week- INFO en de schoolgids, informatie 
vinden over bijzondere gebeurtenissen en activiteiten. Het adres is: www.spoorzoekerbreda.nl 

9.6.5 Gescheiden ouders/verzorgers 

Een echtscheiding doormaken is voor alle partijen een moeizame periode waarin niet altijd duidelijk 
is hoe de zaken het beste georganiseerd kunnen worden. Vaak gaan de kinderen bij één van de 
ouders/verzorgers wonen en krijgt de andere ouder een omgangsregeling met de kinderen. We 
spreken dan over een verzorgende ouder en een niet-verzorgende ouder. Sinds 1998 is er na een 
echtscheiding altijd sprake van gezamenlijk gezag.  
Beide ouders/verzorgers hebben evenveel recht op informatie van school. Het is de plicht van de 
verzorgende ouder om de andere ouder op de hoogte te houden van belangrijke zaken die hun kind 
betreffen, dus ook alle verslagen door te geven over de ontwikkeling van hun kind. Mocht dit door 
omstandigheden niet gebeuren, dan kan de niet-verzorgende ouder altijd de school verzoeken om 
deze informatie te geven. De school verstrekt deze informatie, maar daar zal altijd een verzoek door 
de niet-verzorgende ouder aan vooraf moeten gaan. Daarnaast zal Kbs De Spoorzoeker de 
verzorgende ouder daar altijd over inlichten. De school is verplicht om twee aparte gesprekken te 
organiseren als beide ouders/verzorgers over hun kind willen komen praten, maar niet samen willen 
komen. Mocht u vragen hebben over deze regeling, dan kunt u altijd bij de directie terecht.  
  



 

44 

10. Schooltijden, vakanties en vrije dagen  

10.1 Schooltijden  

 groep 1 t/m 8 

ochtend   08.30 uur – 12.00 uur 

woensdag 08.30 uur – 12.15 uur 

middag 13.00 uur – 15.00 uur 

 
De onderwijstijd 
groep 1 t/m 8 minimaal 7520 per 8 jaar.  Feitelijke les te geven uren schooljaar 2014/2015: 940,25 

10.2 Vakanties en vrije dagen schooljaar 2014 – 2015 

Vakanties 

Zomervakantie 11-07-14 t/m 24-08-14  

Herfstvakantie 20-10-14 t/m 24-10-14 + 31 oktober 2014 

Kerstvakantie 19-12-14 vanaf 12.00 uur  t/m 02-01-15 

Voorjaars/carnvalsvakantie 16-02-15 t/m 20-02-15 

Pasen 03-04-15 vanaf 12.00 uur t/m 06-04-15 

Meivakantie 27-04-15 t/m 08-05-15 

Hemelvaartvakantie 14-05-15 t/m 15-05-15 

Pinksteren 25-05-2015 

Zomervakantie 17-07-15 vanaf 12.00 uur  t/m 30-08-15 

 
 

Studie-   en  vrije dagen team 

Vrijdag 12 september 2014 

Maandag 6 oktober 2014 

Maandag 27 oktober 2014 (inos-dag) 

dinsdag t/m vrijdag 28 t/m 30 oktober 2014 (verhuis) 

Woensdag 26 november 2014 

Dinsdag 03 februari 2015 

Donderdag 12 maart 2015 

Vrijdag 12 juni 2015 
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11. De school en buitenschoolse opvang 

11.1 Overblijven (TSO)   

De opvang tussen de middag, ook wel de kinderlunch genoemd, valt onder de verantwoordelijkheid 
Kober kindercentra. Op Kbs De Spoorzoeker blijven zo’n 100 tot 150 kinderen tussen de middag over. 
Een coördinator van Kober zorgt samen met een groep vrijwilligers voor de begeleiding hiervan. 
Kinderen eten in klaslokalen en brengen de helft van de tijd buiten door. Er wordt een balans gezocht 
tussen het aanbieden van activiteiten en spelen binnen en buiten. De groep begeleiders laat zich 
jaarlijks scholen in het zo goed mogelijk begeleiden van de kinderen. Wilt u meer informatie over het 
overblijven of wilt u uw kind aanmelden voor het overblijven dan kunt u contact opnemen met de 
coördinator. Via kbsdespoorzoeker_overblijven@inos.nl kunt u zich aanmelden en/of wijzigingen 
doorgeven. Ook is een informatiepakket opvraagbaar bij de administratief medewerkster. Voor 
vragen betreffende het overblijven kunt u bij juf Ingeborg van groep 3 terecht, zij is de 
contactpersoon voor het overblijven op Kbs De Spoorzoeker. 

Op de tijdelijke locatie blijven alle kinderen over. Zij eten samen met de leerkracht in de klas en 
spelen aansluitend een half uur buiten onder begeleiding van medewerkers van Kober kindercentra.  

11.2 Buitenschoolse opvang (BSO)  

De opvang voor- school en na school wordt ook verzorgd door Kober kindercentra. In de 
bovenruimte van het gemeenschapshuis aan het Pastoor Pottersplein is BSO Tompouce gevestigd. 
Daar worden kinderen in een huiselijke sfeer opgevangen. De buitenschoolse opvang is geopend 
vanaf 7.30u totdat de school begint en na schooltijd tot 18.30u. De begeleiders pedagogisch 
medewerkers bootsen zoveel mogelijk de thuissituatie na. Ze maken het gezellig, drinken samen een 
kopje thee, doen spelletjes en activiteiten met de kinderen of helpen hen bij hun huiswerk. De 
jongste kinderen worden na schooltijd opgevangen in de ruimte van de Peutertuin. Daar kunnen ze 
rustig bijkomen van hun drukke schooldag. Op maandag, dinsdag en donderdag worden er sport- en 
spelactiviteiten aangeboden. Kinderen kunnen zelf kiezen of ze hier aan deel willen nemen. Ook in de 
vakanties is de bso open! Het uitgebreide programma dat dan (samen met de kinderen) wordt 
samengesteld biedt voor ieder wat wils. Er is regelmatig overleg tussen de coördinator, de 
unitmanager en de directie van de school. Zowel het overblijven als  De BSO hebben heeft een eigen 
oudercommissie waarin o.a. de dagelijkse gang van zaken en de te ondernemen activiteiten 
bespreekpunten zijn. De overdracht van leerkracht naar begeleider pedagogisch medewerker vindt 
plaats op de speelplaats, waar eventueel relevante gegevens over de leerlingen doorgegeven 
worden. 
Voor meer informatie kunt u terecht bij Kober Kindercentra (www. kobergroep.nl of (076) 50 45 
605). Het bestuur INOS heeft een aantal afspraken vastgelegd over de samenwerking met Kober 
Kindercentra die ter inzage bij de directie liggen. Naast BSO Tompouce kunnen kinderen gebruik 
maken van BSO Advendotuin en de KunstBSO Vestetuin. Deze BSO is gevestigd in de Nieuwe Veste, 
een plaatsing op deze BSO is gekoppeld aan een cursus bij de Nieuwe Veste. Ook is in de Belcrum 
wijk onlangs de BSO ‘Zie je zo’ geopend van het kinderdagverblijf Woelewippie. 
De opvangorganisatie Open-up! Fun Kidz zorgt voor een naschoolse opvang aan de Terheijdenseweg 

waar vooral bewegen en sport centraal staan. De kinderen die hier aan deelnemen worden op school 

opgehaald. (zie: adresgegevens vindt u achter in de schoolgids.).  

De school ontwikkelt momenteel met Open Up! Fun Kidz een onderwijsarrangement waar kinderen 

in de nieuwbouw voor naschoolse activiteiten kunnen kiezen, ongeacht of zij wel of geen gebruik 

maken van de naschoolse opvang. De activiteiten liggen op het gebied van sport, cultuur en 

ontmoeten. 
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12. Regelingen 

12.1 Klachtenregeling 

 

Hebt u een klacht? 

Op scholen werken mensen. Waar mensen werken, gaat wel eens wat mis. Dat willen we graag 
oplossen en we willen daarvan leren. Er zijn afspraken gemaakt over de manier waarop we op school 
omgaan met een klacht. Deze afspraken zijn vastgelegd in de Klachtenregeling INOS die op school 
aanwezig is. In het kort zijn er de volgende mogelijkheden: 

1) Eerst een gesprek met de betrokken leerkracht of de betrokken medewerker. 
Een goed gesprek kan veel problemen oplossen. Bespreek het probleem. Vertel wat u zelf hebt 
gedaan om het probleem op te lossen. Vertel ook wat u van de leerkracht (of medewerker) verwacht. 
In de meeste gevallen lukt het om er samen uit te komen. Vraag de teamcoördinator bij het gesprek 
aanwezig te zijn. 

2) De directie van de school 
Als het niet lukt om een goede oplossing te vinden, kunt u praten met de directie van de school. Zij 
zijn verantwoordelijk voor de school. De directie kan een beslissing nemen in een conflict. Op deze 
school zijn Mária Peeters en Antoinet Sommers de directeuren. 

3) De school heeft een schoolvertrouwenspersoon 
Elke school van INOS heeft een of meerdere schoolvertrouwenspersonen. Als u dat wilt, kan de 
schoolvertrouwens-persoon meedenken in het oplossen van een klacht. Het is meestal een 
leerkracht die de regels goed kent. Hij (of zij) kan u helpen in het zoeken van een manier om uw 
klacht te bespreken. Op deze school zijn de vertrouwenspersonen: Desiree van den Ouweland en 
Bart van Kempen. 

4) Het College van Bestuur 
Als het op school niet lukt om een goede oplossing te vinden (ook niet met de directeur), kunt u een 
brief sturen aan het College van Bestuur van INOS (Postbus 3513, 4800 DM  Breda). In die brief 
vertelt u wat uw klacht is en wat u al hebt gedaan om de klacht op te lossen. Het College van Bestuur 
kan een gesprek met u aangaan. Ook kan het College van Bestuur de interne klachtencommissie van 
INOS vragen een advies te geven over de klacht. Het College van Bestuur neemt een beslissing. 

5) De landelijke klachtencommissie 
Als het helemaal niet lukt om tot een goede oplossing te komen, kunt u een brief sturen aan de 
landelijke klachtencommissie katholiek onderwijs (Postbus 82324, 2508 EH Den Haag). Hoe dat moet, 
staat beschreven in de klachtenregeling. Het staat ook beschreven op de website van de 
klachtencommissie (www.geschillencies-klachtencies.nl). 
 
Zijn er nog meer mogelijkheden om uw klacht te bespreken? 
Er zijn nog een paar extra mogelijkheden om uw klacht te bespreken. 

 De medezeggenschapsraad of oudervereniging 
De medezeggenschapsraad, of oudervereniging bespreekt geen klachten over personen. Klachten 
over het beleid van de school kunnen wel worden besproken. 

 De externe vertrouwenspersoon 
INOS heeft ook een vertrouwenspersoon die niet op een school werkt. Dit is de heer Toine van Dorst 
van de Arbo-Unie (06-52501975). Hij heeft een beroepsgeheim. Dat is belangrijk als u met iemand in 
vertrouwen wilt praten over erg moeilijke persoonlijke situaties. 

 De inspectie van het onderwijs 
U kunt uw klacht ook melden bij de inspectie van het onderwijs (Voor ouders: 0800-8051. Het 
postadres is Postbus 88, 5000 AB te Tilburg, of www.onderwijsinspectie.nl). De inspectie geeft een 
signaal af aan de school, maar lost de klacht niet op. Daarvoor moet u echt in gesprek gaan met de 
school zelf. 

http://www.geschillencies-klachtencies.nl/
http://www.onderwijsinspectie.nl/
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Zijn er bijzondere afspraken bij (seksuele) intimidatie, (seksueel) misbruik en geweld? 
Als een klacht te maken heeft met (seksuele) intimidatie, misbruik, of geweld, kunt u daarvoor de 
gewone klachtenprocedure doorlopen. Let erop dat alle INOS-medewerkers verplicht zijn aangifte te 
doen bij de politie in dit soort situaties. Als u een klacht over intimidatie, misbruik of geweld wilt 
bespreken, maar (nog) geen aangifte wilt doen, kunt u contact opnemen met de externe 
vertrouwenspersoon (de heer Toine van Dorst van de Arbo-Unie: 06-52501975) of de 
vertrouwensinspecteur van de inspectie van het onderwijs (0900-1113111). Wel zullen deze mensen 
u vragen zelf aangifte te doen bij de politie. 

als kinderen ergens mee zitten … 
Kinderen kunnen met vragen en problemen zitten die ze niet thuis, of met de eigen leerkracht 
kunnen (of willen) bespreken. In die gevallen kunnen zij terecht bij de schoolvertrouwenspersoon (op 
onze school is dat Desiree van den Ouweland en Bart van Kempen. Zij wijzen eventueel de weg naar 
externe personen of instanties voor verdere hulp. 

12.2 Leerplicht 

 
12.2.1 Gronden voor vrijstelling van het onderwijs en vervangende activiteiten 
Alle kinderen worden altijd op school verwacht en doen aan alle activiteiten mee. Wanneer een kind 
om redenen, bijvoorbeeld geloofsovertuiging, niet aan een bepaalde activiteit mee mag doen, zorgt 
de school voor werkzaamheden die het kind wel kan doen.  

12.2.2 Leerplicht – Schoolverzuim 

Het kan voorkomen dat uw kind om één of andere reden de school niet kan bezoeken. Wilt u dit dan 
tijdig telefonisch of schriftelijk doorgeven. Hebben wij van u geen bericht ontvangen, dan wordt u 
vóór 10.00 uur ’s ochtends gebeld. Bij geen gehoor krijgt u van ons een schrijven met het verzoek de 
reden van verzuim van uw kind alsnog te melden. Wanneer u niet reageert of de reden van verzuim 
ongeoorloofd is melden wij dit aan de leerplichtambtenaar van de gemeente. Voor buitengewoon 
verlof, zoals vrijaf voor een huwelijk, moet de directie toestemming verlenen. Dit moet tien dagen 
tevoren worden aangevraagd. Zij kan alleen toestemming geven als de reden binnen de wettelijke 
mogelijkheden valt. Bij twijfel overlegt zij met de leerplichtambtenaar van de gemeente Breda. Het 
formulier dat u hiervoor moet invullen, is verkrijgbaar bij de administratie (Zie ook: 
www.leerplicht.net) 
 
12.2.3 De leerplichtwet 
Elk kind moet evenveel kansen krijgen in de maatschappij. Het onderwijs geeft het kind kansen. 
Daarom heeft ieder kind evenveel recht op onderwijs. De leerplichtwet verzekert het recht op 
onderwijs voor alle kinderen. De leerplicht van uw kind is begonnen vanaf het vijfde jaar en duurt tot 
en met het schooljaar, waarin het 16 jaar is geworden. De leerplicht is geregeld in de leerplichtwet. 
De gemeente moet erop toezien dat deze wet wordt uitgevoerd. Daarvoor zijn speciale 
leerplichtambtenaren aangesteld (Zie ook: www.leerplicht.net) 
 
Schoolverzuim is nadelig voor kinderen. Het mag dan ook zo weinig mogelijk voorkomen. De 
gemeente is daarom strenger geworden bij het toezien op de uitvoering van de wet. De gemeente 
zorgt ervoor dat de regels van deze wet beter worden nageleefd. De school heeft de plicht uw kind 
onderwijs te geven. U bent verplicht ervoor te zorgen dat uw kind naar school gaat. U bent ook 
verplicht om aan de school te melden dat uw kind niet naar school kan, bijvoorbeeld omdat het ziek 
is of om een andere dringende redenen. In Breda hebben alle scholen met de gemeente Breda 
afgesproken dat zij wekelijks het verzuim van de leerlingen melden bij de leerplichtambtenaar. Het 
gaat hierbij om ongeoorloofd verzuim of vermoedelijk ongeoorloofd verzuim. De leerplicht-
ambtenaar onderneemt in alle gevallen actie. Slechts bij hoge uitzondering en in bijzondere 
omstandigheden wordt toestemming gegeven om uw kind van school thuis te houden. Wilt u daar 
meer over weten, vraag dan op school naar de folder: 'Samen verantwoordelijk voor de leerplicht'. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de leerplichtambtenaar van de gemeente Breda.  

http://www.leerplicht.net/
http://www.leerplicht.net/
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12.2.4 Schorsing 
Als het zover moet komen om een leerling te schorsen voor een korte periode of als er tot 
verwijdering van een leerling overgegaan moet worden, volgt de school de regels die het bestuur van 
INOS  in het ‘Protocol Time-out, Schorsing en Verwijdering van Leerlingen’  heeft vastgesteld. Dit 
protocol  zal in voorkomende gevallen onder de aandacht van de ouders worden gebracht.  

12.3 Sponsoring 

Sponsoring op de scholen van INOS 
In februari 2009 is onder andere door de PO-raad het convenant “scholen voor primair en voortgezet 
onderwijs en sponsoring” ondertekend. INOS voelt zich aan dit convenant gebonden. Voor het 
convenant en toelichting zie: www.rijksoverheid.nl (zoek op ‘sponsoring in het primair onderwijs’).  
 
Relevante achtergrondinformatie: 

 Er is pas sprake van sponsoring als er sprake is van een tegenprestatie door de school. Als er 
geen tegenprestatie is, is er sprake van een schenking.  

 De vermelding van beeldmerken en (korte) reclameteksten op door de school gebruikte 
materialen, zijn geen sponsoring. Dit betreft bijvoorbeeld het logo van het computermerk op de 
PC’s in de klas, of de reclameslogan van de schoolboekenproducent in het lesboek. 

 Een klacht over de wijze waarop de school omgaat met reclame, of sponsoring kan volgens de 
klachtenregeling van INOS worden behandeld. Zie hiervoor elders in deze schoolgids. 

 
Kbs De Spoorzoeker wordt, net als alle andere scholen in Nederland, gesubsidieerd door de overheid. 
Afhankelijk van het aantal leerlingen ontvangt zij gelden voor de aanschaf van materialen, het 
onderhoud van het gebouw en de salariëring van het personeel. De school heeft voortdurend keuzes 
te maken in waar zij haar budgetten aan uitgeeft. Naast de vrijwillige ouderbijdrage, de huur van 
KOBER en het incidenteel verhuren van haar speelzalen maakt de school incidenteel gebruik van het 
aanbod van bedrijven uit de omgeving van de school. We houden dan steeds voor ogen dat daarbij 
een gezonde en verantwoorde leefstijl wordt aangemoedigd.  

12.4 Veiligheidsbeleid op de scholen van INOS 

 
Veiligheidsbeleid op de scholen van INOS 
In scholen zijn veel mensen actief. Daarom dient de aandacht voor veiligheid hoog op de agenda te 
staan. Er is sprake van een aantal wettelijke kaders die scholen (en schoolbesturen) voorschrijven 
veiligheidsbeleid te voeren. Denk hierbij aan de Wet op het Primair Onderwijs en de Arbowet. Deze 
wetgeving stelt kaders aan zowel de fysieke veiligheid in een gebouw, als aan de sociale veiligheid 
van kinderen en volwassenen die met elkaar leren en werken.  
Met behulp van de “checklist voor een veilige school” van het landelijke kwaliteitsteam veiligheid is 
het INOS-brede veiligheidsbeleid geformuleerd. Daardoor is er sprake van een heldere taakverdeling 
tussen wat de individuele scholen doen op het gebied van veiligheid en wat op bestuursniveau voor 
de gezamenlijke scholen van INOS wordt gedaan.  
 
Op Kbs De Spoorzoeker is op de volgende manier invulling gegeven aan het veiligheidsbeleid:  

 er zijn zes geschoolde bedrijfshulpverleners (BHV-ers), waarvan de conciërge plus hoofd 
bedrijfshulpverlener is; 

 de school heeft een gestructureerd plan voor onderhoud van schoolgebouwen op het gebied van 
veiligheid; 

 de school werkt aan Het Brabants Verkeersveiligheidlabel; 

 de school werkt nauw samen met de Arbo-arts bij ziekte of niet welbevinden van het personeel. 

 de school heeft twee schoolvertrouwenspersonen; 

 de school hanteert protocollen rondom persoonlijke calamiteiten; 

 de school heeft een duidelijke klachtenregeling in haar schoolgids opgenomen; 

http://www.rijksoverheid.nl/
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 de school werkt samen met de GGD en stichting jeugd en gezin (CJG-er);  

 de school hanteert voor alle bij de school betrokken personen de gedragscode van INOS; 

 de school heeft van al haar medewerkers een Verklaring Omtrent het Gedrag; 

 alle medewerkers van de school zijn gecertificeerd in de methodiek Kanjer voor de 
ondersteuning van de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen; 

 de medezeggenschapsraad bestaat uit tien leden, waarvan vier ouders en vi teamleden. 
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13. Het schoolteam in 2014-2015 

13.1 Team van onderwijsgevenden 

 
In onderstaand schema kunt u zien, wie waar en wanneer les geeft of taken heeft.  

Naam Groep Maandag Dinsdag 
Woens- 

dag 
Donder- 

dag 
Vrijdag 

Ivonne Martens* 1/ 2A x x x x x  x x x x 

Marleen Ligtvoet/  
Sanne Hindriks 

1/ 2B 
x x x x  

o  
  

o 
 

o 
 

o 
 

o 

Mirjam Masereeuw 
Yvonne Hendriks 

1/ 2C 
x x x 

 
x 
 

 
o 

 x x x x 

Carla van Aert 
Yvonne Hendriks 

1/ 2D 
 

o 
 

o 
x 
 

x 
 

x 
 

 x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

Ingeborg Koertshuis/ 
Jolanda van Berkom 

3a 
x 
 

x 
 

x x  
o 

 x   x x x 

Jolanda van Berkom/ 
Ria Delhez 

3 b 
x x x x  

o 
 
 

 
o 

 
o 

 
o 

 
o 

Isabelle Verkooijen/ 
Bibi Corbeij 

4 a 
 

o 
 

o 
x x x  x x x x 

 

Lianne van Bekhoven 
Danique van Zantvliet 

4 b 
x x x x  

o 
 
 

 
o 

 
o 

 
o 

 
o 

Esther van der Krabben/ 
Desiree van den Ouweland 

5 
x x  

o  
 

o 
 

o 
 x x x x 

Miranda Vergouwen 6 x x x x x  x x x x 

Walther v. Gils / 
Bart van Kempen 

5/6 
x x x x x  x x  

o 
 

o 

Jeannette Plant/ 
Anne-Marie Kuijpers 

7 
x x x x  

o  
  

o 
 

O 
x x 

Martijn van Ooijen/  
Bart van Kempen 

8 
 

o 
 

o 
x x x 

 
 
 

x x 
 

x 
 

x 

*eerste schoolweken samen met vervangster Tessy Maussen 

 
Personeel met andere taken 

Jos Nuijten conc. +    x       

Rinus de Graauw conc. x  x  x  x  x  

Petra Spronk adm. x x x x x  x x   

Anne-Marie Kuijpers IB-er x x       x x 

Yvonne Hendriks TC-er OB   x x   x x   

Lianne van Bekhoven TC-er MB     x  x x   

Bart van Kempen TC-er BB   x x   x x   

Wil van der Meer Lkr HV         x x 

Mária Peeters Directie x x       x x 

Antoinet Sommers Directie   x x   x x   

(x = eerste naam,  o = tweede naam) 
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De school wordt ondersteund door: 

 de administratief medewerkster (Petra Spronk) 

 de conciërge (Rinus de Graauw); dagelijks tot 11.30 uur aanwezig 

 de conciërge+ (Jos Nuijten); iedere maan- en dinsdagmiddag aanwezig. 
De conciërge+ is werkzaam op de drie scholen van de organisatorische eenheid en is o.a. 
verantwoordelijk voor het onderhoud van het gebouw, de installaties, de veiligheid (hoofd BHV) 
in en rondom de school. 

 schoonmaken door schoonmaakbedrijf ISS 
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14. Namen, adressen en telefoonnummers 

Schoolbestuur INOS, 
Stichting Katholiek Onderwijs Breda 
Postbus 3513   
4800 DM  Breda  

t    (076) 561 16 88  
 

e    info@inos.nl 
 

Kbs De Spoorzoeker  
Pastoor Potterplein 2  
4815 BC  Breda 

t     (076) 571 09 64 e     kbsdespoorzoeker_info@inos.nl  
w    www.spoorzoekrbreda.nl 

Directeuren organisatorische 
eenheid JSL: 
Kbs St. Joseph  – Kbs De 
Spoorzoeker  – Kbs De  Liniedoorn: 
Mária Peeters             
Antoinet Sommers    

 
 
 
 
t    06 - 43 51 85 44  
t    06 - 43 50 68 86        

 
 
 
 
e    maria.peeters@inos.nl  
e    antoinet.sommers@inos.nl 

Teamcoördinator onderbouw  
(gr. 1 en 2 ):       
Teamcoördinator middenbouw  
(gr. 3 en 4):     
Teamcoördinator bovenbouw  
(gr. 5 t/m 8):     

Yvonne Hendriks      
 
Lianne van Bekhoven 
 
Bart van Kempen     

e    yvonne.hendriks@inos.nl 
 
e    lianne.vanbekhoven@inos.nl 
 
e    bart.vankempen@inos.nl 

Hoofd bedrijfshulpverlener Kbs De 
Spoorzoeker 
Jos Nuijten 

   
 
e    jos.nuijten@inos.nl 

Interne Begeleider  Anne-Marie Kuijpers e   anne-marie.kuijpers@inos.nl 

Oudervereniging (OV): Jacqueline van 
Glabbeek (voorzitter) 

e   
kbsdespoorzoeker_oudervereniging@inos.nl 

Medezeggenschapsraad (MR):
  

Warner Ceelen 
 (voorzitter)  

e kbsdespoorzoeker_mr@inos.nl 

Samenwerkingsverband RSV  
Optimale Onderwijs Kansen (ook) 
Ridderstraat 34 
4902 AB  Oosterhout 

t  076-5723995 
 

e po@rsvbreda.nl 
w rsvbreda.nl 
 

BSO  
Kober   
Bso Advendotuin 
Bso Wisseltuin 
Bso Vestetuin 
 
Coördinator Kober kinderlunch: 
Mevr. Sharine Lawender   
(tussen 11.30 – 13.00 uur aanwezig)  
 
Unitmanager Kober  
Brigit Bazuin 

 
t (076) 581 54 75   
t 06 23 92 91 88 
t 06 10 32 49 39 
t 06 51 43 87 04 
 
t (076) – 571 09 64 
 
 
 
 
t (076) 581 54 75  

 
e Tompoucebso@kober.nl 
e Advendotuin@kober.nl 
e Wisseltuin@kober.nl 
e Vestetuinbso@kober.nl 
 
e kbsdespoorzoeker_overblijven@inos.nl 
 
 
 
 
e  bbazuin@kober.nl 

BSO  Open-Up! Fun-Kidz              t 06 – 53 34 82 38 e info@open-up.nu 

Kinderdagverblijf   Woelewippie en  
BSO Zie je zo 
 

t (076) 571 74 43 Polderstraat 4, 4815AH Breda  

Peuterspeelzaal de Belhameltjes
  

t (076) 571 29 81 e belhameltjespto@kober.nl 

Coördinator luizenbrigade:  
Mevr. Natascha Smit  

t 06 27106710  
 

e fam.smit88@kpnplanet.nl 
 



 

53 

Interne schoolvertrouwenspersoon: 
Dhr. Bart van Kempen 
Mevr. Anne-Marie Kuijpers 

 
t  (076) 571 09 64 
(school) 

 
e  bart.vankempen@inos.nl 
e anne-marie.kuijpers@inos.nl 

Externe vertrouwenspersoon: 
Dhr. Toine van Dorst, Arbo Unie 
Breda. 

t  06 52 50 19 75  
t  (076) 548 78 00 

 

GGD, afdeling Jeugd, 
 

t  (076) 528 20 00 w ggdwestbrabant.nl 
e info@ggdwestbrabant.nl 

Centrum voor Jeugd en Gezin 
De school-CJG-er Malika 
Bellaghmouch 

t  06-53488471  
t  0800 4440003 

 
Mbellaghmouch@imwbreda.nl 

Inspectie basisonderwijs 
(vertrouwensinspecteur) 

t  088 – 669 60 60 
t  0900 – 111 31 11
  

www.inspectiebasisonderwijs.nl 
 

Leerplichtambtenaar gemeente 
Breda 
Mevr. K. Elvers-Heijster 

 
t  (076) 529 40 80  

 

Wegwijs (loket), voor bijzondere 
bijstand  
(tegemoetkoming schoolreisjes, 
overblijven, enz.) 
Stadskantoor, Claudius Prinsenlaan 
10, Breda,   

 
 
 
t  (076) 529 97 00 

 
w.    www.stichtingleergeld.nl 
 
 
w     www.wegwijsbreda.nl  

Parochie Breda Noord  
Belgiëplein 6, 4826 KT Breda  

 
t  (076) 587 34 82 

 

Politie Breda 
Wijkagent dhr. Wilco Smith 

 
t   0900 – 8844 

 

 
  

mailto:bart.vankempen@inos.nl
http://www.stichtingleergeld.nl/
http://www.wegwijsbreda.nl/
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De vaststelling van de Schoolgids 2014-  2015 met als integraal onderdeel de Schoolkalender. 
 
Deze schoolgids c.q. schoolkalender is positief geadviseerd door de voorzitter van de 
medezeggenschapsraad van Kbs De Spoorzoeker  
 
 
Breda,  …………………………….(datum) 
 
 
…………………………………….(naam, functie) 
 
 
 
 
 
 
 
Deze schoolgids c.q. schoolkalender is vastgesteld door het College van Bestuur INOS-skob 
 
 
Breda, ………………………………(datum) 
 
 
………………………………………(naam, functie) 
 
 


