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“De basisschool, de school waar een stukje basis gelegd wordt voor je leven”.  
Op onze basisschool wordt een stukje basis gelegd voor het leven. OBS J. Henri Dunant maakt deel 
uit van het leven van uw kinderen en dat van u. U vertrouwt uw kind in de loop van de jaren 
ongeveer 8000 uur toe aan de zorg van de mensen op onze school. Dat is een belangrijk deel van een 
kinderleven. Een basisschool kies je dan ook met zorg.  
In deze schoolgids willen wij u graag een beeld geven van wat wij belangrijk vinden en hoe wij 
werken. Deze gids is bedoeld voor ouders die al kinderen op onze school hebben en voor 
toekomstige ouders van onze school en andere belangstellenden. Wij leggen in deze gids 
verantwoording af over onze manier van werken en de behaalde resultaten. Voor nieuwe ouders 
leggen wij uit wat zij mogen verwachten als hun kind bij ons op school komt.  
De gids gaat vooral over de inhoud van ons onderwijs. Behalve de informatie die u hierin vindt, wordt 
u bijna dagelijks op de hoogte gehouden via ons communicatiekanaal Social Schools. Hierin staan 
steeds actuele berichtjes, praktisch of onderwijsinhoudelijk van aard, die voor u en voor uw kinderen 
van belang zijn.  
Wij vinden het vanzelfsprekend dat u regelmatig de school binnenloopt om een kijkje te nemen of 
een praatje te maken. Pas dan krijgt u een goed idee van wat er leeft op onze school. Ook als u als 
ouders voor de basisschoolkeuze staat, bent u van harte welkom op afspraak de school tijdens 
schooluren te bezoeken.  
Wij wensen uw kind een ontspannen en leerzame tijd toe op onze school.  
 
Namens het team van OBS J. Henri Dunant,  
 
Lenard Huijzer 
Directeur 
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Beste ouder(s) / verzorger(s), 
 
De school van uw kind maakt onderdeel uit van Stichting voor Openbaar Onderwijs Land van Altena 
(SOOLvA). Bij SOOLvA ( www.soo-lva.nl) zijn 8 openbare basisscholen aangesloten. De scholen 
bevinden zich in: Werkendam, Sleeuwijk, Woudrichem, Babyloniënbroek, Almkerk, Wijk en Aalburg, 
Eethen en Hank. 
 
De leerling centraal. 
Bij SOOLvA treft u medewerkers aan die elke dag het verschil willen maken voor de leerlingen. Het is 
ons ultieme doel om leerlingen te begeleiden naar gelukkige en actieve burgers. Wij willen graag dat  
iedereen zich fijn voelt op onze scholen, groeit en leert. De scholen van SOOLvA bieden onderwijs op 
maat, dat aansluit bij het niveau, de leerstijl en de interesse en talenten van individuele leerlingen. 
 
Eigentijds onderwijs. 
SOOLvA staat voor modern onderwijs en ter ondersteuning daarvan wordt digitaal lesmateriaal 
ingezet. Er kan op die manier meer maatwerk worden geboden en het aanbod sluit aan bij de 
belevingswereld van de leerlingen. Onze visie op onderwijs is gericht om leerlingen voor te bereiden 
op een toekomst waarvan we niet weten hoe deze eruit gaat zien. Er is aandacht voor de 21st 
century skills zoals samenwerken, talentontwikkeling en creativiteit. We willen de leerlingen 
meegeven dat leren leuk is! 
 
Openbaar onderwijs. 
U vindt bij SOOLvA openbaar onderwijs. Wij hebben een basishouding, dat iedereen er mag zijn. 
Respect is hierin een basiswaarde. Respect voor elkaar, respect voor het feit dat iedereen anders is 
en dat iedereen mag zijn zoals je zelf wilt. De scholen van SOOLvA zijn een oefenplek voor de 
maatschappij. De leerlingen leren leven met iedereen. Juist van anderen leren de leerlingen vooral 
die dingen die zij anders ervaren, aanpakken of oplossen dan zijzelf. De scholen van SOOLvA zijn 
‘ontmoetingsscholen’. De leerlingen ontmoeten elkaar en leren van en met elkaar. 
 
In deze schoolgids vindt u praktische en inhoudelijke informatie over de school. Wij hopen dat alles 
duidelijk is, maar mocht u vragen hebben dan kunt hiervoor terecht bij de directeur van de school 
waarop uw kind zit.  
 
Petra Timmermans 
Bestuurder 
Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena 
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1 Algemene informatie 
 
OBS J. Henri Dunant  
Tulpstraat 9  
4261 CL Wijk en Aalburg  
Tel.: 0416 - 69 1621  
www.obs-henridunant.nl 
info@obs-henridunant.nl  
Directeur: Lenard Huijzer  
 
1.1 Naam en inrichting 
Onze school is genoemd naar de stichter van het Rode Kruis, J. H. Dunant. Jean Henri Dunant was een 
Zwitser, die leefde van 1828 tot 1910. Hij stichtte in 1863 het Rode Kruis.  
De J.H. Dunantschool is een openbare school. “Openbaar” slaat op de bestuursvorm. Onze school 
wordt aangestuurd door de Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena (SOOLVA). Onze school 
staat open voor alle kinderen. Ieders levensovertuiging en cultuur wordt gerespecteerd.  
 
1.2 De directie 
Binnen het bestuur van Soolva (waaronder ook de andere 7 openbare scholen in de gemeente Altena 
vallen) is de bovenschools directeur mevr. Petra Timmermans.  
De directeur van de school is Lenard Huijzer. Hij werkt drie dagen per week op de Henri 
Dunantschool en is daarnaast één dag bovenschools werkzaam. Hier richt hij zich o.a. op Privacy- en 
ICT-beleid. 
 
1.3 De school 
De school telt dit jaar ca. 140 leerlingen. De meeste leerlingen komen uit Wijk en Aalburg. Ook van 
buiten het dorp bezoeken een aantal leerlingen onze school.  
De school is gehuisvest in een vriendelijk ogend schoolgebouw, gelegen nabij het centrum van het 
dorp in een rustige kindvriendelijke buurt.  
Speciale voorzieningen schoolgebouw.  
Het schoolgebouw bestaat uit:  
• Zes groepslokalen  
• Een leerplein, welke dienst doet als leslokaal, zelfstandigwerkruimte en schoolbibliotheek.  
• Personeelskamer/ vergaderruimte.  
• Een kopieerruimte  
• Een orthotheek 
• Directiekamer  
• Gymzaal (naast de school)  
• Peuterspeelzaal 
• Buitenschoolse opvang 
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1.4 GOAG 
De GOAG, Gezamenlijk Onderwijs voor Alle Gezindten, is een vereniging die is opgericht in 1980, met 
als doel om alle vormen van onderwijs te ondersteunen op basis van gelijkwaardigheid, ongeacht de 
levensbeschouwing.  
 
 
Wat doet de GOAG?  

De GOAG ondersteunt het openbaar onderwijs in Wijk en Aalburg. Dit doen zij door ieder jaar leuke 
én educatieve activiteiten of benodigdheden te organiseren en financieren, die de school belangrijk 
vindt. Doordat deze activiteiten niet direct tot de kernactiviteit van de school behoren en extra geld 
kosten, worden ze door de GOAG mogelijk gemaakt.  

Voorbeelden hiervan voor de school zijn de wetenschap en techniekdag uit 2020, de Lipdup die in 
2019 is gemaakt met heel de school, verschillende educatieve theaterprojecten die in de gymzaal 
gespeeld zijn, het produceren van een CD met muziek en liedjes door de leerlingen zelf, 
kookworkshops voor de hele school en Streetwise van de ANWB in oktober 2016.  

De GOAG financiert deze activiteiten d.m.v. de bijdragen van de leden. 

De mensen achter de GOAG  

De GOAG bestaat uit het bestuur, welke een mix is van ouders en onderwijzers (m/V), en uit leden. 
De leden zijn veelal ouder/ verzorger van kinderen van de school of mensen die op een andere 
manier het openbaar onderwijs een warm hart toe dragen.  

Het bestuur vergadert meedere malen per jaar en eens per jaar is er een ledenvergadering. 
Deze wordt gehouden op obs J. Henri Dunant en vindt meestal plaats in mei.  
 

Meer informatie  

Als u meer wilt weten over de GOAG kunt u de directeur van de school, dhr. Lenard Huijzer, 
benaderen met een vraag om meer informatie.  
We staan open voor input van onze leden en vinden het dan ook fijn als zij mee willen denken over 
de activiteiten die we elk jaar organiseren.  

Lid worden van de GOAG 

Vindt u het ook belangrijk dat dit soort extra activiteiten georganiseerd worden voor de leerlingen 
van obs J. Henri Dunant en wil u graag dit soort initiatieven steunen? 
Dan verwelkomen wij u graag als lid van de GOAG! 
U kunt zich aanmelden via onze website https://www.goag.nl  of stuur ons even een mail voor meer 
informatie.  
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2. Waar staat de school voor 
2.1  Missie en kernwaarden 
 
Missie 
OBS J. Henri Dunant staat voor de doelstelling leerlingen voor te bereiden op een complexe en steeds 
veranderende maatschappij.  
Samen met de ouders en een professioneel team staan we voor een school: 

- Waar wij open staan voor ieders eigen identiteit. 
- Waar wij oog hebben voor elkaar. 
- Waar wij werken vanuit een gestructureerde rijke leeromgeving. 
- Waar leerlingen de verantwoordelijkheid krijgen over hun eigen leerproces. 

 
Kortom kinderen die onze school verlaten zijn sociaal sterk, hebben zicht op hun eigen kwaliteiten en 
durven deze vanuit een open blik en op een creatieve manier in te zetten. 
 
Kernwaarden  
De kernwaarden die horen bij onze missie 

1. Samen sterk (Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder) 
2. Respectvol (Wij gaan met respect met onszelf en onze omgeving om) 
3. Initiatiefrijk (Wij durven actief en proactief te handelen) 
4. Sociaal (Wij hebben oog voor anderen) 
5. Open voor iedereen (Wij maken geen onderscheid) 
6. Kritisch (Wij denken zelf na en durven onze mening te geven) 
7. Positief (Wij denken in kansen en mogelijkheden) 
8. Structuur (Wij bieden kinderen de kaders waarbinnen ze kunnen ontwikkelen) 
9. Eigen identiteit (Wij zien bij iedereen specifieke kwaliteiten) 
10. Creativiteit (Wij stimuleren leerlingen om creatief naar mogelijkheden te zoeken) 

 
Onderwijs  
Wij geven ons onderwijs zoveel mogelijk binnen de groepen. Individuele begeleiding en individuele 
routes nemen echter een steeds belangrijkere plaats in. Wij proberen deze afstemming zoveel 
mogelijk binnen de groepen plaats te laten nemen.  
Het is belangrijk, dat een kind zich op school veilig voelt. Geen eisen stellen, als je weet dat een kind 
daaraan niet kan voldoen, maar wel stimuleren tot hogere prestaties. Wij benaderen de leerlingen 
daarom altijd vanuit een Growth-mindset. 
Leerprestaties worden in onze school veelvuldig en systematisch getoetst. Er wordt gebruik gemaakt 
van methode gebonden toetsen en Cito-toetsen. Deze laatste geven een inzicht over meer algemene 
vragen en over de door individuele leerlingen beheerste leerstof. Hierdoor kunnen de leerprestaties 
ook landelijk vergeleken worden. Daarnaast geven de Cito-toetsen ons informatie over onze 
schoolopbrengsten. Aan de hand daarvan analyseren we ons onderwijs en stemmen we 
schoolontwikkeling/(team)scholing daarop af. 
 
Zelfstandig werken met dag- en weektaak en Snappet 
Het onderwijs is zo ingericht dat een leerling na elke les kan werken aan taken die verdieping, 
herhaling of verrijking bevatten. 
In groep 3 gebeurt dat aan de hand van een weektaak, waarop diverse vakgebieden aan de orde 
komen die zelfstandig verwerkt kunnen worden.  
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Vanaf groep 4 verwerken de kinderen de leerstof van de vakgebieden rekenen en spelling aan de 
hand van Snappet. Via dit leermiddel wordt de leerstof van de gegeven les op maat aangeboden en 
kunnen kinderen na afronding van de les op hun eigen niveau doorwerken. Dat gebeurt op twee 
manieren:  

1. Kinderen werken verder aan het doel van de les, verwerkingsstof wordt steeds afgestemd op 
het vaardigheidsniveau.  

2. Kinderen werken verder aan, een door de leerkracht samengesteld, werkpakket. Zij werken 
dan aan doelen binnen het vakgebied, waar zij nog verder op kunnen ontwikkelen. 

Door de inzet van zelfstandig werken op bovenstaande manier, leren kinderen zelfstandig keuzes te 
maken, zelf bepaalde onderdelen na te kijken en te plannen wanneer ze samen kunnen werken.  
De leerkracht krijgt op deze manier meer tijd om kinderen extra aandacht te kunnen geven, in plaats 
van het centraal lesgeven voor de klas. Hoofddoel is dat alle kinderen aan het werk gaan met taken 
die passend zijn voor hem of haar.  
 
Coöperatief leren  
Naast het zelfstandig leren werken, krijgen de kinderen ook handvatten om samen te leren werken. 
Niet op een manier van “jij weet het antwoord, dus schrijf ik het ook maar op”. Maar kinderen wordt 
geleerd om goed te overleggen in een groepje, zijn om de beurt voorzitter (woordvoerder), secretaris 
(schrijver) enz. Net als in het echte leven leren kinderen al in een vroeg stadium dat je ook kunt 
samenwerken met iemand die niet je hartsvriend(in) is.  
In het schoolplan 2019-2023 is coöperatief leren opgenomen als ontwikkelplan. Zodat we hier nog 
meer diepgang en betekenis aan kunnen geven. 
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Omgaan met verschillen 
De school vindt het belangrijk dat er rekening gehouden wordt met verschillen. Wij proberen voor 
ieder kind een passend aanbod te creeëren. Hierbij houden we zoveel mogelijk rekening met 
verschillen onderling in tempo en aanleg. Er zijn bijv. kinderen die geen uitgebreide uitleg nodig 
hebben, in tegenstelling tot anderen die juist extra uitleg van de leerkracht behoeven.  
Snappet biedt door de wijze van monitoring leerkrachten meer mogelijkheden om per lesdoel te 
bepalen welke leerlingen behoeften hebben aan extra instrucie, of juist zelfstandig verder kunnen. 
Daarnaast geeft Snappet handvatten voor het geven van directe verlengde instructie tijdens de les. 
 
Directe instructiemodel  
Op onze school hanteren we het directe instructiemodel (de leerkracht legt uit).  
Aan het begin van de les kijken we terug naar de vorige les; inventariseren we wat de leerlingen al 
over het onderwerp weten en wat gaan we deze les doen. Dan wordt de instructie gegeven. Daarna 
wordt nagegaan of de instructie is begrepen. Vervolgens gaat de leerling het geleerde zelf toepassen 
zonder interactie met de leerkracht; de leerkracht kan aan enkele leerlingen extra instructie geven. 
Tenslotte gaan we met elkaar evalueren wat er geleerd is en vooruitkijken.  
Tijdens de scholing “Teach like a champion” in het schooljaar 2017/2018 hebben de leerkrachten 
(instructie)technieken eigen gemaakt, die directe instructie nog effectiever maken en daarmee de 
betrokkenheid van de kinderen verhogen. Deze technieken zijn als rode draad terug te zien in de 
lessen die worden gegeven. 
 
Orde en netheid  
We zijn ervan overtuigd dat leren in een ordelijke omgeving uitnodigt tot netjes werken. Orde en 
netheid beginnen voor ons reeds bij binnenkomst: schoenen netjes wegzetten, jas ophangen, 
opgeruimde kasten, overzichtelijke manier van opruimen van materialen enz.  
 
Zorgverbreding  
Het team vergadert frequent o.l.v. de schoolleider of de intern begeleider. Daarnaast worden een 
aantal keer per jaar groepsbesprekingen gehouden waarin de leerkrachten en de intern begeleider 
de groepsplannen bespreken. Ook worden er individuele leerling-besprekingen gehouden met de 
leerkracht en de intern begeleider waarin ondersteuning voor een individuele leerlingen wordt 
besproken. 
 
2.2. Het klimaat van de school 
Voor de ontwikkeling van uw kind is het belangrijk dat zij/hij zich veilig voelt. Je moet je thuis voelen 
en weten waar je aan toe bent; dat geeft een gevoel van zekerheid. Daarvoor moet een duidelijke 
structuur aanwezig zijn. Het hoe en waarom van regels proberen wij de kinderen zoveel mogelijk 
duidelijk te maken.  
Een goede band tussen leerling en leerkracht is van wezenlijk belang. Problemen moeten in een open 
sfeer besproken worden, waarbij rekening gehouden moet worden met de mogelijk- en on-
mogelijkheden van kind, leerkracht en ouders. Communicatie met ouders is van groot belang en 
waar mogelijk zijn zij betrokken bij het leer/ontwikkelingsproces van hun kind.  
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3. De organisatie van ons onderwijs 
3.1  Nieuwe leerlingen  
 
Nieuwe leerlingen kunnen in principe dagelijks worden aangemeld. Voor de aanmelding van nieuwe 
leerlingen gebruiken wij een heel duidelijk stappenplan: 
 

1. Een ouder geeft blijk van interesse in de school. 
2. De directie nodigt de ouders uit voor een kennismaking op de school. Idealiter is het kind 

hier ook bij aanwezig. 
3. Tijdens het kennismakingsgesprek geeft de directie de nodige informatie over de school en 

hebben ouders de ruimte om vragen te stellen. Er wordt ook een rondleiding door de school 
gegeven. 

4. Wanneer de keuze van de ouder op onze school is gevallen, zal er een intakegesprek 
plaatsvinden. Bij dit gesprek zijn ouders, school en voorschool aanwezig. Dit gesprek vindt 
uiterlijk plaats bij een leeftijd van 3 jaar en 10 maanden. Tijdens dit gesprek brengen we de 
onderwijsbehoeften van het kind in kaart.  

5. De school heeft maximaal 6 weken de tijd om te onderzoeken of de school kan voldoen aan 
de onderwijsbehoeften van de leerlingen. In de praktijk is deze termijn zelden nodig. 

6. Aan de hand van het onderzoek neemt de school een besluit tot wel of geen aanname. 
Wanneer er geen sprake is van aanname zal de school zorgen voor een duidelijke 
onderbouwing. 

7. De kleuterleerkracht plant in samenspraak met de ouder vier wenmomenten voor het kind. 
8. Na ongeveer 8 weken school zal er een startgesprek plaats vinden op school. Dit is een 

gesprek tussen ouder en school waarbij gekeken wordt naar de start van het kind op school. 
   

 
3.2.  Samenstelling van het team 
 
De bovenschoolse directeur  
Het Stichtingsbestuur wil besturen op afstand en dat betekent dat het beleid geïnitieerd wordt door 
het bestuur, maar dat de uitvoerende verantwoordelijkheid bij de bovenschools directeur, Petra 
Timmermans, ligt. Zij heeft frequent contact met de schoolleiders die vooral verantwoordelijk zijn 
voor de eigen school.  
 
De directeur 
De directeur, Lenard Huijzer is belast met de leiding van de school. Hij is verantwoordelijk voor de 
uitvoering van het door het schoolbestuur vastgestelde beleid. Daaronder vallen de volgende taken:  
Voorbereiden en uitvoeren van het onderwijskundig, organisatorisch en huishoudelijk beleid 
Het onderhouden van contacten met team, ouders, bevoegd gezag, externen etc. 
Het mede voorbereiden en uitvoeren van het personeels- en financiële beleid.  
 
De groepsleerkrachten  
De groepsleerkracht houdt ook de leervorderingen bij en rapporteert die aan de directie, teamleden 
en ouders. De hoofdtaak op onze school wordt door de groepsleerkrachten vervuld.  
Zij geven het dagelijks onderwijs aan de kinderen. De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor het 
onderwijsleerproces in de groep en voert daar het onderwijsprogramma uit zoals dat is vastgelegd in 
het Schoolplan. Bij vacatures hanteert het bestuur een zorgvuldig benoemingsbeleid. Om de 
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vakbekwaamheid van de leerkrachten te vergroten, worden er regelmatig nascholingscursussen 
gevolgd. Door ziekte, verlof of nascholing kan het voorkomen dat de leerkracht vervangen moet wor-
den. Dan proberen we zoveel mogelijk dezelfde personen in te zetten. Indien er geen vervanger(ster) 
is, wordt de afwezigheid intern opgelost. In heel extreme gevallen kan het voorkomen dat we 
kinderen naar huis sturen. De ouders worden in dat geval tijdig geïnformeerd.  
 
De Interne Begeleider (IB’er) 
Interne begeleiding omvat vooral twee zaken: de organisatie van de zorg binnen de school en de 
steun aan leerkrachten bij hun hulp aan kinderen met speciale behoeften.  
De intern begeleider van onze school is Irene Mathijssen. Zij regelt en structureert in goed overleg 
met de betreffende leerkrachten, ouders, onderwijsbegeleidingsdiensten en externe instanties zaken 
rond de begeleiding van leerlingen in de school.  
Extra ondersteuning die nodig is voor leerlingen in de klas wordt in eerste instantie door de 
leerkrachten beschreven in het groepsoverzicht en de groepsplannen. De IB’er ondersteunt de 
leerkrachten bij het schrijven en evalueren van het onderwijs in de groepsbesprekingen.  
De IB’er kan tevens ingeschakeld worden om een hulpvraag/probleem nader te analyseren en 
diagnosticeren. Zij doet in het kader hiervan extra observaties in de groep, plant extra 
toetsmomenten in of doet klassenconsultaties. Tot op zekere hoogte mag de IB’er ook klein onder-
zoek doen bij individuele leerlingen waardoor de aard van leerproblemen duidelijk kan worden. 
Soms is er extra ondersteuning nodig voor een individuele leerling of een klein groepje leerlingen. De 
IB’er bekijkt in een leerlingbespreking met de leerkracht samen wat de meest effectieve manier is 
van de ondersteuning. Alle (extra) ondersteuning die door de leerkrachten aan zorgleerlingen binnen 
de groep wordt gegeven, volgt de IB’er op afstand. Zij denkt mee in het proces en volgt de resultaten 
van de leerlingen op de voet. Wanneer externe ondersteuning is gewenst (altijd in overleg met 
ouders) zal de IB’er daar een coördinerende rol in spelen. Zij neemt de leiding om passende 
ondersteuning te regelen en in te zetten. 
Ouders kunnen ook bij de IB’er terecht met vragen over hun kind. Uiteraard is de leerkracht het 
eerste aanspreekpunt, maar het kan voorkomen dat een ouder specifieke vragen heeft over de zorg. 
Dan is het altijd mogelijk om een afspraak te maken. Bij voorkeur voert de intern begeleider een 
oudergesprek over een kind samen met de leerkracht. Dit om de communicatielijnen zo kort mogelijk 
te houden. 
De IB’er woont overleg bij met de overige intern begeleiders uit het bestuur en zij houdt contact met 
het Samenwerkingsverband in Waalwijk & het Zorgteam van de gemeente. Tweewekelijks vindt er 
overleg plaats met de directie en wordt er meegedacht over toekomstig beleid. 
Om te controleren of het onderwijs en alle ingezette extra ondersteuning daadwerkelijk zichtbaar is 
in de schoolresultaten, worden de opbrengsten van technisch/begrijpend lezen, spelling en rekenen 
tweemaal per jaar gemeten door de IB’er. De schoolopbrengsten worden intern besproken en 
geanalyseerd met de betrokken leerkrachten. Aan de hand daarvan analyseren we ons onderwijs en 
stemmen we schoolontwikkeling/(team)scholing daarop af. 
 
3.3. Schooltijden 
De tijden zijn voor groep 1 t/m 8:  
Maandag  08.30 – 11.45 13.00 – 15.15  
Dinsdag  08.30 – 11.45 13.00 – 15.15  
Woensdag  08.30 – 12.15  
Donderdag  08.30 – 11.45 13.00 – 15.15  
Vrijdag   08.30 – 11.45 13.00 – 15.15 (m.u.v. gr. 1 t/m 4) 
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4. Het onderwijs 
 
4.1 Basisvaardigheden 
 
In onze kleutergroepen gaan wij uit van het ontwikkelingsniveau van de leerlingen. Wij volgen de 
leerlingen gedurende het schooljaar aan de hand van het observatiemiddel KIJK! Deze methode 
hanteert verschillende ontwikkelingslijnen binnen vier verschillende domeinen: 

- Sociaal-emotionele ontwikkeling 
- Taal 
- Rekenen 
- Motoriek 

 
Op deze ontwikkelingslijnen worden de leerlingen ingeschaald op ontwikkelingsniveau. Het aanbod 
dat ze in de groep krijgen wordt vervolgens afgestemd dit niveau. Hierdoor zijn de leerlingen altijd 
aan het werk op een passend niveau. 
Tijdens deze activiteiten zijn de leerkrachten dagelijks aan het observeren om te kijken welke 
vorderingen gemaakt worden op de gestelde doelen die binnen de activiteit of thema centraal staan. 
Twee keer per jaar worden deze observaties omgezet naar een registratie. Dit gebeurt bij een leeftijd 
van 4,6 jaar, 5,0 jaar, 5,6 jaar en 6,0 jaar. Na elke nieuwe registratie worden ouders uitgenodigd om 
aan de hand van deze registraties samen te kijken naar de ontwikkeling van het kind. 
 
 

     
 
Lezen  
In groep 3 ligt het accent van het aanvankelijk lezen op het technisch lezen (lezen wat er staat).  
Later ligt de nadruk meer op het begrijpend lezen (wat wordt er met de tekst bedoeld). Tenslotte 
komt het studerend lezen aan bod: hoe maak ik me de kennis uit een tekst op de meest effectieve 
wijze eigen.  
Naast het “leren lezen” vinden wij het plezier in lezen zeer belangrijk.  
Dit leesplezier proberen we te bevorderen door voorlezen, bezoek aan de bibliotheek, boekbe-
sprekingen en activiteiten in de Kinderboekenweek.  
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Lees-expert 
Gerdina van der Wiel is onze taal-lees expert. Zij volgt hiervoor dit schooljaar een opeliding. Oo 
Armanda van Biesen is een lees-expert. Zij heeft hiervoor scholing gevolgd en een certificaat behaald. 
De taken van de lees-expert bestaan o.a. uit:  
• Inplannen van leesbevorderingsactiviteiten zoals de Kinderboekenweek, de voorleesdagen en 

voorleeswedstijd.  
• Evalueren van leesbevorderingsactiviteiten zoals bovengenoemd  
• Het planmatig professionaliseren van het team en individuele leerkracht op het gebied van 

leesbevordering. 
• Samen met ouders zorgdragen voor een goed functionerende schoolbibliotheek.  
• De lees-expert heeft vooral als doel om de leerlingen en de leerkrachten te enthousiasmeren voor 

het lezen en voorlezen van boeken, de leer-krachten werkvormen aan te reiken om het lezen van 
kinderen te stimuleren en de schoolbibliotheek samen met vrijwillige ouders up to date te houden.  

 
Rekenen  
In groep 3 ligt de nadruk op het automatiseren van optellen/aftrekken tot 10, sommen t/m 20 
worden geautomatiseerd en t/m 10 gememoriseerd. Als je dat kunt, kun je ook moeilijker sommen 
maken.  
Aangesloten wordt bij de begrippen uit groep 1-2 als meer/minder/evenveel. Tellen en sprongen 
worden geoefend met concreet materiaal.  
De getallenlijn wordt steeds verder uitgebreid tot uit-eindelijk 100 aan het eind van groep 3.  
Verder komen klokkijken, meten, wegen, plattegronden, grafieken, etc. aan de orde.  
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Groep 4  
In groep 4 wordt veel nadruk gelegd op het aanleren en automatiseren van de tafels 1 t/m 10.  
Daarnaast worden er sommen aangeboden t/m 100.  
Het automatiseren van de sommen t/m 20 heeft hierbij een belangrijke rol. Er wordt regelmatig 
concreet materiaal gebruikt om inzicht te krijgen in de sommen.  
Verder komen klokkijken (digitaal en analoog), meten, wegen, plattegronden, grafieken, etc. weer 
verder aan de orde.  
 
Groep 5  
Op het gebied van rekenen gaan we met grote stappen vooruit.  
In groep 5 leren kinderen o.a. basisvaardigheden als optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.  
Tafelsommen moeten rond kerst volledig worden beheerst, zodat de kinderen aan de slag kunnen 
met het delen (met en zonder rest).  
Ook gaan we ervan uit dat de meeste kinderen rond deze tijd analoog kunnen klokkijken, zodat we 
verder kunnen met digitale tijden en dan m.n. de minuten.  
De hele en halve uren komen al aan het begin van groep 5 aan bod.  
We maken een begin met het cijferen. Verder komt het metriek stelsel aan bod.  
Tevens biedt Snappet voldoende verdiepingsmateriaal voor kinderen die behoefte hebben aan meer 
uitdaging.  
Ook werken we in onze groep indien het pluswerkboek van de rekenmethode niet voldoende biedt 
met “Kien”. Kien is speciaal voor de goede rekenaars.  
De opdrachten zijn veel pittiger en anders van aard dan onze rekenmethode. Kien doet een groot 
beroep op de rekenvaardigheid, creativiteit en het probleemoplossend vermogen van de kinderen. 
Zo vergaren de kinderen nieuwe kennis en inzichten.  
 
Groep 6  
De nadruk in groep 6 ligt op het cijferen, cijferend optellen, aftrekken en vermenigvuldigen.  
Verder wordt er een start gemaakt met breuken en komen oppervlakte, omtrek en de maten en 
inhouden met de verschillende projectaken aan bod.  Ook wordt er iedere week gerekend met 
redactie rekenen en hoofdrekenen.  
Redactie rekenen krijgen de kinderen iedere week als huiswerk mee naar huis.  
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Groep 7  
De nadruk in groep 7 ligt vooral op het onder elkaar leren vermenigvuldigen, cijferend delen 
(herhaald aftrekken), optellen en aftrekken van breuken, gelijknamig maken van breuken, procenten 
en werken met getallen achter de komma.  
 
Groep 8  
In groep 8 wordt verder gegaan met breuken, procenten, kommagetallen, cijferend 
vermenigvuldigen en delen, omtrek, oppervlakte, inhoud. Het zien van verbanden tussen procenten 
en breuken.  
In de tweede helft van het schooljaar wordt ook aandacht besteed aan wiskundige berekeningen, 
zoals: omtrek en oppervlakte berekenen van een cirkel en driehoek, de stelling van Pythagoras, enz.  
Realistisch reken- en wiskundeonderwijs  
Naast de hoofdbewerkingen als optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, het omgaan met 
breuken en procenten wordt er in het huidige rekenonderwijs ook sterk de nadruk gelegd op het 
toepassen daarvan in praktische probleempjes, die de kinderen in het dagelijkse leven kunnen 
tegenkomen. Anders gezegd: de kinderen leren waarom en hoe ze een bepaalde strategie hanteren.  
Naast het aflezen van informatie uit grafieken en tabellen leren de kinderen ook zelf informatie 
daarin weer te geven.  
 
Wereld oriënterende vakken  
Voor het vak wereloriëntatie werken wij met de methode Blink Wereld. In deze methode zitten de 
vakken aardrijkskunde, geschiedenis, en natuur&techniek geïntegreerd. Binnen deze methode is veel 
aandacht voor onderzoekend leren. Kinderen gaan na een stevige basis zelf onderzoeken wat zij nog 
meer willen weten over een bepaald onderwerp. Hierdoor is er niet alleen aandacht voor 
kennisoverdracht, maar is er ook veel ruimte voor het aanleren van vaardigheden. Kinderen leren 
vaardigheden als kritisch denken, samenwerken, creatief denken en creëren probleemoplossend 
vermogen.  
 
Boekbespreking/spreekbeurt/huiswerk 
Vanaf groep 5 houden de leerlingen 1 boekbespreking en 1 spreekbeurt per jaar. Aan het begin van 
het schooljaar worden de data gepland. De leerlingen krijgen een hulpblad mee naar huis waarop 
staat beschreven wat er van ze verwacht wordt.  
De kinderen van groep 6 krijgen in de loop van het jaar (meestal na de herfstvakantie) elke week 
huiswerk mee. Dit huiswerk bestaat uit maakwerk van de verschillende vakgebieden.  
De kinderen in groep 7/ 8 houden 1 boekbespreking en 1 spreekbeurt per jaar. Indien gewenst 
krijgen zij een hulpblad met daarop richtlijnen voor het maken van een spreekbeurt en een 
presentatie. De leerlingen uit groep 7/ 8 krijgen 2x per week huiswerk op. Het betreft maakwerk. 
Daarnaast worden toetsen Topografie, Maandtaak en Engels afgenomen. Het blad met leerwerk 
krijgen de leerlingen een week van tevoren mee naar huis. Door het geven van maakwerk en 
leerwerk leren de kinderen, ter voorbereiding op het VO (Voortgezet Onderwijs), hoe ze huiswerk 
moeten plannen, verzorgen én op de juiste dag meenemen.  
 
Creatieve vakken  
We besteden ongeveer 3 uur per week aan de vakken tekenen, handenarbeid en muziek. Deze 
vakken brengen evenwicht in ons leerprogramma. Niet alleen het leren heeft de nadruk, maar ook de 
creatieve ontwikkeling. We zien deze vakken niet alleen als ontspanning, maar we streven kwaliteit 
na. 
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Overzicht methodegebruik per vakgebied 
Vakgebied Methode 
Kleuteronderwijs (gr 1 en 2) Diverse 
Taal (gr 4 tm 8)   Taal Actief 
Spelling (gr 4 tm 8) Snappet 
Aanvankelijk lezen (gr 3) Lijn 3 
Spelling (gr 3) Lijn 3 
Voortgezet technisch lezen (vanaf gr 4) Estafette 
Begrijpend lezen Nieuwsbegrip (XL) 
Schrijven (gr 3 tm 8) Klinkers 
Rekenen (gr 1 tm 8) Snappet 
Aardrijkskunde (gr 5 tm 8) Blink Wereld 
Geschiedenis (gr 5 tm 8) Blink Wereld 
Natuur (gr 5 tm 8) Blink Wereld 
Verkeer (gr 3 en 4) Klaar over 
Verkeer (gr 5 tm 8) Verkeerskrant 
Engels (gr 7 en 8) Methode onderzoek 
Sociale vaardigheden (gr 1 tm 8) Kanjertraining 
Seksuele vormig (gr 1 tm 8) Lentekriebels 
Bewegingsonderwijs (gr 3 tm 8) Planmatig bewegingsonderwijs/vakdocent 
Muziek (gr 1 tm 8) Moet je doen 

Cultuureducatie  
Wij willen als school een structureel en samenhangend aanbod voor de kinderen bieden op het gebied van 
cultuureducatie. Dit doen we via Cultuurpunt Altena. Daarmee geeft de school een herkenbare 
kunstconfrontatie aan de kinderen.  
Alle kinderen krijgen minstens eenmaal per jaar één van de onderstaande kunstvormen onder ogen. Dit doen we 
via Cultuurpunt Altena.  
• Dans 
• Beeldende vorming 
• Literatuur 
• Foto 
• Film 
• Video  
• Muziek  
• Drama  
 
Bewegingsonderwijs  
Gezond en goed bewegen oefenen we in de gym- en spellessen.  
De groepen 1 en 2 spelen dagelijks buiten en krijgen lichamelijke oefening in de naastgelegen gymzaal.  
Ook de groepen 3 t/m 8 gaan naar de gymzaal naast de school. Deze gymzaal is overdag bijna de hele week voor 
onze school beschikbaar.  
Om de kwaliteit van de gymlessen te waarborgen, maken we gebruik van een vakdocent. Deze vakdocent 
verzorgt acht lessen bewegingsonderwijs per week. Ieder groep heeft minimaal één keer in de week les van deze 
vakdocent. 
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Gymkleding is verplicht. Bij voorkeur T-shirt, korte broek, gymschoenen (schoenen met rubberzool) i.v.m. 
voorkomen van voetwratten en ander ongerief.  
Wilt u erop toezien dat uw kind met schone gymkleding gymt?  
 
 

     
 
Kanjertraining  
Naast alle leervakken, zaakvakken en creatieve vakken is het natuurlijk ook heel belangrijk dat leerlingen zich op 
sociaal-emotioneel gebied goed ontwikkelen. De Kanjertraining is een methode die vanaf groep 1 tot en met 
groep 8 een aanbod heeft op het gebied van sociaal- emotionele ontwikkeling. Eigenlijk is het veel meer dan een 
methode; het is een manier van omgaan met elkaar. Al onze leerkrachten zijn “Kanjertrainer” en weten dat 
leerlingen op verschillende manieren in de maatschappij staan. Wij vinden het een uitdaging (maar eigenlijk ook 
heel normaal) om vanuit al deze verschillen toch respectvol met elkaar om te gaan en met elkaar rekening te 
houden.  
Minimaal 2x per week wordt er klassikaal aandacht besteed aan de Kanjertraining. De omgangsvormen van de 
Kanjertraining zijn altijd inzetbaar: op het schoolplein, tijdens het samenwerken of tijdens het luisteren naar 
elkaar in de kring.  
Vanuit de kanjertraining hebben wij een anti-pestcoördinator. Juf Irene is hier speciaal voor opgeleid. Zij is 
binnen onze school dan ook de contactpersoon met deskundigheid op het gebied van pesten. In die 
houdanigheid is zij een vraagbaak voor leerkrachten, leerlingen en ouders.  
In de orthotheek van de school staat een boek over de Kanjertraining speciaal voor ouders. Als u meer wilt 
weten over de achtergrond van de Kanjertraining, bent u altijd welkom om dit boek te lenen. Juf Irene of de 
leerkracht(en) van uw kind(eren) helpen u graag verder.  
 
Verkeersonderwijs/BVL  
Kinderen vormen een zeer kwetsbare groep in het verkeer en daarom vinden wij verkeer een belangrijk 
onderdeel op onze school!  
Wij zijn actief bezig met verkeersonderwijs. Samen met de gemeente Altena werken we aan een veiliger 
schoolomgeving en betrekken we ouders bij verkeers-educatie. Ook vinden we het voorbeeldgedrag van 
leerkrachten en ouders (bijvoorbeeld bij het ophalen en brengen van kinderen) belangrijk. Van groep 1 tot groep 
8 worden methodelessen afgewisseld met praktische projecten in de gymzaal, op het schoolplein en op straat.  
Jaarlijks doet groep 7 mee met het theoretisch en praktisch verkeersexamen (georganiseerd door de regionale 
afdeling van Veilig Verkeer Nederland).  
In maart 2014 heeft onze school het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL) gehaald. Dat is een keurmerk voor 
kwalitatief goede verkeerseducatie (zie ook onze site).  
De uitwerking van het BVL wordt zichtbaar door diverse activiteiten die in en rondom de school georganiseerd 
worden. Te denken valt aan:de BVL-verkeerswerkgroep met daarin vertegenwoordiging van team en ouders, 
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samenwerking met lokale instanties (gemeente, politie, VVN), doorlopende leerlijn en inzet van de educatieve 
materialen naar de verkeersmethode. 
 

          
 
Engels  
Op dit moment zijn we bezig met een methodeonderzoek op het gebied van Engels. Onze huidige methode is 
per direct gestopt, waardoor we genoodzaakt zijn om een nieuwe methode te zoeken. Dit willen we graag 
grondig doen om zo de beste keuzes te kunnen maken voor ons onderwijs. Hierdoor zullen we in de loop van het 
schooljaar een keuze maken voor een bepaalde methode. In de tussentijd worden er wel Engelse lessen 
gegeven, dit zullen proeflessen uit verschillende methodes zijn. 
 
Godsdienst  
Onze school is gevestigd in een dorp dat overwegend protestant is.  
Voor de kinderen van groep 3 t/m 8 bestaat de mogelijkheid om protestantschristelijk godsdienstonderwijs te 
volgen. De lessen worden gegeven door een externe vakleerkracht. Deze docent is verbonden aan het GVO-
centrum (Centrum voor Godsdienstig Vormings Onderwijs) om de vakbekwaamheid te waarborgen. Wat de 
inhoud van de lessen betreft, staat de docent onder verantwoordelijkheid van de plaatselijke kerkelijke 
gemeente die onderdeel is van de Protestantse Kerk in Nederland.  
De lessen richten zich op kennismaking met verhalen uit de Bijbel. Veel van deze verhalen vormen de basis van 
de Nederlandse christelijke traditie. Daarom zijn de lessen geschikt voor alle kinderen, voor elke achtergrond of 
culturele context.  
Ieder jaar wordt er (opnieuw) door middel van een brief geïnventariseerd welke kinderen in het volgende 
cursusjaar de lessen willen volgen. De kinderen die deze lessen niet volgen, krijgen ander passend werk, onder 
toezicht van de groepsleerkracht.  
 
Geestelijke stromingen  
Op het lesrooster van de oudste kinderen staat het vak Geestelijke Stromingen. Het is een verplicht vak voor alle 
kinderen op alle basisscholen. Aan de orde komen de wereldgodsdiensten. In het overzicht van lesuren hebben 
we dit onderdeel geschaard onder wereldoriëntatie. 

4.2 De ontwikkeling van het onderwijs 
Wat doen we in het schooljaar 2020-2021 doen om het onderwijs te verbeteren: 
- Het vernieuwen van de Engels methode 
- We onderzoeken hoe we de talenten van de leerlingen nog beter de ruimte kunnen geven binnen ons 
onderwijs. 
- Verder uitwerken van het handelingsgericht werken binnen de organisatie. 
- Het opstellen van een dyscalulie protocol. 
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- We gaan een doorgaande lijn creëren op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid. 
- We gaan een doorgaande lijn creëren op het gebied van zelfstandig werken. 
 
We gaan in ontwikkelgroepen (vernieuwingen) en expertgroepen (verbeteringen) aan de slag om inhoud te 
geven aan het beleid en de visie van de school. De doorgaande lijn en schoolafspraken zullen worden vastgelegd 
in kwaliteitskaarten. 
 
Peuterspeelzaal  
Sinds 2014 is de peuterspeelzaal Tulpstraat in ons schoolgebouw gehuisvest. Daardoor is er een nog intensiever 
contact ontstaan en lopen de medewerkers en leerkrachten gemakkelijk bij elkaar binnen.  
Het kan soms van groot belang zijn dat de leerkracht al bijgepraat is over een toekomstige leerling, dan nog 
zittend op de peuterspeelzaal.  
Informatie wordt alleen uitgewisseld na toestemming van de ouders. 
 
BSO 
Sinds het schooljaar 2019-2020 beschikt de school over een BSO in het gebouw. Hiervoor zijn wij de 
samenwerking aangegaan met Trema. Zij verzorgen de BSO op maandag, dinsdag en donderdag. Meer 
informatie kunt u vinden op www.trema.org. 
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5  Ondersteuning voor de leerlingen 
 
5.1 Het volgen van de ontwikkeling en beoordelen van de resultaten van de kinderen 
Het is belangrijk om dagelijks de ontwikkeling van de kinderen systematisch en zorgvuldig te volgen.  
Dit gebeurt als volgt:  
• Door dagelijkse correctie van het werk/monitoring door Snappet 
• Door gerichte observaties van de kinderen. Ook de manier waarop een kind werkt en denkt is belangrijk 
• Door beurten, overhoringen en toetsen om kennis en inzicht te beoordelen 
• Door periodieke toetsen van het leerlingvolgsysteem van CITO  
In het volgende overzicht kunt u zien welke toetsen dat zijn en in welke groepen deze worden afgenomen:  
 

 Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 
KIJK! X  X        
Toets beginnende 
geletterdheid 

X  X        

Rekenen/wiskunde   X  X  X  X  X  X 
Spelling   X  X  X  X  X  X 
Werkwoordspelling       X  X  
Begrijpend lezen   X  X  X  X  X  X 
Taalverzorging   X  X  X  X  X  X 
DMT/AVI   X  X  X  X  X  X 
KanVas   X  X  X  X  X  X 

 
Deze methodeonafhankelijke toetsen geven een goed beeld van de ontwikkeling van uw kind(eren) in 
vergelijking met andere leeftijdsgenoten.  
De resultaten worden vastgelegd op speciale leerling-rapporten.  
Deze komen in het dossier van uw kind(eren) samen met nog andere relevante informatie zoals:  
• Gegevens van het gezin  
• Verslag van leerlingbespreking 
• Uitslag van speciale onderzoeken  
• Handelingsplannen  
• Rapportgegevens  
• Verslagen van gesprekken met ouders  
 
Dit laatste punt willen wij nog even toelichten. U kunt zich voorstellen dat belangrijke gesprekken met ouders op 
schrift worden vastgelegd.  
Voor beide partijen (ouders en school) kan dat verhelderend en duidelijk zijn; zeker wanneer er afspraken 
gemaakt moeten worden.  
Na het gesprek kunt u als ouders alles nog een keer nalezen. Wanneer u instemt, kan gevraagd worden het 
verslag te ondertekenen.  
 
 
Rapport  
We vinden het belangrijk om aan de leerlingen en hun ouders verantwoording af te leggen over gedane 
vorderingen op de vakgebieden, maar ook ten aanzien van werkhouding en sociaal-emotionele ontwikkeling.  
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Alle leerlingen ontvangen twee rapporten per schooljaar met bijgevoegd een uitdraai van het Leerling Volg 
Systeem (LVS).  
In de groepen 1 en 2 wordt het rapport gekoppeld aan de KIJK!-registratie. De momenten van registreren vinden 
elk half jaar plaats vanaf de leeftijd van 4,5 jaar.  
In groep 3 tot en met groep 8 vindt in september/oktober een oudergesprek plaats. Er wordt dan vooral 
gesproken over het welbevinden van de leerling. Medio februari volgt het eerste rapport met daaropvolgend 
een tweede gesprek. Leerlingen vanaf groep 5 sluiten zelf aan bij beide gesprekken. Begin juli krijgen de 
leerlingen hun tweede rapport en is er – facultatief- de mogelijkheid tot een afrondend gesprek met de 
leerkracht.  
De rapporten worden voorafgaand aan de rapportbespreking, aan het kind meegegeven.  
De kinderen van groep 1 en 2 krijgen aan het einde van het schooljaar hun teken- en plakboek met daarin de 
verzameling van een aantal werkjes van het afgelopen jaar mee naar huis.  
Vóór de overgang van een groep naar de volgende groep hebben de betreffende leerkrachten een overleg.  
Tijdens dit overleg worden de prestaties en andere bijzonderheden van de kinderen besproken. 

5.2 De ondersteuning voor kinderen met specifieke behoeften 
Op onze school trachten wij de leerlingen met leer- en ontwikkelingsproblemen zo goed mogelijk op te vangen 
en te begeleiden. Alles wat binnen onze mogelijkheden ligt, zullen we doen. Maar u begrijpt, dat soms de grens 
van het mogelijke wordt bereikt. In het belang van het kind moet je als school hieraan toegeven. Voordat het 
zover komt, is er al een hele weg afgelegd. Hieronder willen we dat nog toelichten:  
• De groepsleerkracht zorgt in eerste instantie voor extra begeleiding binnen de groep.  
• Leerlingen die meer aandacht behoeven, worden door de groepsleerkracht en de IB’er in een 
leerlingbespreking besproken.  
• In overleg met de IB’er kan nader onderzoek worden gedaan en wordt een handelingsplan of 
ontwikkelingsperspectief opgesteld. De ouders worden hiervan op de hoogte gesteld.  
• De IB’er heeft regelmatig contact met de groepsleerkracht over de vorderingen van de leerling.  
• Soms is extra onderzoek nodig. Er volgt dan een verwijzing naar het zorgteam van de gemeente Altena. 
Wanneer zij een beschikking afgeven, wordt het onderzoek vergoed. Dit gebeurt in overleg met de ouders.  
• Soms wil een ouder een versneld onderzoek en/of een onderzoek door een instantie van buiten de regio. Een 
dergelijk onderzoek dient door de ouder zelf bekostigd worden. Uiteraard wil de school graag op de hoogte ge-
bracht worden van de resultaten.  
Soms krijgt de leerling ook externe hulp van deskundigen zoals een logopedist, orthopedagoog of school-
maatschappelijk werkster.  
  
Meer- en hoogbegaafdheid 
In het team bespreken we regelmatig met elkaar hoe we in instructies en verwerkingsactiviteiten tegemoet 
kunnen komen aan de onderwijsbehoeften en denkvaardigheden van deze leerlingen. We zetten het DHH 
(Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid) in voor het signaleren van meer- en hoogbegaafdheid. Dit 
programma geeft na signalering gerichte adviezen m.b.t. leerstofaanbod en begeleiding. 
Op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid werken we tevens samen met obs De Almgaard en benutten we 
hun expertise door onze desbetreffende leerlingen 1 dagdeel per week (OB op vrijdag en BB op dinsdag) de 
mogelijkheid te bieden onderwijs te laten volgen in een bovenschoolse plusgroep, gefaciliteerd door SOOLvA. De 
desbetreffende ouders verzorgen zelf het vervoer naar de Almgaard. 
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Protocol medisch handelen  
Omdat het gebruik van medicijnen of zelfzorgmiddelen door leerlingen een serieuze zaak is, is het belangrijk dat 
de afspraken hiervoor door de ouders met de school zijn gemaakt duidelijk zijn en vastgelegd worden.  
Als uw kind medicijnen en/of zelfzorgmiddelen gebruikt die tijdens de schooltijden ingenomen moeten worden, 
dan moet u hiervoor een verklaring medicijnverstrekking invullen en inleveren bij school. Bij veranderingen tav 
het medicijngebruik van uw kind wordt u verzocht dit meteen door te geven aan school. Aan het begin van het 
schooljaar ontvangt u de verklaring medicijnverstrekking. Indien van toepassing vult u deze in en levert de 
verklaring in bij de leerkracht van uw kind. Dit geldt ook wanneer uw zoon of dochter overblijft.  
 
Passend onderwijs   
Op schoolniveau ondersteunt de IB-er de schoolleider op het gebied van ondersteuningsbeleid. IB-er en directie 
bespreken jaarlijks de opbrengsten van de school en kijken waar verbeterpunten liggen. Op 1 augustus 2014 is 
de wet passend onderwijs van kracht geworden. Doel van de nieuwe wet is dat alle leerlingen; dus ook 
leerlingen die extra aandacht in de klas nodig hebben, een passende onderwijsplek krijgen.  
 
Samenwerkingsverband 
Onze school maakt deel uit van het Samenwerkingsverband (SWV) PO Langstraat Heusden Altena. Hiertoe 
behoren ook scholen voor het Speciaal Basisonderwijs (SBO) en Speciaal Onderwijs (SO) in deze regio.  
Samen streven we ernaar om kinderen zoveel mogelijk op de reguliere basisschool te handhaven.  
Via het samenwerkingsverband kan onze school een beroep doen op de deskundigheid van leerkrachten in het 
speciaal (basis)onderwijs. Het SWV op 1 augustus 2014 nieuw gevormd en heeft een TAC (Toelaatbaarheids- en 
Advies Commissie) waar de school met vragen voor extra ondersteuning terecht kan. 
 
Ons SWV is een stichting opgericht door de besturen van de scholen voor primair onderwijs in de gemeenten 
Aalburg, Heusden, Loon op Zand en Waalwijk en de besturen voor speciaal onderwijs in Oisterwijk, Tilburg en 
Den Bosch.  
Ons SWV wil dat alle leerlingen een passende plaats in het onderwijs krijgen. Dat wil zeggen: zo dicht mogelijk bij 
huis, aansluitend op de mogelijkheden van het kind en in overeenstemming met de wens van de ouders.  
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website:  
http://www.samenwerkingsverbandLHA.nl 
Het adres van het SWV PO Langstraat Heusden Altena: 
Kastanjestraat 4  
5143 CZ Waalwijk 
Tel. 0416-760770 
 
Zorgplicht  
Vanaf 1 augustus 2014 zijn de besturen verantwoordelijk voor de uitvoering van de zorgplicht. Dat is in de wet 
geregeld. Het betekent dat scholen alles moeten doen om aan ieder kind goed onderwijs te geven. Het kan 
echter zijn dat de ondersteuningsbehoefte van een kind voor een school te groot is. De school heeft alles al 
gedaan wat mogelijk was, maar het lukt niet om het kind echt te ondersteunen. Op dat moment moet de school 
op zoek naar een school die wel in staat is om de gevraagde ondersteuning te bieden.  
Uiteraard worden ouders daarvan uitgebreid op de hoogte gehouden. Het is de bedoeling dat door de zorgplicht 
alle leerlingen op een passende plaats onderwijs krijgen.  
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Ondersteuningsplan  
Elk SWV stelt minstens 1x per vier jaar een ondersteuningsplan op. Dit wordt voorgelegd aan de 
ondersteuningsplanraad (vertegenwoordiging MR en ouders). Hierin staat hoe passend onderwijs georganiseerd 
gaat worden. Wat valt onder de basisondersteuning die de school hoort te bieden en wanneer de school extra 
ondersteuning krijgt in de vorm van arrangementen.  
 
Basisondersteuning  
Dit is ondersteuning die iedere school in het SWV moet kunnen bieden. Het door het SWV afgesproken geheel 
van preventieve en licht curatieve interventies die planmatig worden uitgevoerd.  
Preventieve interventies zijn erop gericht om tijdig leerproblemen en opgroei- en opvoedproblemen te 
signaleren. Ook de zorg voor een veilig schoolklimaat maakt deel uit van de basisondersteuning.  
Licht curatieve interventies zijn gericht op o.a. onderstaande deelgebieden:  
• Een aanbod voor leerlingen met dyslexie en dyscalculie  
• Onderwijsprogramma’s en leerlijnen die zijn afgestemd op leerlingen met een meer of minder dan gemiddelde 

intelligentie  
• De ontwikkelingsperspectieven (OPP) op school hebben een vaste structuur en procedure  
• Fysieke toegankelijkheid van het schoolgebouw  
• Sociale veiligheid en het voorkomen en aanpakken van (lichtere gedragsproblemen)  
 
Extra ondersteuning  
Is alles wat de basisondersteuning overstijgt. De extra ondersteuning is in de vorm van arrangementen. De 
school moet hiervoor bij het SWV via de TAC een aanvraag indienen. Dit proces wordt begeleid door de 
intern begeleider van de school.  
 
Schoolondersteuningsprofiel  
Alle basisscholen in het SWV hebben een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. De 
schoolondersteuningsprofielen van alle scholen van ons samenwerkingsverband tezamen vormen een 
dekkend netwerk in de regio. Op die manier is er voor alle kinderen een plek om onderwijs en 
ondersteuning te krijgen, passend bij wat zij nodig hebben.  
Ons schoolondersteuningsprofiel bestaat uit de volgende onderdelen:  
• Een korte typering van onze school  
• Welke zorg de school kan bieden 
• Voorzieningen in de school  
• Ambities van de school  
 
Ouders  
Het belang van een goede samenwerking tussen school en ouders wordt onderstreept. Vooral voor 
leerlingen met een ondersteuningsvraag is een goede samenwerking van het grootste belang. Alle scholen 
willen op een open en eerlijke manier communiceren met de ouders.  
De scholen zien de ouders als educatief partner. Daarbij gaan wij uit van een wederzijds betrokkenheid van 
ouders en school om de schoolloopbaan van het kind te ondersteunen. In een gelijkwaardige relatie 
worden beslissingen ten aanzien van het kind gezamenlijk genomen, uiteraard met inachtneming van de 
verschillende eindverantwoordelijkheden van ouders en school.  
Kortom: ouders en school hebben elkaar hard nodig bij de vormgeving van passend onderwijs. 
Op de site www.passendonderwijs.nl kunt u veel informatie over deze onderwerpen vinden.  
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De Toelaatbaarheids-en adviescommissie (TAC)  
Het samenwerkingsverband beschikt over een toelaatbaarheids- en adviescommissie, kortweg TAC 
genoemd. Wanneer de school, ook  
na externe ondersteuning of onderzoek, niet de gewenste groei bij een leerling kan realiseren, kan een 
beroep worden gedaan op de TAC. Dit gebeurt alleen na toestemming van de ouders. De school stelt met 
de ouders een uitgebreid dossier samen met een hulpvraag. De TAC bekijkt in welke wijze zij kunnen 
ondersteunen en/of stelt de school middelen en/of menskracht ter beschikking om meer passend 
onderwijs voor deze leerling mogelijk te maken. We noemen dat een arrangement.  
 
Ontwikkelingsperspectief  
Als de school extra ondersteuning ontvangt van het SWV dan moet die op een goede manier worden 
ingezet. Daar is een plan voor nodig. Dat plan heet een ontwikkelingsperspectief (OPP).  
De school schrijft in dat OPP welk uitstroomprofiel zij denken te realiseren en hoe zij de extra 
ondersteuning gaat inzetten bijvoorbeeld door nieuwe leermiddelen in te zetten of door meer individuele 
begeleiding te geven. De school is verplicht met de ouders overleg te voeren over dat plan en u moet het er 
natuurlijk mee eens zijn.  
 
Bij conflict of geschil  
Uiteraard is het denkbaar dat u als ouder het niet eens bent met een maatregel over uw kind. Uiteraard is 
dan de eerste stap dat u in contact treedt met de schoolleiding en uw standpunt kenbaar maakt. We hopen 
allemaal dat het dan lukt om het probleem op te lossen.  
Indien dat niet lukt, is het denkbaar dat een bemiddelaar of een ‘derde persoon’ wordt ingeschakeld. Dat 
kan bijvoorbeeld een van de onderwijsconsulenten zijn. De overheid heeft extra middelen hiervoor ter 
beschikking gesteld en via de site www.onderwijsconsulenten.nl kunt u in contact komen met deze 
organisatie.  
Het kan ook zijn dat u het niet eens bent met een beslissing van de TAC van het SWV. Het SWV zelf heeft 
een adviescommissie van deskundigen samengesteld. Deze commissie adviseert over bezwaarschriften 
betreffende beslissingen van het SWV over de toelaatbaarheid van leerlingen tot het speciaal onderwijs. 
Indien u hiervan gebruik wenst te maken verzoeken wij u contact op te nemen met het SWV.  
Voor meer informatie over de landelijke klachtenregelingen in het kader van passend onderwijs verwijzen 
wij u naar de site:  
www.onderwijsgeschillen.nl/passend-onderwijs  
 
Meldcode  
Sinds 1 juli 2013 zijn organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren op grond van de Wet verplichte 
meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling verplicht om een meldcode te hanteren. De meldcode 
richt zich op huiselijk geweld en kindermishandeling.  
De verplichting geldt voor de sectoren:  
• (jeugd)Gezondheidszorg 
• Jeugdzorg  
• Onderwijs, van basisschool t/m hoger onderwijs, inclusief leerplicht  
• Kinderopvang  
• Maatschappelijke ondersteuning  
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• Justitie  
De verplichting om een meldcode te hanteren, heeft tot doel ons te ondersteunen in het omgaan met 
signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode bevat o.a een stappenplan. Dit 
stappenplan leidt ons door het proces vanaf het moment dat we signaleren tot aan het moment dat we 
eventueel een beslissing nemen over het doen van een melding. U mag van ons verwachten dat we bij een 
vermoeden allereerst met u het gesprek aangaan alvorens verdere stappen te ondernemen.  

5.3  Naar het voortgezet onderwijs  
Na groep 8 gaan de kinderen naar het voortgezet onderwijs. Ze hebben de keuze uit vele scholen. Wij 
proberen hen en hun ouders bij die keuze te helpen.  
Dat gebeurt op verschillende manieren.  
• Door de schooljaren heen wordt er een dossier van elk kind aangelegd. Hiervoor gebruiken wij het 
Leerlingvolgsysteem van CITO. Samen met het dagelijkse werk, proefwerken, toetsen en de hieruit 
voortvloeiende rapporten proberen wij een zo reëel mogelijk beeld te krijgen van het kennen en kunnen 
van de kinderen. 
• In juni in groep 7 ontvangen de leerlingen een voorlopig schooladvies. Dat advies komt tot stand uit het 
LVS en de indrukken van de leerkracht op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling en 
(huis)werkhouding. Het advies wordt bepaald door het “adviesteam” waarin leerkrachten van groep 7 en 8, 
IB en directie zitten.  
• Eind oktober/begin november in groep 8 doen alle leerlingen mee aan het drempelonderzoek. Deze toets 
wordt meegenomen als onafhankelijke toets in het definitieve schooladvies.  
• De kinderen krijgen in januari van groep 8 de gelegenheid om een aantal scholen voor voortgezet 
onderwijs te bezoeken. Hiervoor worden “open dagen” georganiseerd door de scholen. Deze dagen staan 
vermeld in het informatieboekje dat aan de kinderen meegegeven wordt.  
• In januari is er een informatieavond voor de ouders van de kinderen van groep 8 bij ons op school. De 
leerkracht van groep 8 geeft uitleg over de Cito-toets, de manier van aanmelden enz.  
• In februari in groep 8 krijgen de leerling hun definitieve schooladvies. Hiermee kunnen de leerlingen 
worden aangemeld op hun school naar keuze.  
• In groep 8 wordt de Eindtoets van CITO afgenomen. De toets geeft een indicatie van het niveau van de 
leerling, maar het is en blijft een momentopname. Indien nodig volgt er n.a.v. de CITO-uitslag een gesprek 
met de ouders. Alle ouders krijgen ook deze uitslag. De Cito-eindtoets weegt niet mee in het schooladvies, 
maar wordt door ons ook altijd gecommuniceerd met de scholen waar de leerlingen naar toe gaan.  
• Naar aanleiding van de aanmelding heeft de groepsleerkracht een gesprek met de brugklascoördinator, 
de zogenaamde “warme overdracht”. De aangemelde leerlingen worden besproken, zodat de aansluiting 
op de nieuwe school soepel verloopt. De uitslag van de CITO- eindtoets is niet doorslaggevend voor de 
keuze van voortgezet onderwijs.  
Medebepalend zijn zaken als doorzettingsvermogen, inzet van een kind en niet te vergeten het advies van 
de basisschool. 
De definitieve schoolkeuze wordt bepaald met behulp van:  
• het advies van het adviesteam van de basisschool  
• de uitslag van de Cito-toets  
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6  De resultaten van het onderwijs 
Kinderen gaan naar school om te leren. De mate waarin de kinderen leren is afhankelijk van veel factoren, 
zoals aanleg, milieu, motivatie, leeromgeving. Maar hoe meet je nu de resultaten van het onderwijs? Hoe 
zien we of het onderwijs op OBS J. Henri Dunant voldoende effect heeft? De specifieke ondersteuning die 
geboden wordt, is elk schooljaar weer anders naar gelang de situatie het vraagt.  
We zijn van mening dat deze ondersteuning zich niet in cijfers laat vangen. Immers, de kwaliteit en 
effectiviteit zijn belangrijker.  
 
Cijfers over verwijzingen  
Het afgelopen jaar hebben we 1 leerling doorverwezen naar het speciaal onderwijs.  
 
Gegevens n.a.v. de Cito-eindtoets van groep 8  
De Cito-eindtoets van groep 8 geeft ons de gelegenheid de leerprestaties op de hoofdvakken te vergelijken 
met die van andere scholen met een overeenkomstige populatie. Wanneer we die gegevens loskoppelen 
van de individuele capaciteiten van de kinderen kunnen we voorzichtig iets zeggen over het onderwijs op 
onze school.  
De gemiddelde scores van de afgelopen jaren zijn:  
2015-2016  532,1  
2016-2017  534,5  
2017-2018 535,8 
2018-2019 535,7 
2019-2020 Geen score i.v.m. corona crisis.     

7  De ouders 
 
7.1.  Betrokkenheid  
Het is voor onze school heel prettig dat de ouders zich betrokken voelen bij de school. Om dit te 
bevorderen hebben we een aantal middelen beschikbaar:  

- Schriftelijke, algemene informatie voorziening  
We vinden het belangrijk dat de ouders voldoende weten over de school en het onderwijs. Dat proberen 
we te realiseren via Social Schools, Facebook en deze schoolgids. 
 
7.2.  Meedenken en meewerken 
Stimuleren  
Wij vinden het als school uiteraard heel fijn dat ouders meedenken.  
Actief betrokken zijn kan via ouderraad en medezeggenschapsraad, maar ook via hulp in de klas (o.a. bij 
handvaardigheid).  
Wij stellen belangstelling voor de school vanuit ouders zeer op prijs.  
 
 
De Ouderraad (OR) 
De Ouderraad bestaat uit een actieve groep ouders (voor namen en e-mailadres zie achterin de schoolgids).  
Na de jaarlijkse verkiezingen hebben zij zitting voor een periode van twee jaar.  
Daarna kan men zich weer herkiesbaar stellen.  
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De OR stimuleert de betrokkenheid en behartigt de belangen van de ouders bij de school en probeert 
zoveel mogelijk de leerkrachten te steunen bij de vervulling van hun taak.  
Een belangrijk doel is het organiseren van activiteiten zoals:  
Een spelletjesavond in maart; Sinterklaas en Kerstviering, e.d.; themamiddag voor de voorjaars- of 
paasvakantie en sportdag in de maand mei/juni 
 
De Medezeggenschapsraad (MR)  
De Medezeggenschapsraad vertegenwoordigt zowel de ouders als het onderwijzend personeel.  
De MR krijgt jaarlijks de begroting en beleidsplannen van het schoolbestuur zodat het op de hoogte is van 
de hoofdlijnen van het onderwijsbeleid en weet hoe de school ervoor staat. 
De MR heeft instemmingsrecht op onder meer de onderwijskundige doelstellingen van een school. Dat 
betekent deze doelstellingen alleen met instemming door de MR kunnen worden opgesteld of gewijzigd. 
Instemmingsrecht heeft de MR ook bij plannen voor fuseren met een andere school, bij het vaststellen of 
aanpassen van het schoolreglement en het beleid dat de school heeft om ouders op school te laten helpen. 
De MR heeft het recht het bestuur te adviseren over de hoofdlijnen van de begroting en over de aanstelling 
of ontslag van de schoolleiding, over nieuwbouw of een belangrijke verbouwing van de school. 
De MR voor onze school bestaat uit vier personen: namelijk twee leerkrachten en twee ouders (voor 
namen en e-mailadres zie achterin de schoolgids).  
De schoolleider of diens vertegenwoordiger woont de vergaderingen op uitnodiging bij als adviserend lid.  
De MR vergadert 1x per maand.  
De MR handelt volgens een wettelijk reglement en heeft in een aantal zaken advies- of instemmingsrecht.  
 
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 
De GMR is een overkoepelende organisatie, welke bestaat uit vertegenwoordigers van de ouder- en 
personeelsgeleding van elke onder het bestuur staande school.  
De GMR behartigt zaken die alle openbare scholen van onze Stichting (Soolva) aangaan.  
 
7.3. Overblijfmogelijkheden 
Onder verantwoordelijkheid van de school regelen (gediplomeerde) T.S.O -medewerkers het overblijven 
tussen de middag.  Deze vrijwilligers dragen zorg voor een verantwoorde en veilige T.S.O. en maken het 
overblijven tot een gezellige maaltijd en een prettige tijdsbesteding.  
 
Voor het overblijven wordt gebruik gemaakt van het online-registratiesysteem van TSO-Assistent. U kunt 
als ouder/verzorger op flexibele wijze de TSO van uw kind reserveren en net zo makkelijk weer annuleren, 
namelijk 24 uur per dag, 7 dagen per week. U kunt TSO-momenten reserveren en annuleren voor het hele 
schooljaar tot 10.00 uur op de dag zelf. Reserveren en annuleren kan ook op uw smartphone. U betaalt (via 
automatische incasso) uiteindelijk alleen de feitelijk afgenomen TSO-momenten, na ontvangst van een 
gespecificeerde declaratie. Het is alleen mogelijk om gebruik te maken van de overblijfmogelijkheden na 
registratie. 
 
Informatie voor het registreren ontvangt u bij het inschrijven op school. Ook kunt u mailen naar de T.S.O.-
coördinator. Ook als u niet (direct) gebruik wilt maken van de T.S.O. willen wij u vragen om uw kind te 
registreren. Dit is kosteloos en zonder verplichtingen. 
 
Om deze overblijfvoorziening mogelijk en betaalbaar te houden zijn we op zoek naar mensen die zich op 
maandag, dinsdag, en/of donderdag kunnen inzetten voor de TSO. Ook als u maar 1 dag per week kunt of 
maar een beperkte periode beschikbaar bent is uw inzet toch van harte welkom. Ook opa’s en oma’s zijn 
van harte welkom. Verder zoeken we altijd mensen voor de invalpool. De vrijwilligers ontvangen een 
vergoeding. 
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We hopen dat we u hierbij voldoende hebben ingelicht. Mocht u toch nog vragen hebben, dan kunt u altijd 
terecht bij de overblijfcoördinatoren, Antonette de Vries of Elsbeth Flipsen, per email overblijven@obs-
henridunant.nl.  
 
 
7.4.  Klachtenregeling 
Onze school heeft een klachtenregeling die voor alle scholen van de Stichting Openbaar Onderwijs Land van 
Altena is vastgesteld.  
Wanneer u een klacht heeft over de gang van zaken die de school betreft, kunt u hiervan gebruik maken.  
De klachtenregeling kunt u vinden op de website van onze school; u kunt de regeling ook opvragen bij de 
directie.  
Hoe goed school en ouders het ook met elkaar voor hebben als het gaat om uw kind zo goed mogelijk te 
begeleiden, er blijven altijd situaties ontstaan die aanleiding zijn voor een wederzijds onderhoud vanwege 
onvrede.  
Meestal lukt het goed om in onderling overleg problemen op te lossen. Soms is dat niet het geval. In die 
gevallen voorziet de Klachtenregeling.  
Onvrede over een bepaalde gang van zaken wil de school graag z.s.m. van u vernemen.  
De school wil vervolgens graag de klacht samen met u oplossen. Het liefst in korte lijnen en met heldere 
gezamenlijke afspraken. 
Wacht niet met het uitspreken van schoolaangelegenheden die u niet goed vindt. Hoe eerder u in gesprek 
gaat des te beter.  
Van onze school mag u eenzelfde houding verwachten als er aanleiding is de ontwikkeling van uw kind 
tussentijds te bespreken.  
Tussentijds staat voor u de weg open de contactpersoon die iedere school heeft, te benaderen.  
Bij ons op school is dat juf Michelle (michelle.leeferink@obs-henridunant.nl).  
Zij kan u advies geven over de te volgen route en in contact brengen met één van de twee externe 
vertrouwenspersonen die door het bestuur zijn aangesteld voor alle scholen van onze stichting.  
Hebt u twijfels hoe de klacht bespreekbaar te maken dan kunt u dus het beste contact opnemen met de 
contactpersoon die iedere school heeft.  
De afgelopen jaren zijn er geen klachten geweest. In onderling overleg zijn zaken indien nodig bespreekbaar 
gemaakt en naar tevredenheid opgelost. 
De volledige klachtenregeling is te vinden op onze website. 
 
7.5. Ouderbijdrage 
In een schooljaar zijn er altijd activiteiten die èn leuk zijn èn geld kosten, zoals de Sinterklaas-en 
kerstviering, excursies en andere activiteiten.  
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage.  
De vrijwillige ouderbijdrage per gezin wordt jaarlijks door de ouderraad vastgesteld en wordt jaarlijks geïnd 
door de penningmeester van de OR per brief aan de ouders.  
De hoogte van deze vrijwillige bijdrage is € 25,00 per kind. 
Tevens wordt aan de ouders een bijdrage gevraagd voor de schoolreis. Ook deze bijdrage is vrijwillig. 
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8 Regeling school en vakantie 
 
8.1. Schoolverzuim 
In kort bestek treft u informatie aan over de Leerplichtwet en het schoolbezoek van uw kind.  
Algemeen  
In de Leerplichtwet wordt de leerplicht geregeld. Volgens deze leerplichtwet hebben ouders of verzorgers 
de verplichting ervoor te zorgen dat hun kind de school geregeld bezoekt.  
Leerplicht geldt voor kinderen van 5 tot en met 16 jaar. Vanaf de eerste dag van de maand nadat een kind 5 
jaar wordt tot het einde van het schooljaar waarin het 16 jaar is geworden. Of aan het einde van het 
twaalfde schooljaar. De meeste kinderen gaan al naar school als ze 4 jaar zijn. Ze vallen dan nog niet onder 
de Leerplichtwet. Voor hen gelden wel de regels die de school voert over aanwezigheid en het volgen van 
het onderwijs.  
Volgens de Leerplichtwet dient een kind de school geregeld te bezoeken.  
Het ‘geregeld bezoeken’ van de school houdt in dat geen lestijd verzuimd mag worden, zonder dat er 
gewichtige omstandigheden in het geding zijn en/of er geldige redenen voor het schoolverzuim aanwezig 
zijn.  
Met alle scholen in de gemeente Altena zijn daarover afspraken gemaakt. De school is verplicht 
absentielijsten bij te houden en de leerplichtambtenaar bij ‘problemen’ te waarschuwen.  
De volledige versie van de verlofregeling vindt u op de website van de school en op de gemeentelijke 
website. Ouders dienen zich bij vragen eerst te richten tot de schoolleider.  
De contactgegevens van de leerplichtambtenaren binnen de gemeente Altena zijn: 
Najma Tahrioui  n.tahirioui@gemeentealtena.nl  0183-516556 
Anne-Marije Edelman n.edelman@gemeentealtena.nl  0183-516555 
  
8.2  Procedure aanvraag verlof  
• De aanvraag voor verlof/geoorloofd verzuim moet ruim van tevoren (bij voorkeur minimaal zes weken 
van tevoren) worden ingediend bij de schoolleider van de school aan de hand van het formulier.  
• De schoolleider hanteert bij het beantwoorden van de aanvraag onderstaande criteria voor toekennen of 
weigeren van het verlof, conform de wetgeving; 
• In geval van twijfel neemt de schoolleider persoonlijk contact met de ouders op;  
• Bij een overschrijding van een totaal van tien dagen (in één keer of in totaal in één schooljaar) is 
goedkeuring van de leerplichtambtenaar nodig.  
Criteria voor toekennen van verlof  
De schoolleider van de school mag voor ten hoogste tien lesdagen (aaneengesloten of in totaal gedurende 
één schooljaar) verlof geven bij gewichtige omstandigheden.  
Een verlofaanvraag voor meer dan tien dagen wordt behandeld door de leerplichtambtenaar.  
In een dergelijke situatie wordt er wel overlegd met de schoolleider.  
Bij een beslissing moeten de schoolleider van de school en/of de leerplichtambtenaar het algemeen 
onderwijsbelang afwegen tegen het persoonlijk belang van het kind en zijn gezin.  
Let op: Toestemming voor verlof mag nooit gegeven worden in de eerste twee weken van een nieuw 
schooljaar of voor luxe verzuim zoals op vakantie gaan buiten de schoolvakanties.  
Gewichtige omstandigheden zijn:  
• Verhuizing  
• Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad  
• 12½-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders en grootouders  
• 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum van ouders en grootouders  
• Als uw kind plichten vervult die voortvloeien uit godsdienst/levensovertuiging.  
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Een leerling krijgt geen verlof voor carnaval, omdat dit, ondanks de religieuze oorsprong geen religieus 
feest is. Carnaval duurt van vrijdag- tot dinsdagavond en binnen deze periode zijn er voldoende 
mogelijkheden om na schooltijd iets voor schoolkinderen te organiseren.  
• Ernstige ziekte van ouder(s), bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad: periode in overleg met 
de schoolleider, bij meer dan 10 lesdagen verlof is een beslissing van de leerplichtambtenaar noodzakelijk.  
• Overlijden van bloed- en aanverwanten in de eerste graad, de tweede, de derde en vierde graad: periode 
in overleg met de schoolleider, bij meer dan 10 lesdagen verlof is een beslissing leerplichtambtenaar 
noodzakelijk. 
• Verlof vanwege door school noodzakelijk geachte therapie welke niet op school plaats kan vinden. In 
voorkomende gevallen dient op verzoek een verklaring van een arts, psycholoog of maatschappelijk werker 
te worden ingeleverd, waaruit blijkt dat het verlof noodzakelijk is.  
• Verlof vanwege, naar het oordeel van de schoolleider, belangrijke redenen.  
 
Bijzondere talenten  
Sommige kinderen hebben bijzondere talenten op het gebied van sport of kunst.  
Het kan zijn dat zij hiervoor lessen moeten verzuimen.  
De Leerplichtwet biedt hiervoor echter geen vrijstellingsmogelijkheid. Wel is het mogelijk hierover 
afspraken te maken met de schoolleider.  
Deze afspraken worden jaarlijks aan het begin van het schooljaar gemaakt.  
Incidentele verzoeken vallen buiten deze regeling. Bij een overschrijding van tien lesdagen is overleg met 
de leerplichtambtenaar een vereiste.  
 
Vakantie onder schooltijd  
De Leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd vrijwel onmogelijk is.  
Alleen als voldaan wordt aan alle drie de volgende voorwaarden kan een schoolleider op verzoek extra 
vakantie toestaan:  
• Als tenminste één van de ouders een beroep heeft met seizoensgebonden werkzaamheden. Bijvoorbeeld 
in de agrarische sector en de horeca.  
Hiervan dient bewijs overlegd te worden, bijvoorbeeld een werkgeversverklaring. De leerplicht gaat ervan 
uit dat u personeel kunt inhuren om op vakantie te gaan,  
• Als het gezin in geen van de schoolvakanties (dus zowel niet in de zomer, herfst, kerstvakantie als tijdens 
een van de andere vakantieperiodes) in één schooljaar 2 weken aansluitend met vakantie kan.  
• De extra vakantie valt niet in de eerste twee weken van het schooljaar.  
 
Geen gewichtige omstandigheden zijn:  
• Vakantiebezoek in een goedkopere periode of in verband met een speciale aanbieding.  
• Vakantie tijdens schooltijden bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden, vooral ontstaan door te laat 
boeken. 
• Een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan of om 
huwelijksjubileum van ouders/grootouders in het buitenland te vieren.  
• Eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte.  
• Verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al vrij zijn of nog vrij zijn.  
• Het niet gelijk samenvallen van vakanties van kinderen. Dit kan bijvoorbeeld omdat men op vakantie wil 
met familie/vrienden uit een andere regio of omdat uw kinderen op verschillende scholen zitten.  
• Eerder vertrekken, omdat men voor een bepaalde tijd het vakantieadres bereikt moet hebben (wegens 
huurperiode vakantiehuis bijvoorbeeld).  
• De vakantie is al geboekt (en betaald) voordat toestemming van de school is gevraagd en verkregen. Ook 
al zijn er geen annuleringsmogelijkheden.  
• Vakantie in verband met gewonnen prijs.  
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• Deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband zoals activiteiten van 
verenigingen, zoals scouting- of voetbalkamp, tenzij Nederland officieel wordt vertegenwoordigd. (M.u.v. 
bijzondere talenten).  
 
Procedure melding ongeoorloofd verzuim  
Indien er sprake is van ongeoorloofd verzuim of het vermoeden van ongeoorloofd verzuim dan wordt dit 
gemeld bij de leerplichtambtenaar.  
Naar aanleiding van deze melding ontvangen de ouders een waarschuwingsbrief met het verzoek contact 
op te nemen met de leerplichtambtenaar.  
Tijdens het contact met de leerplichtambtenaar moeten zij uitleggen wat de reden was dat hun 
kind/kinderen afwezig was/waren. Naar aanleiding van dit contact volgt er een oordeel van de 
leerplichtambtenaar. Dit wordt zowel ouders als school schriftelijk medegedeeld.  
Er zijn de volgende resultaten mogelijk:  
• Het contact heeft geleid tot afdoende verklaring en er worden verder geen stappen ondernomen.  
• Er volgt een waarschuwing.  
• Er wordt een zorgmelding gedaan (indien het verzuim een signaal is van een zorgelijke situatie).  
• Er volgt een Halt-verwijzing (miniproces-verbaal). 
• Er volgt een proces-verbaal.  
Indien ouders al eerder een waarschuwing hebben gehad wegens ongeoorloofd verzuim dan wordt bij 
wederom een oordeel van ongeoorloofd verzuim een proces-verbaal opgemaakt.  
 
Bezwaar  
Tegen besluiten in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht zijn bezwaar en beroep mogelijk.  
Dit geldt ook in het geval van een aanvraag voor ver-lof. Ouders moeten een bezwaarschrift binnen zes 
weken indienen bij het bestuursorgaan (schoolleider of leerplichtambtenaar) dat het besluit heeft 
genomen.  
Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste de volgende gegevens bevatten:  
• Naam en adres van belanghebbende en indiener  
• Dagtekening (datum) 
• Omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep gericht is  
• Argumenten die duidelijk maken waarom de aanvrager niet akkoord gaat met het besluit 
• Afschrift besluit meesturen bij bezwaar  
• Handtekening  
De indiener krijgt de gelegenheid om het bezwaar mondeling toe te lichten. Daarna krijgt de aanvrager 
schriftelijk bericht van het besluit dat over het bezwaarschrift is genomen. Dit gebeurt binnen acht weken.  
Zijn de ouders het dan nog niet eens met het besluit, dan kunnen ze op grond van de AWB binnen zes we-
ken schriftelijk beroep aantekenen bij de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht.  
Een beroepschrift indienen heeft geen schorsende werking. 
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9.  Praktische informatie  
Avondvierdaagse  
De wandelvereniging “Wandelvreugd” organiseert elk jaar in juni de lokale avondvierdaagse. De leerlingen 
van onze school kunnen hier vrijwillig in schoolverband aan deelnemen.  
Dit wordt door enkele ouders van de school georganiseerd. De kosten die de wandelvereniging maakt voor 
o.a. verzekering worden doorberekend naar de deelnemers.  
Voorwaarde voor deelname in schoolverband is dat er voldoende begeleiding is: de afgelopen jaren 
bestond de begeleiding vooral uit ouders.  
 

 
 
BHV  
De letters BHV staan voor BedrijfsHulpVerlening. Op onze school zijn alle teamleden geschoold in het 
onderdeel veiligheid. Te denken valt aan EHBO, beademing, letten op veiligheidsaspecten van het gebouw 
enz. Op onze school zijn Sharon van Hulst en Machiel Roubos onze BHV’ers. 
 
Binnenkomen van kinderen  
De groepen 4-5, 5-6 en 7-8 komen binnen via de hoofdingang aan het schoolplein onder de luifel. Groep 3 
gaat naar binnen via de 2e deur op het schoolplein die ook gebruikt wordt door de PSZ.  
De groepen 1 en 2 gaan naar binnen via de ingang aan de Azaleastraat. De kinderen van de groepen 1 en 2 
worden door de ouders/verzorgers vaak in de klas gebracht; er is op die manier tijd om het werkstukje van 
gisteren te bekijken, even de juf aan te spreken, een boekje te lezen enz.  
De schooldeur gaat om 8.20 uur en om 12.50 uur open.  
De eerste bel rinkelt om 8.20 uur en 12.50 uur, waarna vijf minuten later de lessen aanvangen: 8.30 uur en 
13.00 uur.  
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Calamiteitenplan  
Binnen de school zijn alle collega’s opgeleid tot BHV-er. Zij actualiseren ondermeer het calamiteitenplan en 
toetsen op uitvoerbaarheid. Tevens kunnen zij assisteren bij ongevallen op school.  
Op school is een zogenaamd Ontruimingsplan c.q. Brandveiligheidsplan aanwezig. Dit plan is in 
samenwerking met de brandweercommandant opgesteld en getoetst.  
Ieder jaar oefenen we op welke wijze we het gebouw zo veilig mogelijk kunnen ontruimen.  
Er zijn zowel aangekondigde als onaangekondigde oefenmomenten.  
 
ICT  
De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 hebben allemaal hun eigen Chromebook. Deze zetten zij in voor de 
vakken rekenen, spelling, begriipend lezen en wereldorientatie.  
De leerlingen van groep 4 hebben allemaal een eigen tablet. Zij gebruiken deze bij de vakken rekenen en 
spelling. Dit doen zij door gebruik te maken van het programma Snappet. Dit is een adaptief programma, 
waarbij ieder kind op zijn of haar eigen niveau kan werken. 
Voor de onderbouw zijn er ongeveer 20 ipads beschikbaar. Deze worden ingezet in de groepen 1 t/m 3. 
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Doubleren  
Ook op onze school komt soms de vraag van de desbetreffende leerkracht aan de orde; kan het kind 
overgaan? Doubleren kan soms nut hebben, overgaan naar de volgende groep kan soms ontwikkelingsrisi-
co’s met zich meebrengen. Voordat deze vraag wordt beantwoord is er intensief overleg geweest met de 
ouders. Tevens wordt de vraag besproken in het team, o.l.v. de IB’er.  
Het doubleren zal zich in de meeste gevallen beperken tot de groepen 1 t/m 4. Hierbij moet wel opgemerkt 
worden dat de school het definitieve besluit neemt.  
 
Binnen het thema “doubleren” willen we in deze schoolgids ook graag de zogenaamde “herfstleerlingen” in 
de kleutergroep bespreken en toelichten hoe hiermee omgegaan wordt.  
School spreekt van een herfstleerling wanneer deze is geboren tussen 1 oktober en 1 januari. Deze 
leerlingen hebben ofwel een relatief lange (8 ¾ jaar) ofwel een relatief korte (7 ¾ jaar) 
basisschoolloopbaan, als ze verder ononderbroken de groepen doorlopen. 
Voor de herfstleerlingen op de Henri Dunant geldt dat zij, mits er geen ontwikkelingsvoorsprong wordt 
gesignaleerd in de periode tussen januari en juli in de instroomgroep, na de zomervakantie instromen in 
groep 1.  Een eventuele ontwikkelingsvoorsprong wordt in kaart gebracht aan de hand van de instrumenten 
die worden beschreven in §4.2 en wordt besproken met ouders tijdens de gesprekken die in de periode 
april/mei/juni worden gepland. 
Voor meer informatie over de overgang binnen de kleuterbouw & de overgang van groep 2 naar 3 
verwijzen we u naar het protocol “Overgang van groep 1 naar 2 naar 3” wat in schooljaar 2017/2018 door 
de IB’ers is vastgesteld op stichtingniveau. U kunt dit protocol opvragen bij de directie of IB’er. 
 
Excursies  
U wordt hierover altijd tijdig via Social Schools geïnformeerd.  
 
Foto en film  
Wat betreft film: het komt voor dat er filmopnames in een klas gemaakt worden van een bepaald kind 
(altijd in overleg met de ouders).  
Doel: een observatie om bijv. de inzet, de concentratie, de taakgerichtheid enz. ook eens vanuit een andere 
hoek te zien dan vanuit het oogpunt van de leerkracht.  
Na de bespreking van de beelden met de leerkracht en/of ouders worden de beelden gewist. Het kan 
vervolgens haast niet anders dat ook andere kinderen dan onbedoeld in beeld komen.  
Mochten er ouders zijn die bezwaar hebben tegen het onbedoeld maken van filmbeelden (welke overigens 
niet bewaard worden) dan gelieve dit schriftelijk door te geven aan de school. Dit kunnen zij doen door hun 
voorkeuren aan te geven binnen Social Schools. Voor wat betreft foto’s geldt hetzelfde (zie ook het kopje 
Website).  
 
Fruitdag  
Op dinsdag, woensdag en vrijdag houden we onze fruitdagen. Graag zien we dat de kinderen juist deze 
ochtenden fruit mee naar school nemen om die even vóór de pauze te eten.  
Wie geen fruit mag eten, neemt iets anders mee uit de hoek van “gezond”. Een boterham met kaas 
bijvoorbeeld. 
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Gevonden voorwerpen  
Elk jaar opnieuw worden er kledingstukken, gymspullen e.d. gevonden. Deze gevonden voorwerpen 
worden vaak niet meer opgehaald.  
Een vriendelijk verzoek:  
• Let op of uw kind haar/zijn spullen mee naar huis terugneemt 
• Merk evt. kleding, rugzakjes van uw kinderen 
• Kom even op school kijken bij de gevonden voorwerpen, ze liggen in de ladekast in het halletje naast de 

voordeur.  
Niet opgehaalde kleding wordt aan het eind van het jaar geschonken aan een liefdadigheidsinstelling.  
 
Hoofdluis  
Vrijwel iedere school krijgt op enig moment te maken met het fenomeen hoofdluis.  
Wij, als school vinden het daarom belangrijk, om in samenwerking met u, als ouders de verspreiding te 
bestrijden en zo mogelijk te voorkomen.  
Onze aanpak en voorlichting zijn gebaseerd op richtlijnen van het RIVM en de GGD.  
Wat verwachten wij van u:  
• Melden bij de leerkracht als bij controle thuis luizen/neten worden aangetroffen.  
Dan kunnen zo snel mogelijk klasgenoten worden gecontroleerd en ouders geïnformeerd, om een verdere 
verspreiding te voorkomen.  
• Bij constatering van luizen/neten zo snel mogelijk starten van een behandeling.  
• Regelmatig controleren op luizen en neten. Dit is de belangrijkste factor bij de preventie van de 
verspreiding van hoofdluis.  
Meer informatie (o.a. beschrijving van een goede manier om te controleren/methoden van bestrijding) 
kunt u bekijken op www.rivm.nl/hoofdluis.  
 
Huiswerk  
Als voorbereiding op het voortgezet onderwijs is het belangrijk dat kinderen van groep 6, 7 en 8:  
• Leren zelfstandig te werken aan een opgedragen taak zonder toezicht van de leerkracht 
• Leren hun tijd in te delen en een planning te maken 
• Leren omgaan met een agenda  
In groep 6 wordt begonnen met het meegeven van huiswerk, zoals het maken van een boekverslag, het 
leren van topografie, het leren van de toetsstof voor de wereld oriënterende vakken, het maken van een 
werkstuk. 
Een andere vorm van huiswerk kan voorkomen, wanneer een kind achteropraakt door ziekte of tijdelijk een 
achterstand heeft opgelopen bij een vak.  
Leerlingen van groep 6, 7 en 8 krijgen gemiddeld twee keer per week huiswerk.  
 
Insmeren bij veel zon 
Wij verwachten van de ouders dat zij zelf zorgdragen voor het insmeren van de kinderen. Het is voor de 
leerkrachten niet te doen om hele groepen in te smeren. Wanneer kinderen overblijven, zullen zij door de 
TSO-medewerkers wel ingesmeerd worden. 
 
Inspectie  
Dagelijks bereiken de inspectiekantoren vele telefoontjes van ouders, leerlingen en andere 
onderwijsconsumenten met vragen over het onderwijs.  
In principe worden alle vragen beantwoord door  
Postbus 51.  
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De inspectie vraagt vriendelijk om al uw vragen te richten aan:  
Inspectie van het onderwijs  
Info@owinsp.nl 
www.onderwijsinspectie.nl 
Telefoonnummer: 088-669 60 60 
 
Jeugdgezondheidszorg  
De zorg voor de gezondheid van de jeugd wordt door de GGD, afdeling Jeugdgezondheidszorg, uitgevoerd.  
Kinderen uit de hogere groepen worden indien nodig via de huisarts naar logopedie verwezen.  
De kinderen van groep 2 en van groep 7 worden onderzocht door de jeugdarts/jeugdverpleegkundige. U 
wordt tijdig ingelicht wanneer het onderzoek op school plaatsvindt.  
U kunt, als u als ouder bezorgd bent over de gezondheid of de ontwikkeling van uw kind, altijd een extra 
onderzoek of gesprek aanvragen bij de jeugdverpleegkundige.  
 
Jeugdtijdschriften  
Aan het begin van het nieuwe schooljaar krijgt uw kind een folder mee, waarmee u een abonnement op 
een van de talloze jeugdtijdschriften kunt nemen.  
De tijdschriften worden via school verspreid.  
 
Klassendienst  
We vinden het belangrijk om de kinderen een gedeelde verantwoordelijkheid te geven voor het klaslokaal.  
Per toerbeurt is een klassendienst ingesteld bestaande uit 2 kinderen die wekelijks de klassendienst 
verzorgen.  
De taken vinden zowel onder- als na schooltijd plaats (bijv. boeken en schriften uitdelen en ophalen, bord 
schoonmaken, stofzuigen en planten water geven e.d.  
 
Kleding op school  
Regelmatig is er publiciteit over het dragen van hoofddoekjes, gezicht bedekkende kleding enzovoort.  
In principe mag iedereen op school dat dragen wat hij/ zij wenst, mits netjes. Ook het dragen van lang haar 
of gemillimeterd haar is ieders eigen keus. Ondanks deze vrijheid, zijn er ook beperkingen. Het naar school 
komen in bijv. bikini, zwembroek, korte broek met ontbloot bovenlijf wordt niet geaccepteerd.  
Het in de school dragen van een winterjas, een muts, een pet, handschoenen enzovoort is ook niet aan de 
orde. Het is lastig om ieder kledingstuk apart te benoemen: in het geval van vraagtekens bij het dragen van 
kleding, neemt de school contact op met de betrokkene(n).  
Het dragen van gezicht bedekkende kleding wordt niet toegestaan omdat dit goed onderwijs in de weg 
staat. Zonder dit verbod is communicatie niet mogelijk, wat een essentieel onderdeel is van het leerproces.  
Ook kan dergelijke kleding de veiligheid in gevaar brengen voor de drager. Bovendien wordt het bepalen 
van de identiteit uiterst lastig. Sommige godsdiensten hebben kledingvoorschriften.  
In dat geval geldt er geen verbod voor een keppeltje, een tulband, een hoofddoek enzovoort.  
Het dragen van gezicht bedekkende kleding blijft echter ook dan niet toegestaan.  
 
Logopedie  
Leerlingen uit andere groepen worden indien nodig via de huisarts naar logopedie verwezen. In het laatste 
geval vindt eerst overleg plaats met de ouders.  
Behandeling wordt door het ziekenfonds en tal van ziektekostenverzekeringen vergoed. Kijk wel even uw 
polis na.  
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Mobiele telefoons  
Het gebruik van mobiele telefoons door leerlingen op school is verboden. Noodzakelijke boodschappen 
kunnen per schooltelefoon geregeld worden. Voor eventueel verlies of diefstal van een mobiele telefoon 
kan de school niet aansprakelijk worden gesteld.  
 
Ontoelaatbaar gedrag  
Het team van de Henri Dunantschool wil de kinderen laten opgroeien in een veilige, sociaal sterke 
omgeving.  
Hiertoe maken wij o.a. gebruik van de Kanjermethode en maken we twee keer per jaar een sociogram van 
de klas. Tevens zijn er school-en klassenregels.  
We verwachten dat iedereen in ons gebouw: leerlingen, ouders en leerkrachten, zich aan deze afspraken 
houden.  
Mocht dit niet goed gaan, dan worden de volgende stappen gezet:  
1. De leerkracht zal allereerst het betreffende kind aanspreken.  
2. Leidt dit niet tot het gewenste resultaat, dan zal een gesprek worden aangegaan met de ouders.  
3. Als ook dat niet tot verbeteringen leidt, wordt de schoolleider erbij betrokken. 
Dat kan o.a. tot gevolg hebben dat er, bij het uitblijven van verbeteringen, overgegaan wordt tot 
disciplinaire maatregelen. Hierbij kunt u denken aan het uitsluiten van bepaalde activiteiten of het tijdelijk 
werken in een andere groep.  
4. Indien 1 t/m 3 op geen enkele manier tot verbeteringen leiden, kan in het uiterste geval worden 
overgegaan tot schorsing of verwijdering (zie verderop in deze gids). U begrijpt dat wij ons uiterste best 
doen om dat te voorkomen.  
Het is van essentieel belang, dat school en ouders hierin samen optrekken.  
 
Ouderhulp  
Er zijn activiteiten, waarbij de hulp van ouders onmisbaar is. We denken aan sportdag, excursies, de 
verkeersproef, schoonmaken van speel- en leermateriaal, de avondvierdaagse, handvaardigheid e.d.  
Ook de Ouderraad kan uw hulp goed gebruiken bij de organisatie van haar activiteiten. We hopen dat we 
op uw hulp kunnen rekenen.  
 
Schoolbibliotheek  
Vanaf groep 3 mogen de kinderen 1x per 2 weken op vrijdag boeken lenen. De boeken blijven op school en 
worden in de klas gelezen.  
De schoolbibliotheek en alle werkzaamheden daaromheen worden verzorgd door ouders.  
 
Schoolfotograaf  
Deze bezoekt elk jaar de school. Er worden dan klassenfoto’s (van de combinatiegroep), individuele foto’s 
en foto’s met broertjes/zusjes gemaakt, die op onze school zitten.  
 
Schoolreis/schoolkamp  
Aan het begin van ieder schooljaar gaan de kinderen van de groepen 3 t/m 7 op schoolreis. De bestemming 
en de datum van de schoolreis worden tijdig bekend gemaakt. De kosten worden per jaar vastgesteld. Het 
bedrag kunt u ineens voldoen bij de groepsleerkracht of u kunt maandelijks een bedrag mee naar school 
geven. De bijdrage voor de schoolreis is een vrijwillige bijdrage. 
In de even kalenderjaren (2018) gaan de kinderen van groep 3 t/m 7 met de bus naar een bestemming 
verder weg en zijn de kosten max. 30 euro. In de oneven jaren (2019) is de bestemming dichterbij en wordt 
aan ouders gevraagd om te rijden. De kosten zijn dan lager. 
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Groep 8 gaat op schoolkamp, ieder jaar in juni. De kosten van het schoolkamp bedragen circa € 100, -. Ook 
dit bedrag kunt u ineens of in gedeelten voldoen. Ook hier spreken we van een vrijwillige bijdrage. 
 
 
Schorsing/Verwijdering  
Wanneer wordt een kind van school gestuurd?  
Indien een leerling zich bij herhaling niet gedraagt, zoals wij dat binnen onze school verantwoord achten, 
wordt de leerling op zijn gedrag aangesproken en eventueel passend gestraft.  
In het kader van de zorgverbreding worden tijdens het gesprek tussen de leerling, de groepsleerkracht, de 
schoolleider en de ouders/verzorgers afspraken gemaakt. Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt dat in 
het leerling-dossier wordt bewaard. De ouders/verzorgers krijgen een kopie van het verslag.  
Indien de ernstige gedragsproblemen zich blijven voordoen, kunnen leerlingen van school worden gestuurd 
voor een tijdje: schorsing, of voorgoed: verwijdering.  
De beslissing over de schorsing/de verwijdering van een leerling wordt genomen door het schoolbestuur. 
Voordat een dergelijk besluit kan worden genomen, moeten eerst de groepsleraar en de ouders worden 
gehoord door het schoolbestuur. Als het besluit eenmaal genomen is, mag een schoolbestuur de leerling 
niet onmiddellijk van school sturen.  
Het bestuur moet namelijk eerst proberen om een andere school te vinden voor de leerling.  
Alleen als dat niet lukt, en daar moet het schoolbestuur tenminste acht weken zijn best voor doen, dan mag 
de school de leerling de toegang tot de school weigeren. 
Als het schoolbestuur een leerling wil schorsen of verwijderen dan moet het bestuur daarover met de 
ouders overleggen. Levert dat overleg niets op, dan kunnen ouders aan de onderwijsinspectie vragen om te 
bemiddelen. Blijft het schoolbestuur bij zijn besluit, dan kunnen de ouders schriftelijk bezwaar aantekenen. 
In dat geval moet het schoolbestuur binnen vier weken eveneens schriftelijk op het bezwaarschrift 
reageren. Als het schoolbestuur dan nog vasthoudt aan het besluit om de leerling te verwijderen, dan 
kunnen ouders in beroep gaan bij de rechter.  
 
Sponsoring 
Steeds vaker wordt de school benaderd om aan sponsoring te doen: de school ontvangt bijv. een computer 
en als tegenprestatie adviseert de school een bepaald type en merk bij de ouders aan. Onze school wijst 
deze manier van sponsoring af, want: 
• de onafhankelijkheid mag niet in het gevaar komen 
• past deze manier wel binnen onze omgangsvormen? 
• onderwijs mag niet afhankelijk worden van sponsoring 
Een gift valt niet onder sponsoring met bijbedoelingen.  
Sponsoring vindt zichtbaar plaats richting de Ouderraad (Oudercomité-Oudercommissie). Deze 
oudervertegenwoordiging steunt activiteiten voor de kinderen zoals het afscheid van groep 8 en het 
sinterklaasfeest. Regionale bedrijven steunen de activiteiten van de ouderraad waarbij zij geen 
tegenprestatie verwachten.  
Iedere vorm van sponsoring of reclame kan onderwerp zijn van bespreking met het schoolbestuur, in de 
MR en/ of GMR. 
 
Sportdag  
De sportdag zal plaatsvinden tijdens de Koningsspelen op vrijdag 23 april. Deze sportdag wordt gehouden 
met de gehele gemeente Altena. De locatie hiervan wisselt ieder jaar. 
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Surveillance  
Op onze school wordt tijdens de pauze gesurveilleerd door de leerkrachten van de groepen die buiten 
spelen.  
Dit geldt voor de groepen 3 t/m 8. De leerlingen mogen 10 minuten voor de aanvang van de school naar 
binnen.  
Wilt u de kind(eren) niet te vroeg naar school sturen?  
 
Telefoon  
Telefoon onder schooltijd kan erg storend zijn. De telefoon wordt wel opgenomen; het kan immers 
belangrijk zijn. Vandaar het verzoek om zoveel mogelijk voor of na schooltijd te bellen.  
In principe nemen kinderen geen mobiele telefoons mee naar school. In geval van nood kan een kind altijd 
gebruik maken van de schooltelefoon.  
 
Verjaardagen van kinderen  
Wanneer uw kind jarig is, mag het in de eigen groep trakteren.  
Wij verzoeken u om de traktatie te beperken tot de eigen groep. Dus geen vriendjes of vriendinnen uit 
andere groepen trakteren. Als traktatie zouden wij willen adviseren om iets gezonds mee naar school te 
geven.  
 
Verjaardag van familieleden.  
In de groepen 1 en 2 bestaat de mogelijkheid om voor ouders een verjaardagswensje te maken. Wilt u 
hiervoor van tevoren de groepsleerkracht op de hoogte stellen?  
 
Verjaardagen van de leerkrachten.  
Het moment van vieren wordt door de leerkracht zelf gepland.  
 
Verkeersexamen  
De leerlingen van groep 7 doen mee aan het landelijke verkeersexamen. Dit vindt plaats in april. Naast een 
theoretisch examen is er een praktisch examen. Voor het praktische examen is hulp van de ouders nodig. 
Wij hopen op uw medewerking te kunnen rekenen, want zonder al die hulpouders kan een dergelijke dag 
niet georganiseerd worden. 
 
Veilig internetten  
In de klassen wordt aandacht besteed aan voorlichting aan de kinderen: geef nooit je adresgegevens, je 
codes, je inlognaam enz. Ouders willen we ook hier nog eens wijzen op: neem de tijd om te zien wat uw 
kind op internet doet, maak duidelijke afspraken.  
 
Vrijstelling van activiteiten  
De leerlingen van onze school nemen deel aan alle volgens het school- en activiteitenplan voor hen 
bestemde activiteiten.  
Vrijstelling van het volgen van lessen lichamelijke oefening wordt verleend, als een leerling op medisch 
advies niet aan deze lessen mag deelnemen.  
Vrijstelling van de deelneming aan vieringen wordt alleen verleend als ouders principiële bezwaren hebben 
vanuit hun levensovertuiging.  
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Website/Facebook  
Onze school heeft een eigen website en facebookpagina. Het zou kunnen voorkomen dat we foto’s van bijv. 
het schoolkamp op de website plaatsen. Mochten ouders bezwaar hebben tegen het plaatsen van een foto 
van het eigen kind, dan verzoeken wij vriendelijk doch dringend om dit zo spoedig mogelijk via Social 
Schools aan te geven. 
 
 
Ziekmelding  
Ziekmelding van een leerling graag op de eerste dag vanaf 08.00 en voor 08.30 uur zodat de school weet 
waar uw kind om 08.30 uur is.  
Bij geen melding wordt u gebeld door de school. Er kan tussen huis en school iets gebeurd zijn.  
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10.  Schooljaar 2020-2021  
10.1  Indeling groepen  
Groep 1-2A    
Groep 1-2B 
Groep 3   
Groep 4-5   
Groep 5-6 
Groep 7-8    
 
10.2  Studiedagen  
In het schooljaar 2020-2021 zijn de volgende studiedagen gepland: 

- Vrijdag 4 september 
- Woensdag 7 oktober 
- Vrijdag 13 november 
- Maandag 1 februari 
- Maandag 5 juli (studiemiddag) 

De leerlingen zijn tijdens deze dagen vrij. 
 

11. Namen en adressen  
 
Het personeel van onze school  

Naam Functie e-mailadres 
Lenard Huijzer Schoolleider info@obs-henridunant.nl   
Irene Mathijssen Intern begeleider ib@obs-henridunant.nl   
Armanda van Biesen Leerkracht armanda.vanbiesen@obs-henridunant.nl   
Gerda Sterkenburg-Koops Leerkracht gerda.sterkenburg@obs-henridunant.nl  
Gerdina van de Wiel-Combee Leerkracht gerdina.vandewiel@obs-henridunant.nl  
Jolanda Dinjens-Thielen Leerkracht jolanda.dinjens@obs-henridunant.nl   
Machiel Roubos Leerkracht machiel.roubos@obs-henridunant.nl   
Michelle Leeferink Leerkracht michelle.leeferink@obs-henridunant.nl 
Mijntje van Strien Leerkracht mijntje.vanstrien@obs-henridunant.nl    
Sharon van Hulst Leerkracht sharon.vanhulst@obs-henridunant.nl  
Coby Dekker Leerkracht coby.dekker@obs-henridunant.nl  
Patricia van Herwijnen Onderwijsassistent patricia.vanherwijnen@obs-henridunant.nl  
Ronald Krijnen Onderwijsassistent ronald.krijnen@obs-henridunant.nl  

 
 
 
Ouderraad 
OR@obs-henridunant.nl 
H. (Heidi) Ploeg (voorzitter) 
I. (Ira) van Kapel (penningmeester) 
R. (Renee) Pet (secretaris) 
J.(Jantine) van Rijswijk  
J.( Jolanda) van der Stelt 
P. (Patricia) van de Nieuwegiessen 
E. (Ellen) de Cloe 
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O. (Olga) Neefs 
A. (Amy) Sonneveld 
N. (Nathalie) van Wanrooij 
 
Medezeggenschapsraad:  
MR@obs-henridunant.nl  
Oudergeleding MR:  
G. (Geertje) Koot 
R. (Rieka) Verbeek-Vos 
Personeelsgeleding MR:  
M. (Mijntje) van Strien 
M. (Machiel) Roubos  
 
Leden van de Raad van Toezicht (RvT):  
D. (Dianne) van Gammeren (voorzitter)  
B. (Beitske) Kralendonk  
D. (Dharam) Jethoe  
R. (Ries) van der Pijl 
W. (Wilfred) van Peski 
 
 
Logopediste  
Mevr. A.M. Meester-Boersma  
Azaleastraat 26 G  
4261 CT Wijk en Aalburg  
0416-691599  
06-23840855 
 
Mevr. H. van der Ven – van Eck 
Azaleastraat 26 H  
4261 CT Wijk en Aalburg  
0416-698531 
06-10126453 
 www.logopediemeester.nl  
 
 
Schoolarts/GGD  
Azaleastraat 26B  
(Zorgcentrum Wijkestein)  
4261CW Wijk en Aalburg  
076-5282046  
Inloopspreekuur:  
Woensdag 11.00-12.00 uur  
Tel. Spreekuur:  
Ma t/m vr 9.00 – 10.00 uur  
 
Externe vertrouwenspersoon  
 
 
Interne vertrouwenspersonen school  
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Michelle Leeferink (michelle.leeferink@obs-henridunant.nl) 
 
 
 
Landelijk Meldpunt Vertrouwensinspecteurs  
0900-1113111  
 
Centrum voor Jeugd en Gezin  
Tel. 0183-516060 
ons@gemeentealtena.nl   
 
Landelijke Klachtencommissie Onderwijs  
Postbus 85191, 3508 AD, Utrecht  
Tel. 0302809590  
www.onderwijsgeschillen.nl 
info@onderwijsgeschillen.nl 
  


