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Voorwoord
Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een
belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u.
Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze
gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en
opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben
gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We
geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten.
In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de
andere manieren waarop we u informeren.
Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad
(MR).
We wensen u veel leesplezier.
Namens het team van Basisschool Menorah
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Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
Basisschool Menorah
Krijtenberg 1
4904PW Oosterhout
 0162 455540
 http://www.basisschoolmenorah.nl
 menorah@pcpomiddenbrabant.nl
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Extra locaties
Griegstraat
Griegstraat 32
4904MB Oosterhout
 0162454654
Voorschool en groep 1/2A, 1/2B en 1/2C
Sweelinckstraat
Sweelinckstraat 10
4904MA Oosterhout
 0162213213
Groep 3A en groep 3B

Schoolbestuur
Stg. Prot. Chr. Primair Onderwijs Midden-Brabant
Aantal scholen: 11
Aantal leerlingen: 2.499
 http://www.pcpomiddenbrabant.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E mailadres

Directeur

Peter Honcoop

peter.honcoop@pcpomiddenbrabant.nl

Locatieleider

Margot van den Brand

margot.vandenbrand@pcpomiddenbrabant.nl

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij SWV PO 30-03 Optimale Onderwijs Kans.

Aantal leerlingen
Aantal leerlingen in 2019-2020

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

305

2019-2020
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Basisschool Menorah wordt bezocht door 305 leerlingen (stand van zaken 1-10-2019).
Het leerlingenaantal van Menorah is in de afgelopen 5 jaar toegenomen.
Het streven van Menorah is de komende jaren het leerlingenaantal stabiel boven de 250 leerlingen te
houden.

1.2

Profiel van de school

Wat is het profiel?
In het profiel van de school staat wat de school belangrijk vindt en wat de school anders maakt dan
andere scholen. Kernwoorden omschrijven dit kort maar krachtig en in de ‘missie en visie’ staat dit
uitgebreider.

Kernwoorden
Respect

Ontplooiing

Thuis voelen

Talent

Samen

Missie en visie
Menorah is een basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar, met een voorschool voor leerlingen vanaf 2
1/2 jaar tot 4 jaar. Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteemmet een ontwikkelingsgerichte
benadering. Dat wil zeggen dat de aangeboden lesstof afhangt van het leerjaar waar het kind zich op
dat moment in bevindt en kijkend naar de ontwikkelingsbehoefte van het kind (vom Kinde aus und vom
Leben aus! Peter Petersen).
Onze school staat open voor alle leerlingen die aangemeld worden door hun ouders/verzorgers.
Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar
een passende vorm van vervolgonderwijs.
Onze nadruk ligt op de vakken Taal (waaronder Lezen en Spelling) en Rekenen.
We besteden veel aandacht aan het (mede) opvoeden van de leerlingen tot volwaardige en respectvolle
burgers.
Waarden en normen staan op basisschool Menorah hoog in het vaandel.
Slogan en kernwaarden
Onze slogan is: TROTS op Menorah
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Onze kernwaarden zijn:
•
•
•
•
•

Op onze school voelen leerlingen zich Thuis
Op onze school gaan we met Respect met elkaar om.
Op onze school bieden wij iedere leerling de kans om zichzelf te Ontplooien.
Op onze school hebben we oog voor ieders Talent.
Op onze school werk je waar kan Samen.

Prioriteiten
Het opzetten, inrichten en uitvoeren van organisatievormen om diep leren/ samen leren / leren op de
werkvloer deel uit te laten maken van de cultuur binnen PCPO Midden-Brabant.
Doorontwikkeling ontwikkelingsgericht onderwijs
Extra aandacht voor Taal- en Rekenonderwijs, met specifieke aandacht voor woordenschatverwerving,
dit in verband met de transitie van de populatie.
Versterken van het datagericht analyseren en werken aan de hand van toetsgegevens. Versterken van
het doel- en evaluatiegericht werken tijdens de lessen.
Consolideren van de verworvenheden van Teach like a Champion, Taakspel en Gouden Weken. (Sterke
instructievaardigheden, nieuwsgierigheid bij kinderen stimuleren, respect voor elkaar ontwikkelen, rust
en regelmaat creëren ten einde onderwijs te optimaliseren)

Identiteit
Om open met kinderen en met elkaar verhalen, gedachten, ervaringen en vragen over zingeving en
christelijk geloof te delen, zullen medewerkers van onze scholen religieus en levensbeschouwelijk
geletterd en handelingsbekwaam moeten zijn. Dat betekent voor ons dat je goed kunt omgaan met de
diepste overtuigingen van jezelf en van anderen, en met geloofsovertuigingen in christelijke en
religieuze tradities.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het christelijk geloof en christelijke sleutelverhalen kennen, begrijpen en kunnen uitleggen.
Basisbegrip van wereldreligies en andere levensbeschouwingen, zoals atheïsme en ietsisme.
Levensbeschouwelijke verhalen, waaronder de belangrijkste Bijbelverhalen, kunnen vertellen.
Een open levensbeschouwelijk en filosofisch gesprek met kinderen kunnen voeren.
Christelijke, levensbeschouwelijke en ethische noties kunnen verbinden aan andere
thema’s/vakken.
Vorm kunnen geven aan gemeenschappelijke levensbeschouwelijke rituelen, feesten en
vieringen.
Eigen zingeving, idealen en geloof pedagogisch verantwoord kunnen communiceren in de groep.
Authentiek over zingeving, idealen en geloof kunnen communiceren met collega’s en ouders.
Levensbeschouwelijke eigenheid en diversiteit van kinderen, collega’s en ouders kunnen
waarderen.
Zich positief kunnen verhouden ten aanzien van de missie, visie en pedagogische idealen van de
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school.
Wat doen wij aan levensbeschouwelijke vorming?
In onze scholen is op de volgende wijze de aandacht voor zingeving en christelijk geloof te zien:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

Er werken bij ons medewerkers met verschillende christelijke en levensbeschouwelijke
identiteiten.
Wij stimuleren en respecteren de eigen levensbeschouwelijke en morele ontwikkeling van elk
kind.
Wij beginnen elke schooldag met een open bezinningsmoment en geven tenminste drie keer per
week levensbeschouwelijke vorming.
Wij vertellen Bijbelverhalen en hebben aandacht voor andere levensbeschouwelijke verhalen.
Wij gaan bij levensbeschouwelijke vorming open in gesprek met kinderen over de (Bijbel)verhalen
en geven ruimte voor hun vragen, gedachten en ervaringen bij deze (persoons)vormende
verhalen.
Wij hebben christelijke/levensbeschouwelijke rituelen, zoals zingen, die passen bij de betreffende
school.
Wij vieren jaarlijks de belangrijkste christelijke en andere feesten die passen bij de betreffende
school
Wij doen aan sociaal, moreel en maatschappelijk bewustzijn en hebben inzet voor goede doelen.
Elk schoolteam deelt eens per jaar met elkaar hoe ieder de levensbeschouwelijke vorming een
open en verbindende oriëntatie op zingeving en christelijk geloof laat zijn en geeft elkaar daarop
feedback.
Elk schoolteam deelt eens per jaar met elkaar op een wijze die past bij het team hoe je persoonlijk
en professioneel omgaat met de eigen levensbeschouwelijke inspiratie en de christelijke
schoolidentiteit.
Tijdens sollicitatie- en functioneringsgesprekken is de identiteit vanuit dit kader een vast
agendapunt. Toezichthouders houden toezicht op de levensbeschouwelijke identiteit vanuit dit
kader en door activiteiten mee te maken, zoals vieringen, bezinningsmomenten, gesprekken met
medewerkers, etc.
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2

Het onderwijs

2.1

Groepen en leraren

Wij maken gebruik van het leerstofjaarklassensysteem.
Daarnaast is er de mogelijkheid om groepsdoorbrekend / ontwikkelingsgericht te werken voor diverse
vakken. Dit houdt in dat een leerling in een hoger of lager leerjaar de instructie volgt omdat dit beter
aansluit bij het niveau van de leerling. Dit is maatwerk en wordt per leerling per vakgebied bekeken.
We hebben zowel enkele klassen als combinatieklassen.

Groepen op school
Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:
•
•
•

Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld
groep 3/4
Groepsdoorbrekende niveaugroepen: leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau
gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten

Verlof personeel
Bij afwezigheid van de groepsleerkracht streven wij ernaar om tijdig vervanging te zoeken. In deze
tijden van het tekort aan leraren is het een lastige opgave om altijd een invaller te vinden. De eerste dag
van afwezigheid van de groepsleerkracht wordt er altijd voor opvang van de leerlingen gezorgd. Dit kan
ook zijn dat de leerlingen verdeeld worden over de overige klassen. Vanaf de tweede dag van
afwezigheid kunnen wij niet altijd garanderen dat de leerlingen opgevangen kunnen worden en kan het
nodig zijn om de klas naar huis te sturen. Uiteraard is dit niet iets dat we graag doen, dus zullen we altijd
als laatste optie inzetten.

Vakleerkrachten
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Muziek

Spel en beweging /
bewegingsonderwijs
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2.2

Invulling onderwijstijd

Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.
Taal in groep 3 is geïntegreerd in de nieuwste versie van de leesmethode van Veilig Leren Lezen.
Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2
Vak

Leerjaar 1

Leerjaar 2

10 uur

10 uur

6 uur

6 uur

5 uur

5 uur

Taal
Rekenen
Bewegingsonderwijs

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
Vak

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

9 u 05 min

5 u 40 min

5 u 15 min

5 u 15 min

4 u 55 min

4 u 55 min

5 u 45 min

5 u 45 min

5 u 45 min

5 u 45 min

5 u 45 min

5 u 45 min

5 u 45 min

5 u 45 min

5 u 45 min

5 u 45 min

5 u 45 min

2 u 30 min

2 u 30 min

2 u 55 min

3 u 25 min

3 u 30 min

3 u 30 min

2 uur

1 u 45 min

1 u 45 min

1 u 45 min

1 u 45 min

1 u 45 min

2 u 50 min

1 u 35 min

1 u 35 min

1 u 35 min

1 u 35 min

1 u 35 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

30 min

30 min

45 min

45 min

1 uur

30 min

30 min

30 min

Lezen
Taal
Rekenen/wiskunde
Wereldoriëntatie
Kunstzinnige en
creatieve vorming
Bewegingsonderwijs
Levensbeschouwing
Engelse taal
Schrijven
2 uur

1 u 30 min

De hierboven genoemde uren zijn gemiddelden. Leerlingen krijgen altijd de mogelijkheid om werk af te
maken wanneer de gegeven tijd niet toereikend is.
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2.3

Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:
•
•
•

2.4

Bibliotheek
Speellokaal
Ruime aula met leer-werkplekken

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun
ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Voorschoolse educatie wordt
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vroegschoolse educatie wordt gegeven in
groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur.
Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
Onze school biedt voor- en vroegschoolse educatie aan. De peuterspeelzaal/het kinderdagverblijf is in
eigen beheer van de school.We gebruiken daarbij Peuterplein/Kleuterplein.
Voorschool Menorah is gevestigd in basisschool Menorah op de locatie in de Griegstraat.
Op de voorschool kunnen kinderen vanaf 2 ½ jaar tot 4 jaar voor 2 of meer dagdelen terecht om te
spelen met leeftijdsgenootjes. De voorschool is erop gericht dat peuters zich kunnen ontplooien en
leren rekening te houden met een ander. Zij spelen, knutselen luisteren naar een verhaal zingen liedjes
en leren met elkaar om te gaan. Met de voorschool willen wij bereiken dat uw kind goed voorbereid is
op het basisschool onderwijs. Dit doen wij o.a. door samen te werken met de kleuterklassen en waar
mogelijk feesten (sinterklaas, kerst e.d.) gezamenlijk te vieren.
Peuterplein (VVE Gecertificeerd)
Op de voorschool werken we met het programma van Peuterplein. Het totaalprogramma Peuterplein is
speciaal voor peuters ontwikkeld, zodat zij al jong een goede start maken met het leren gebruiken van
de Nederlandse taal. Bij de diverse thema’s horen activiteiten die aansluiten bij de beleving van uw kind
en die zijn of haar ontwikkeling stimuleren. Het is een programma met activiteiten die moeilijker
gemaakt kunnen worden voor de kinderen die wat verder zijn en een stapje makkelijker voor kinderen
die het allemaal nog niet helemaal begrijpen. In het eigen tempo leert uw peuter stapje voor stapje de
Nederlandse taalvaardigheid vergroten , sociaal sterker te worden, motoriek verbeteren etc
Mentor:
Aan ieder kind op onze voorschool wordt een mentor toegewezen. De mentor is een pedagogisch
medewerker die werkt op de groep van het kind. De mentor is het aanspreekpunt voor de ouders om de
ontwikkeling en het welbevinden van het kind te bespreken.
Observeren:
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Wij volgen de ontwikkeling van uw peuter in de periode dat hij/zij bij ons op de voorschool verblijft. We
gebruiken hiervoor de KIJK 0-7 registratie die ook op de basisschool Menorah wordt gebruikt. Tijdens
het werken in de groep observeren we de kinderen of zij de nieuwe dingen die wij hebben aangeboden
ook beheersen. We registreren alle peuters als zij 3 jaar zijn en als zij 4 jaar zijn, waarna de mentor u
uitnodigt om deze met u te bespreken. De KIJK!-registratie wordt doorgegeven aan de basisschool na
een afsluitend gesprek hierover met u.
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3

Ondersteuning voor leerlingen

3.1

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra
ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft.
Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra
ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of
verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.
Wij hebben een ondersteuningsgroep voor de laagst-scorende kinderen (rekenen, spelling, taal).
Deze kinderen krijgen verlengde instructie en extra oefening op onderdelen waarop ze zijn uitgevallen
aangeboden.
Ook de hoogst-scorende kinderen krijgen verlengde instructie en aangepast materiaal dat past bij hun
niveau.
Wij bieden extra ondersteuning aan hoog- en meerbegaafden aan.
Zij krijgen, één dagdeel per week in een kleine groep, extra uitdagingen aangeboden, waarmee ze in de
klas zelfstandig aan de slag gaan.
Drie gedragsspecialisten zijn opgeleid om zelf o.a. Rots en Water trainingen te verzorgen.

Gediplomeerde specialisten op school
De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:
Specialist

Aantal dagdelen

Gedragsspecialist
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Intern begeleider

8

Onderwijsassistent

8

Remedial teacher
Intern Begeleider, peuters en
kleuters
Rots en water trainer
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Tim en Flapoor trainer
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3.2

8
10

Veiligheid

Anti-pestprogramma
Van groep 3 t/m 8 werken wij met taakspel
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We hebben sinds mei 2020 het label Gezonde School op deelthema Welbevinden.
We nemen deel aan schooljudo. Dit draagt bij aan de fysische en sociaal emotionele ontwikkeling van
een kind.

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
Scholen met Succes.
Leerlingen vullen jaarlijks een vragenlijst is van Scholen met Succes.
Ouders en teamleden vullen tweejaarlijks een vragenlijst in van Scholen met Succes.
Deze gegevens worden doorgesproken met de leerlingen (beknopt), ouders (via de nieuwsbrief, en via
de MR), teamleden (individueel en tijdens team-bijeenkomsten)
De directie neemt hiertoe, samen met de IB-er, het initiatief.
De uitslag en de bespreking ervan vormen de basis van acties / aanpassingen in de planning en het
beleid.
De uitslag en de gemaakte afspraken worden doorgesproken met het schoolbestuur.
De leerlingen vullen jaarlijks minimaal één keer de vragenlijst van het observatie instrument ‘ZIEN!’ in.
Deze uitkomsten worden beoordeeld en waar nodig doorgesproken met leerlingen, ouders en IB-er /
directie en leiden, indien nodig tot herleidbare acties.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
-Is gecombineerde taak van vertrouwenspersoon en intern begeleider
De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Sahin - Celik . U kunt de vertrouwenspersoon bereiken
via alime.celik@pcpomiddenbrabant.nl.
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4

Ouders en school

4.1

Hoe ouders worden betrokken

De betrokkenheid en inbreng van ouders wordt door ons bijzonder op prijs gesteld. Goede
communicatie tussen ouders en school is in het belang van de leerlingen.
Aan het begin van het schooljaar voeren we met de ouders een informatief gesprek. Ouders schetsen
hun beeld van de leerbehoeften en welbevinden van hun kind wat leidt tot een open gesprek waarin
ruimte is voor het uitspreken van wederzijdse verwachtingen.
Minimaal twee maal per jaar spreken ouders en leerkrachten met elkaar over ontwikkeling,
welbevinden en schoolresultaten.
Ouders kunnen op diverse manieren actief betrokken zijn bij de school: bijvoorbeeld door te assisteren
bij schoolactiviteiten, zoals excursies en sportdagen of door hun stem te laten horen via de
medezeggenschapsraad of Activiteiten Commissie.
Onze school heeft geen keurmerk/label op het gebied van ouderbetrokkenheid

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
Ouders worden geïnformeerd op verschillende manieren:
- Inloopavond start schooljaar
- Ontwikkelgesprekken (leerkracht, ouder, kind)
- Rapport
- Rapport gesprekken
- De schoolapp
- Schoolgids
- Schoolkalender
- E-mail
- De nieuwsbrief (elke 3 a 4 weken)
- Facebookpagina / instagrampagina van school
- Website van school

Klachtenregeling
De medewerkers van onze school doen hun best het onderwijs aan uw kind zo goed mogelijk te
verzorgen en het verblijf van uw kind op school zo plezierig en veilig mogelijk te laten zijn. Dat past bij
een correcte en zorgvuldige manier van omgaan met elkaar. Maar overal waar gewerkt wordt, worden
af en toe fouten gemaakt. Over de gevolgen hiervan kan, in eerste instantie, het best met de leerkracht
en/of andere directbetrokkenen worden besproken. De leerkracht probeert samen met de leerling of
zijn/haar ouders een oplossing te vinden. Mocht u het gevoel krijgen dat u niet serieus genomen wordt
of dat er niet goed naar u geluisterd wordt, dan kunt u de zaak bespreken met de directie of met de
interne contactpersoon van de school die door het bestuur is aangesteld voor de behandeling van
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klachten.
De interne vertrouwenspersoon is er voor het belang van de leerlingen en de ouders. Op basisschool
Menorah zijn dat Wendy Brants en Alime Celik
De interne vertrouwenspersoon bespreekt met u wat u zelf kunt doen om tot een oplossing te komen.
In elk geval zal de interne vertrouwenspersoon u wijzen op de mogelijkheid om de externe
vertrouwenspersonen in te schakelen. Als de groepsleerkracht van uw kind tevens de interne
vertrouwenspersoon van de school is, dan kunt u direct met de directie overleggen. Ook kan het
bestuur worden ingeschakeld.
PCPO beschikt ook over een externe vertrouwenspersoon. De externe vertrouwenspersoon voor alle
PCPO-scholen is: mevrouw A. de Koning van De Koning Vertrouwenszaken. Haar telefoonnummer is:
+31 6 41167134
De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk en zal een gesprek vertrouwelijk behandelen. Zij kan
advies geven, nagaan of er mogelijkheden zijn om tot een oplossing te komen en zo nodig verwijzen
naar hulpverlenende instanties. U kunt een beroep op de externe vertrouwenspersoon doen als er
problemen zijn, van welke aard dan ook, waar u of uw kind niet met de groepsleerkracht, met de
interne vertrouwenspersoon of met anderen over durft of wilt praten. Het gesprek wordt vertrouwelijk
behandeld en er worden geen stappen gezet zonder uw toestemming of die van uw kind. Als alle
genoemde mogelijkheden, ondanks de activiteiten van de beide contactpersonen en het inschakelen
van het bestuur niet tot een oplossing leidt, kan de externe vertrouwenspersoon u vertellen hoe u de
klacht schriftelijk kunt indienen bij de landelijke klachtencommissie van de GCBO (Geschillen
Commissies Bijzonder Onderwijs).
Het adres is:
Stichting GCBO
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
T 070- 3861697
e-mail: info@gcbo.nl
Website: www.gcbo.nl
Samengevat:
Altijd eerst overleg met de groepsleerkracht:
Indien dit onvoldoende resultaat heeft, verwijzing naar directie of interne vertrouwenspersoon;
Overleg met de directie of met de vertrouwenspersoon:
Bij onvoldoende resultaat wordt verwezen naar het bestuur.
De directeur wijst op de mogelijkheid de interne vertrouwenspersoon in te schakelen;
de interne vertrouwenspersoon wijst op de mogelijkheid de externe vertrouwenspersoon in te
schakelen;
Overleg met het bestuur:
Het bestuur wijst de klager altijd op de mogelijkheid de externe vertrouwenspersoon in te
schakelen;
Overleg met de externe vertrouwenspersoon
Geven van advies, nagaan van mogelijkheden om tot een oplossing te komen en zo nodig
verwijzen naar hulpverlenende instanties.
Mocht dit niet voldoende zijn, dan kan verwezen worden naar de onafhankelijke
klachtencommissie, die behulpzaam zijn bij het indienen van de klacht.
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Schriftelijk indienen van de klacht bij de landelijke klachtencommissie:
In de wet zijn ook bepalingen opgenomen hoe directie en personeel van een school moet
handelen als zij weten of vermoeden dat een zedenmisdrijf is gepleegd, door iemand die op school
taken uitvoert.
Directie en personeel zijn verplicht hiervan direct het bestuur op de hoogte te stellen.
Het bestuur overlegt met de vertrouwensinspecteur.
Als het bestuur en de vertrouwensinspecteur oordelen dat inderdaad sprake is van een
(vermoeden van) zedenmisdrijf, doet het bestuur hiervan aangifte bij de politie.
Reglement: Een exemplaar van het totale reglement, inclusief een toelichting per artikel, is beschikbaar
bij de directie van de school.

Ouderinspraak
Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd:
Medezeggenschapsraad
Activiteiten Commissie (AC)

•
•

Op school worden gedurende het schooljaar standaard vele activiteiten georganiseerd.
Dit gebeurt veel onder leiding van een teamlid met een team van enthousiaste ouders uit de AC.
Een aantal activiteiten: kinderboekenweek, Sinterklaas, kerstviering, Nationaal schoolontbijt,
nieuwjaarsdisco (buiten schooltijd), Menorah's Got Talent, paasviering, schoolreisje, avond-4-daagse
(buiten schooltijd), voetbaltoernooi (buiten schooltijd), sportdag.

4.2

Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage
vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.
Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 45,00
Daarvan bekostigen we:
•

Kerst

•

Schoolkamp

•

Schoolreis

•

Sinterklaas
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Er zijn overige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd:
In groep 8 wordt een aanvullende bijdrage gevraagd voor het schoolkamp.De bijdrage is afhankelijk van
het aantal deelnemende leerlingen en de gekozen activiteit(en).

4.3

Schoolverzekering

Er is sprake van een schoolverzekering.
Het bestuur van PCPO Midden-Brabant heeft voor al haar scholen een collectieve verzekering
afgesloten. We zijn via Verus (Vereniging voor Katholiek en Christelijk onderwijs) verzekerd via
verzekeringsmakelaar Raetsheren van Orden bv. in Alkmaar. We zijn verzekerd via het basispakket.
Het basispakket omvat:
1.
2.
3.

een aansprakelijkheidsverzekering voor onderwijsinstellingen
een schoolongevallenverzekering
een aansprakelijkheidsverzekering voor bestuursleden

De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn
(bestuursleden, personeel, vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig
handelen. Op de aansprakelijkheidsverzekering (1) kan een beroep worden gedaan, wanneer blijkt dat
de schade voortkomt uit nalatigheid van een personeelslid.
Wij attenderen u in dit verband op twee aspecten die vaak leiden tot misverstanden.
Ten eerste is de school c.q. het schoolbestuur niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de
schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. De school heeft pas een schadevergoedingsplicht
wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school optreden) moeten
dus tekort zijn geschoten in hun rechtsplicht.
Het is mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid.
Bijvoorbeeld als tijdens de gymnastiekles een bal tegen een bril komt. Die schade valt niet onder de
aansprakelijkheidsverzekering en wordt (dan ook) niet door de school vergoed. In dat geval biedt de
W.A-verzekering van de ‘dader’ vaak een oplossing
Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen.
Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun
doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde
activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de
ouders) verantwoordelijk voor.
Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering hebben
afgesloten.
Tijdens schoolreizen en schoolactiviteiten zijn kinderen, personeelsleden en vrijwilligers bij ongevallen
(2) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering indien een ongeval tot blijvende
invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk verzekerd, voor
zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico).
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Materiële schade (kapotte bril, fiets etc.) valt niet onder de dekking. Bagage en persoonlijke
eigendommen zijn niet meeverzekerd. Het collectief afsluiten van een reis- en bagageverzekering is
vele malen duurder dan wanneer u dit zelf regelt via uw bank of verzekeraar. Daarbij is ook rekening
gehouden met het feit dat steeds meer gezinnen beschikken over een doorlopende reis- en
bagageverzekering.
Onze school heeft geen W.A.-verzekering afgesloten voor de leerlingen. Wij gaan er vanuit dat ieder
gezin over een dergelijke verzekering beschikt.
Afwikkelingen van eventuele schadegevallen lopen via de schoolleiding.

4.4

Ziek melden en verlof aanvragen

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan
het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op
de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is
van geoorloofd verzuim:
Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
• bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
• bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van
tevoren informeren;
• voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming
geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding
toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Ziekmelden van leerlingen kan via de schoolapp, website of telefonisch vóór schooltijd.

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
Het aanvragen van verlof moet schriftelijk gebeuren via het verlofformulier wat verkrijgbaar is op
school of te downloaden via de website.
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5

Ontwikkeling van leerlingen

5.1

Tussentijdse toetsen

Wij houden onze tussenresultaten nauwkeurig in de gaten.Dat doen we d.m.v. methode gebonden
toetsen en methode onafhankelijke toetsen.
Wij kijken daarbij naar de individuele resultaten.
Waar valt een kind uit of doet het kind het opvallend goed?
Moet dit consequenties hebben voor ons onderwijs aan deze leerling? En zo ja, hoe gaan we dit
aanpakken?
Ook kijken wij naar de groeps - en schoolresultaten.
Hoe presteert de groep in zijn geheel? Hoe was dat voorgaande periode, of afgelopen schooljaar? Moet
dit resultaat consequenties hebben voor ons onderwijs? En zo ja, hoe gaan we dit aanpakken?
De directeur en intern begeleider bekijken de tussentijdse resultaten en bespreken deze met elkaar en
de leerkrachten.

5.2

Eindtoets

Wat is de eindtoets?
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de
eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft
de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.
Onze school kent een regelmatige instroom van leerlingen (o.a.) in alle leerjaren.
In schooljaar 2019-2020 is er geen centrale eindtoets afgenomen, op aangeven van het ministerie van
Onderwijs, i.v.m. het Coronavirus waardoor de leerlingen niet op school waren in de afnameperiode.
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Wat waren de gemiddelde scores op de Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in de afgelopen jaren?

Schoolscore

Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

Let op: voor 2019-2020 zijn er geen resultaten op de eindtoets beschikbaar. Er is dat schooljaar vanwege het coronavirus geen
eindtoets afgenomen in groep 8.

5.3

Schooladviezen

Het schooladvies wordt reeds voor de Eindtoets CITO met de leerling en de ouders besproken en wordt
gegeven op basis van de achterliggende onderwijsperiode op onze school. Naast het schooladvies
wordt er een genormeerde toets gehanteerd (Eindtoets CITO) en bij kinderen waarvan de verwachting
LWOO is hanteren we de drempeltoets.
Wij monitoren de voortgang van de kinderen van onze school drie jaar op basis van de gegevens
verkregen van het voortgezet onderwijs. Uit rapportages van het VO blijkt dat de kinderen een
betrouwbaar advies krijgen.
Alle kinderen op onze scholen bereiken de kerndoelen en in een later stadium zullen wij ons richten op
de voorgeschreven referentiekaders.
Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2018-2019?
Schooladvies

Percentage leerlingen

vmbo-b

8,0%

vmbo-b / vmbo-k

8,0%

vmbo-k

16,0%

vmbo-(g)t

8,0%

vmbo-(g)t / havo

4,0%

havo

24,0%

havo / vwo

8,0%

vwo

24,0%
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5.4

Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten
Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een
goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden
zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee
bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de
ontwikkeling van burgerschap.
Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Respect voor elkaar

Zelfredzaamheid

Samen

Het sociaal-emotionele welbevinden van de leerlingen heeft veel invloed op hun totale functioneren.
Onze school besteedt daarom structureel en systematisch aandacht aan de sociaal-emotionele
ontwikkeling van de kinderen. We doen dit omdat we onze kinderen willen opvoeden tot verantwoorde
burgers. Ze moeten goed voor zichzelf kunnen zorgen en goed kunnen omgaan met de mensen en de
wereld om hen heen (dichtbij en verder weg). De ontwikkeling van de groep en de individuele leerlingen
wordt tijdens de groeps-/leerling bespreking besproken (leerkracht en IB’er). In deze gesprekken
worden ook mogelijke aanpakken voor een groep of voor een individuele leerling besproken.

Werkwijze Sociale opbrengsten
Twee keer per jaar wordt het leerlingvolgsysteem ZIEN! ingevuld door leerkrachten en in de groepen 5,
6, 7 en 8 ook door de leerlingen. Op deze manier wordt de ontwikkeling structureel gevolgd en vinden
er interventies plaats op groeps- of individueel niveau.

5.5

Kwaliteitszorg

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
Het meten van de basiskwaliteit:
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De Inspectie van het Onderwijs beschrijft in haar waarderingskader 2017 de basiskwaliteit op 17
standaarden. Wij hebben gemeten of we voldoen aan de gestelde eisen van basiskwaliteit met behulp
van de knop Zelfevaluatie Basiskwaliteit (Mijnschoolplan.nl). De scores per standaard en de
actiepunten zijn opgenomen in ons schoolplan in de bijpassende paragrafen. De totaaluitslagen zijn als
bijlage toegevoegd aan ons schoolplan. We zijn voornemens om de basiskwaliteit 1 x per twee jaar te
meten met behulp van het instrument WMK-PO. en 1 x per twee jaar met behulp van Mijnschoolplan.nl.
De acties die dat oplevert zullen we meenemen in de jaarplannen. Beoordeling De basiskwaliteit wordt
een keer per twee jaar beoordeeld door directie en team.
Verbeterthema's:
Meer ontwikkelingsgericht werken
Meer datagestuurd werken
Verworvenheden van Teach like a Champion en Taakspel versterken.
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6

Schooltijden en opvang

Op locatie Griegstraat en Sweelinckstraat starten de lessen om 8.30 uur en eindigen om 14.45 uur.
De leerlingen van groep 1 zijn op vrijdag vrij. De leerlingen van groep 2 gaan op vrijdag tot 12.15 uur
naar school.
Op de voorschool van de Menorah, kunnen kinderen vanaf 2 jaar en 3 maanden tot 4 jaar voor 2
dagdelen terecht om te spelen met leeftijdgenootjes. De voorschool is open op maandag, dinsdag,
woensdagochtend, donderdag, vrijdagochtend.

6.1

Schooltijden

Op onze school geldt een continurooster (korte middagpauze, alle kinderen blijven over op school, één
of meerdere middagen per week vrij).
Ochtend

Middag

Voorschoolse opvang

Schooltijd

Schooltijd

Naschoolse opvang

Maandag

07:00 - 08:45

08:45 - 15:00

- 15:00

15:00 - 18:30

Dinsdag

07:00 - 08:45

08:45 - 15:00

- 15:00

15:00 - 18:30

Woensdag

07:00 - 08:45

08:45 - 12:30

-

12:30 - 18:30

Donderdag

07:00 - 08:45

08:45 - 15:00

- 15:00

15:00 - 18:30

Vrijdag

07:00 - 08:45

08:45 - 15:00

- 15:00

15:00 - 18:30

Opvang
Schooltijd

Vrijdag: Vrijdagochtend voor groep 2

Bewegingsonderwijs
Vak

Groep(en)

Dag(en) v/d week

Gymnastiek

3 t/m 8

maandag

Gymnastiek

3 t/m 8

donderdag

Gymnastiek

Groep 1/2

maandag

De gymnastieklessen voor groep 3 t/m 8 worden gegeven in sporthal Oosterheidehal
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6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met St. Kinderopvang Oosterhout en
Kinderopvang Smallsteps, buiten het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Tussenschoolse opvang
Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met leerkrachten/het team en
ouders, in het schoolgebouw. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
Naschoolse opvang
Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met St. Kinderopvang Oosterhout en
Kinderopvang Smallsteps, buiten het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is geen opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties.

6.3

Vakantierooster

Vakanties 2020-2021
Vakantie

Van

Tot en met

Herfstvakantie

17 oktober 2020

25 oktober 2020

Kerstvakantie

19 december 2020

03 januari 2021

Voorjaarsvakantie

13 februari 2021

21 februari 2021

Goede Vrijdag

02 april 2021

02 april 2021

Tweede Paasdag

05 april 2021

05 april 2021

Meivakantie

01 mei 2021

16 mei 2021

Tweede Pinksterdag

24 mei 2021

24 mei 2021

Zomervakantie

24 juli 2021

05 september 2021

6.4

Wie is wanneer te bereiken?

Het is op school op de volgende momenten mogelijk om het personeel te spreken:
Spreekuur

Dag(en)

Tijd(en)

Directie

dagelijks

op afspraak
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