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VOORWOORD 

 

Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2018 – 2019. Tezamen met de info voor 

ouders op de website, www.biekorf.nl, vormt deze de totale schoolgids. In de schoolgids 

beschrijven wij op beknopte wijze allerlei zaken, die voor u belangrijk kunnen zijn. 

Wanneer ik in de schoolgids spreek over ouder(s), wordt daar natuurlijk ook 

verzorger(s) mee bedoeld. 

Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben omtrent ons onderwijs met het 

oog op een mogelijke aanmelding van uw kind, neem dan gerust contact op met mij. We 

maken dan een afspraak onder schooltijd, zodat u de sfeer van onze school kunt proeven 

als iedereen aan het werk is. 

 

Sander Machielse,  

directeur bs De Biekorf 

 

 

 

 

http://www.biekorf.nl/
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INLEIDING  

 

Artikel 13 van de Wet op het primair onderwijs ( WPO) bepaalt dat De Biekorf een 

schoolgids moet uitreiken aan ouders/verzorgers van een kind bij inschrijving en ook 

ieder jaar na vaststelling van de schoolgids. 

In de schoolgids staat alle voor u belangrijke informatie over De Biekorf. 

Om ouders zo goed mogelijk te informeren maken wij gebruik van een aantal 

documenten.  

Vier documenten dienen dat doel:  

1.  Het schoolplan, een planningsdocument waarin elke 4 jaar de hoofdlijnen van het 

beleid van de school worden beschreven. In het schoolplan wordt ieder jaar het 

jaaractiviteitenplan opgenomen met een jaarverslag van het bevoegd gezag. 

2.  De schoolgids is een jaarlijks terugkerend informatief document 

bestemd voor ouders, waarin de werkwijze van de school wordt 

beschreven en waarin wordt gerapporteerd over bereikte 

resultaten. 

3.  Een klachtenregeling, waarin de school aangeeft waar men met 

eventuele klachten terecht kan en welke procedure daarbij 

gevolgd wordt. 

4.   Informatieboekje voor de startende kleuter. 

 

Verder is er nog meer informatie te vinden op onze website 

www.biekorf.nl  

Op de site www.scholenopdekaart.nl  kunt u cijfermatige informatie 

vinden over alle scholen voor primair onderwijs.  

 

Deze schoolgids is geschreven voor twee groepen ouders: 

 

* Ouders met kinderen die nog vier jaar moeten worden of voor ouders die bijvoorbeeld 

door verhuizing een school zoeken voor hun kind(eren). 

Zij moeten immers de keuze maken naar welke basisschool hun kind zal gaan. Een heel 

belangrijke keuze en zeker geen gemakkelijke. Het is niet langer vanzelfsprekend om 4-

jarigen naar de dichtstbijzijnde school te sturen. Ook geloofsovertuiging en 

schoolkeuze zijn niet langer onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ouders kijken meer en 

meer naar de inhoud van het onderwijs en de sfeer die men op een school aantreft. Dat 

ouders van nu bewust kiezen vinden wij een goede zaak. Het is immers een keuze die 

bepaalt, waar en hoe hun kind de komende jaren kennis en vaardigheden op zal doen. Als 

de ouders beter op de hoogte zijn van hetgeen een bepaalde basisschool allemaal te 

bieden heeft, is de kans op teleurstellingen in de toekomst kleiner. Op grond van 

gedegen en eerlijke informatie willen wij hen helpen een weloverwogen keuze te maken.  

 

* Ouders die al kinderen op De Biekorf hebben.  

Voor meer informatie of antwoorden op eventuele vragen kunt u altijd contact opnemen 

met de directeur van basisschool De Biekorf, Sander Machielse. 

 

http://www.biekorf.nl/
http://www.scholenopdekaart.nl/
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Stichting UNIEK 

 

Geachte ouder(s) / verzorger(s), 

Uw kind(eren) bezoekt of gaat binnenkort één van onze scholen bezoeken. Daarom willen 

we u in het kort informeren over Stichting Uniek. 

Wij zijn Stichting Uniek, een overkoepelende stichting waarbij 7 basisscholen in de 

gemeente Geertruidenberg en de gemeente Werkendam zijn aangesloten. 

Het onderwijs wordt verzorgd door 150 personeelsleden voor 1900 kinderen. 

 

Geen mens is gelijk. Ook geen school is gelijk. Elke school heeft een eigen identiteit. 

Onderlinge verschillen mogen er zijn en Stichting Uniek wil deze verschillen niet 

weghalen. 

Elk van deze scholen biedt op eigen wijze onderwijs aan. Elke school kan dus echt 

verschillend zijn in aanpak en lesmethodes. Wij vinden dat belangrijk. Juist door het 

maken van eigen keuzes kan onderwijs optimaal worden afgestemd op de kinderen. 

Bovendien levert een dergelijke aanpak aan ouders/verzorgers keuze mogelijkheden. 

 

Ondanks verschillen tussen de scholen zijn er ook overeenkomsten. Kinderen leren het 

beste binnen een goede sfeer waarin aandacht is voor hun kwaliteiten. Daarom biedt 

elke unieke school een omgeving die veilig is en waar kinderen zich op hun gemak kunnen 

voelen. Ieder kind is immers uniek en kan en mag zichzelf zijn. Met respect voor de 

andere kinderen. 

Zoals elk kind uniek is, zo zijn ook onze zeven scholen verschillend voor wat betreft de 

wijk waarin ze staan, de tradities van de school en de waardevolle nadruk die elk 

schoolteam aanbrengt. 

 

Unieke scholen willen samenwerken. Wat we willen is van elkaar leren, kennis en 

ervaringen met elkaar delen en samenwerken. 

Stichting Uniek werkt samen met partners die een bijdrage leveren aan het realiseren 

van de visie. De stichting ontwikkelt zich steeds meer naar een netwerkorganisatie en 

investeert in samenwerkingsverbanden die leiden tot verbetering van de kwaliteit van 

het onderwijs en de ondersteuning. Voorbeelden hiervan zijn samenwerking binnen 

passend onderwijs en Weer Samen Naar School. Aandacht is er voor samenwerking met 

gemeenten, kinderdagopvang, peuterspeelzalen en voortgezet onderwijs. In de komende 

jaren zal deze samenwerking verder geoptimaliseerd en op uitbreidingsmogelijkheden 

onderzocht worden. 

 

De verschillen en samenwerkingen maken Stichting Uniek. 

Als u meer wilt weten over de verschillende scholen kunt u alvast een kijkje op hun 

website nemen. 

Vanzelfsprekend bent u als (toekomstig)ouder, samen met uw kind, hartelijk welkom. 

 

Wij willen de kinderen een degelijke basis geven, zodat ze na hun vervolgopleidingen 

uiteindelijk als actief burger succesvol in onze maatschappij kunnen functioneren. De 



bs De Biekorf 

schoolgids 2018 - 2019 

6 

ontwikkeling van elk kind staat voorop. We willen dat de kinderen zo hoog mogelijke 

prestaties leveren, dat ze een plezierige basisschooltijd beleven. 

 

De maatschappij verandert voortdurend. Ook de opvattingen over en de eisen aan goed 

onderwijs zorgen voor aanpassingen. Daarom vinden wij het belangrijk dat alle 

medewerkers zich voortdurend blijven ontwikkelen. Dat gebeurt door het volgen van 

cursussen, opleidingen, maar ook door te leren van elkaar. We willen graag dat 

leerkrachten trots zijn op hun werk in de school. 

 

U heeft als ouders niet voor niets voor één van onze scholen gekozen. We vinden het erg 

fijn dat u uw kind(eren) aan een Uniek-school toevertrouwt. Wij hopen en verwachten 

dat u betrokken blijft bij het wel en wee van uw kind(eren). Mocht u hierover vragen of 

opmerkingen hebben: neemt u dan contact op met de groepsleerkracht. We willen graag 

tevreden en trotse ouders. 

 

De zeven leden van de Raad van Toezicht bewaken de ontwikkeling van Stichting Uniek. 

De leiding over de zeven scholen is in handen van de heer P. Hendrix. Hij is de 

voorzitter van het College van Bestuur. 

Op elk van de zeven scholen is een locatiedirecteur aangesteld. Met hem of haar heeft u 

het meest te maken, want de locatiedirecteur is de leidinggevende op de school.  

 

Stichting Uniek heeft een eigen website. Op deze website kunt u meer informatie 

vinden over de stichting. 

Wij wensen uw kind(eren) een prettig en succesvol schooljaar 2018 – 2019 toe. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

P. Hendrix 

College van Bestuur 

Voorzitter 
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1. IDENTITEIT EN UITGANGSPUNT VAN DE BIEKORF  

 

De Biekorf is een neutrale basisschool, een basisschool voor bijzonder onderwijs met 

een algemeen karakter. Wij zijn een neutrale basisschool omdat wij geen specifiek 

onderscheid willen maken in geloofsovertuigingen. Wij willen bereiken dat ieder kind die 

kennis en vaardigheden kan verwerven die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal en 

kritisch denkend mens te worden in een multiculturele samenleving. 

De Biekorf wordt bestuurd door Stichting Uniek te Raamsdonksveer.  

 

 

2. DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN VAN DE BIEKORF ZIJN: 

 

• Pedagogische idealen staan voorop, zonder invloed van de heersende politieke of 

godsdienstige moraal. Bijzonder is de nadruk die wordt gelegd op het begrijpen en 

leren waarderen van meningen en overtuigingen van anderen. 

• Er is een veel ruimere onderwijskundige opvatting dan alleen het 

behandelen van de leerstof. Zaken als sociale vaardigheden en 

zelfstandigheid krijgen veel aandacht. 

• Een plezierig leer- en werkklimaat in een veilige omgeving is van groot 

belang. 

 Een positieve benadering van iedere leerling is één van de 

uitgangspunten. 

Een goed contact tussen leerkrachten, leerlingen en ouders staat centraal, omdat 

dit een gunstige invloed heeft op de ontwikkeling van de kinderen. 

• Bedoeling, Betrokkenheid & Betekenisvolheid en Begeleiding staan centraal binnen 

de invulling van thema’s. Leerkrachten zorgen dus voor de balans, bewaken de 

doelen en zorgen dat een kind een centrale rol krijgt.   

• Oog voor de toekomst: Vaardigheden als  kritisch denken, creatief denken, 

probleem oplossen, ict basisvaardigheden, informatievaardigheden en 

mediawijsheid zijn de competenties die leerlingen nodig hebben om succesvol deel 

te nemen aan de maatschappij van de toekomst.  

• Binnen het thematisch onderwijs komen deze vaardigheden :de 21st Century Skills 

aan bod.   

• Ouderbetrokkenheid, didactisch en pedagogisch partnerschap staat bij ons hoog in 

het vaandel. “Samen het beste uit de kinderen halen.” 

• Een team dat openstaat voor veranderingen, vernieuwingen. 

Open staan voor veranderingen zien wij als iets positiefs. Daarbij moeten 

duidelijke keuzes gemaakt worden, die passen binnen de uitgangspunten en 

doelstellingen van de school.  
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Onze kernwaarden 
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Onze accenten 
 

 

Op de Biekorf: 
 

  Leer ik eigenaar te worden van mijn leerproces 

                                                      

  Leer ik presenteren 

 

  Maak ik gebruik van mijn verschillende talenten 

 

  Haal ik altijd het beste uit mezelf   

  

 

Dit doe ik zelf en wij doen dit samen 
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3. LEREN OP DE BIEKORF 

 

“Wij kiezen voor een combinatie van methodegerichte en kindgerichte benadering”.  

 

Twee wegen 

Er bestaan verschillenden opvattingen over leren. In de discussie over goed onderwijs 

worden doorgaans twee benaderingen onderscheiden: 

1. De kindgerichte, vanuit maatschappelijk oogpunt gezien, benadering: De 

leerkracht biedt kinderen veel activiteiten aan met een Bedoeling,  

Betrokkenheid en met een Betekenis. Uitgangspunt is dat kinderen van nature 

nieuwsgierig zijn, de wereld willen ontdekken, willen leren. De leerkracht 

observeert kinderen, om van daaruit een rijke omgeving te creëren die kinderen 

uitdaagt om samen te leren (Begeleiding). 

2. De methodegerichte benadering: De leerkracht geeft vooral les, gebaseerd op 

een vooraf vastgesteld programma. De leerkracht streeft leeropbrengsten na, 

waarvan wordt aangenomen dat ze nuttig zijn voor de toekomstige 

maatschappelijke ontwikkeling van het kind. 

 

De Biekorf-benadering 

   
Op De Biekorf werken we dat als volgt uit. Beide benaderingen hebben positieve 

kenmerken, maar zijn naar ons inziens ieder op zich niet volledig. Wij kiezen daarom 

voor een combinatie van deze twee benaderingen. 

Met deze “derde weg” komen we kinderen tegemoet in hun ontwikkelingsdrang vanuit 

hun eigen belangstelling en ervaringswereld. Het is ook een weg waarbij we niet het doel 

uit het oog verliezen, dat wij kinderen moeten voorbereiden op het vervolgonderwijs en 

later het functioneren in een complexe maatschappij. De coachende rol van de 

leerkracht is daarbij van essentieel belang. De Biekorf zorgt voor een balans tussen de 

twee belangrijke wegen. Daarbij vormen gespreksactiviteiten het cement tussen de 

verschillende activiteiten in een groep en zijn tegelijk het fundament waarop het 

inhoudelijke verhaal  en het verhaal van de groep stevig komen te staan. 

 

Onderbouw 

We bieden de kinderen een rijke omgeving aan, waarin tal van activiteiten mogelijk zijn 

om te leren. We doen dit a.d.h.v. thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van jonge 

kinderen. Hierbij gaat het om activiteiten met een spelkarakter. Tevens leren we ze om 

de samenhang aan te brengen tussen de verschillende activiteiten. De werkomgeving is 

veelal ingericht in hoeken: Er zijn wisselende rollenspelhoeken waar ruimte is voor  

interactie, communicatie en (imitatie)spel (naspelen van de “volwassen” wereld), een 

leesschrijfhoek, bouw- en constructiehoek, reken- & wiskundehoek, etc.  

De leerkracht zorgt voor uitdagingen in een prikkelende omgeving, observeert, speelt 

mee met de kinderen, helpt hen hun gedachten te formuleren om zo activiteiten op een 

hoger niveau te brengen, oftewel, zoeken naar “de zone van de naaste ontwikkeling”.  

Taal en gespreksactiviteiten spelen een centrale rol in de onderbouw. Vanuit de kring 

wordt de dag geopend en worden activiteiten opgestart. Ook worden in de kring 
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ervaringen uitgewisseld en activiteiten geëvalueerd. Er wordt doelgericht gewerkt met 

een hele groep, groepjes en individuele kinderen. Vaak wordt de dag in de kring weer 

afgesloten. De school beschikt over een speelzaal en een speelplaats voor de onderbouw 

waar voldoende kansen liggen om te bewegen. 

 

Middenbouw 

Vanaf groep 3 maakt het leren vanuit spel meer en meer plaats voor gestructureerd  en 

onderzoekend leren. We zorgen daarom voor een omgeving waarin kinderen veel 

gestructureerde materialen vinden die hen helpen bij dat leren. Soms werken we 

cursorisch, soms thematisch. We werken vanuit thema’s waar mogelijk met voldoende 

ruimte voor het nemen van initiatieven en samen leren. De leerkracht sluit bij het kiezen 

van deze thema’s aan bij de belevingswereld van de kinderen. De zelfstandige 

werkmomenten nemen toe. Door observatie en toetsen krijgt de leerkracht zicht op de 

mogelijkheden van de kinderen en kan zo aansluiten bij de verschillen. 

 

Bovenbouw 

In de bovenbouw wordt de lijn van de middenbouw voortgezet. 

Observatie en toetsing geven de leerkracht inzicht in de leerbehoeftes van de kinderen. 

Ook nu werken we soms cursorisch, soms thematisch. Bij deze thema’s gaat het 

voornamelijk om activiteiten met onderzoekskarakter. Het samenwerken, dus leren van 

en met elkaar, neemt dan een grote plaats in. Zelfsturing wordt steeds belangrijker; 

kinderen plannen meer hun eigen werk, corrigeren zelf hun werk waar dat mogelijk is en 

evalueren hun werk.  

 

 

4. PASSEND ONDERWIJS 

 

Met ingang van 1 augustus 2014 is Passend Onderwijs van start gegaan. Ons 

schoolbestuur maakt deel uit van een nieuw samenwerkingsverband Passend Onderwijs 

met de naam OOK 30.03 (OOK=Optimale Onderwijs Kans). In dit nieuwe 

samenwerkingsverband participeren schoolbesturen voor primair onderwijs en scholen 

voor speciaal (basis)onderwijs. Niet alle schoolbesturen voor speciaal onderwijs zijn 

wettelijk deel van het nieuwe samenwerkingsverband. Alleen scholen voor langdurig 

zieke leerlingen, zeer moeilijk lerende leerlingen, leerlingen met een lichamelijke 

beperking en leerlingen met gedragsproblemen en/of psychiatrische stoornissen doen in 

het samenwerkingsverband mee. Met de schoolbesturen speciaal onderwijs voor blinde 

en slechtziende en dove en slechthorende en spraak/taalgebrekkige leerlingen zijn 

samenwerkingsafspraken gemaakt. 

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

die extra ondersteuning nodig hebben. Deze ondersteuning kan nodig zijn vanwege een 

verstandelijke beperking , een chronische ziekte of bijvoorbeeld gedrags- of 

leerproblemen. Maar ook hoogbegaafdheid kan aanleiding zijn om extra ondersteuning te 

organiseren. 

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

nieuwe samenwerkingsverband moet regelen, anderzijds geeft de wet vrijheden om op 
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lokaal niveau zelf beleid te maken. Dit beleid wordt gemaakt door het bestuur van het 

samenwerkingsverband dat bestaat uit een vertegenwoordiging van alle deelnemende 

schoolbesturen. De schoolbesturen die in het samenwerkingsverband samenwerken 

krijgen van het ministerie van OC&W geld om het onderwijs te regelen voor leerlingen 

die deze extra ondersteuning nodig hebben. Hiertoe maken de schoolbesturen 

gezamenlijk een ondersteuningsplan dat moet garanderen dat iedere leerling een 

passend onderwijsaanbod krijgt.  

Voor de meeste leerlingen is er door de invoering van passend onderwijs in de dagelijkse 

praktijk weinig veranderd. Het samenwerkingsverband heeft de ambitie om voor zoveel 

mogelijk leerlingen thuisnabij het passend onderwijsaanbod te realiseren. Wat al is 

veranderd wordt in het navolgende uitgelegd. 

 

Zorgplicht. 

Schoolbesturen hebben vanaf 1 augustus 2014 zorgplicht. Dit betekent dat de scholen 

ervoor moeten zorgen dat iedere leerling, die bij de school staat ingeschreven of is 

aangemeld en die extra ondersteuning nodig heeft, een passend onderwijsaanbod krijgt. 

Dit houdt in dat na aanmelding De Biekorf eerst zorgvuldig gaat onderzoeken wat uw 

kind  nodig heeft en of De Biekorf die ondersteuning zelf kan realiseren, eventueel met 

ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband of overige deskundigen. Als De Biekorf 

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

andere school kan gaan, zullen wij, na overleg met u,  zorgen dat er een andere school 

gevonden wordt die wel een passend aanbod kan verzorgen en uw kind kan toelaten. Dit 

kan een andere basisschool zijn, maar ook een school voor speciaal basisonderwijs of 

speciaal onderwijs. Goed overleg met de ouders is in deze situatie uiteraard belangrijk. 

 

Nieuwe visie op ondersteuning. 

Vanaf  1 augustus 2014 kijken we niet meer naar wat er met het kind aan de hand is, 

maar proberen we de vraag te beantwoorden welke extra onderwijsbehoefte de leerling 

heeft en welke extra ondersteuning dan geregeld moet worden. De 

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

maar meer een signaal dat de leerling een beter passend onderwijsaanbod nodig heeft.  

 

Positie van de ouders. 

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

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

meer ondersteuning nodig heeft dan de basisondersteuning van De Biekorf  moeten wij 

op basis van de zorgplicht in actie komen. Dit betekent dat De Biekorf de 

verantwoordelijkheid heeft te onderzoeken welke onderwijsbehoeften de leerling heeft 

en op welke manier daarop een passend antwoord kan worden gegeven. Uiteraard 

betrekken wij van meet af aan de ouders in dit traject. Dit kan leiden tot verschillende 

uitkomsten, te weten: 

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

2 De leerling gaat naar een andere basisschool; 



bs De Biekorf 

schoolgids 2018 - 2019 

14 

3 De leerling wordt aangemeld bij de commissie voor toelaatbaarheidsverklaringen 

voor plaatsing op school voor speciaal (basis)onderwijs; 

4 De leerling wordt aangemeld bij de commissie voor onderzoek voor 

toelaatbaarheid tot speciaal onderwijs voor blinde en slechtziende en dove en 

slechthorende en spraak/taalgebrekkige leerlingen, dan wel voor een 

arrangement voor de leerling in de basisschool. 

Voor de eerste drie trajecten zijn wettelijk afspraken gemaakt over de positionering 

van ouders en kunnen ouders zich beroepen op een mogelijk geschil. Het traject met 

betrekking tot de aanmeldingen voor toelaatbaarheid tot speciaal onderwijs voor blinde 

en slechtziende en dove en slechthorende en spraak/taalgebrekkige leerlingen, dan wel 

voor een arrangement voor de leerling in de basisschool, valt buiten de wettelijke 

bevoegdheden van het samenwerkingsverband passend onderwijs. 

Met betrekking tot de eerste drie trajecten kunnen ouders verschillende commissies 

benaderen. 

o Geschillencommissie Passend Onderwijs. Deze commissie beslecht geschillen in 

po, vo en (v)so, over toelating van leerlingen, die extra ondersteuning behoeven, 

de verwijdering van leerlingen en het ontwikkelingsperspectief. 

o Bezwaaradviescommissie toelaatbaarheidsverklaring. Het samenwerkingsverband 

heeft een eigen bezwaaradviescommissie ingericht, waar ouders zich tot kunnen 

richten bij een bezwaar tegen een besluit over een toelaatbaarheidsverklaring. 

Bij deze bezwarencommissie kunnen ouders en/of scholen terecht alvorens een 

stap te zetten naar de genoemde Geschillencommissie Passend Onderwijs.  

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

College voor Mensenrechten en Gelijke Behandeling en om een beroep aan te tekenen bij 

de rechter. 

 

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 

De Biekorf heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP) opgesteld, waarin wij hebben  

beschreven welke ondersteuning wij kunnen bieden en hoe deze ondersteuning is 

georganiseerd.  Het SOP speelt een rol in het toelatingsbeleid van De Biekorf en is voor 

ouders een informatiebron die geraadpleegd kan worden als zij op zoek zijn naar een 

school voor hun kind.  

Indien de schoolgids u onvoldoende informatie verschaft over een mogelijk  passend 

onderwijsaanbod voor uw kind kunt u de volgende acties ondernemen: 

• Vraag het schoolondersteuningsprofiel op en ga na of het profiel past bij wat 

voor uw kind belangrijk is. Dit profiel kunt u ook vinden op 

www.scholenopdekaart.nl 

• Plan een afspraak met school en leg uw vragen die u heeft voor. Graag informeert 

De Biekorf u over de aanwezige kennis met betrekking tot de onderwijsvraag  

van uw kind, de beschikbare voorzieningen, de leerlingenpopulatie en alle andere 

zaken die voor u belangrijk zijn. 
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• Raadpleeg de website van de inspectie voor het primair onderwijs voor 

rapportage van de school op basis van het toetsingskader van de inspectie. 

 

Verwijzingscommissies. 

Binnen het samenwerkingsverband is er één commissie voor 

toelaatbaarheidsverklaringen actief. Indien uw kind in aanmerking komt voor plaatsing in 

het speciaal (basis)onderwijs raadpleeg de intern begeleider van de school omtrent 

protocol en procedure. 

 

Meer informatie nodig? 

De regering zal ook de komende schooljaren  nog vele aanpassingen en aanvullingen op de 

huidige wet bekend maken en de schoolbesturen moeten ten aanzien van verschillende 

thema’s nog verder beleid ontwikkelen. Al deze ontwikkelingen worden op termijn 

opgenomen in de schoolgids. Echter beleidsontwikkeling zal sneller gaan dan bijstelling 

schoolgids, vandaar dat school u graag wijst op belangrijke informatiebronnen, te weten: 

• Passend Onderwijs Informatiegids voor ouders ( uitgave Steunpunt Passend 

Onderwijs) 

• www.steunpuntpassendonderwijs.nl 

• www.passendonderwijs.nl 

• www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl 

• www.mensenrechten.nl 

• www.onderwijsconsulenten.nl 

• www.onderwijsgeschillen.nl 

• www.rsvbreda.nl ( website van het eigen samenwerkingsverband) 

5. BASISONDERSTEUNING 

Om passend onderwijs vorm te geven is op De Biekorf gekozen voor de 1-zorgroute(zie 

afbeelding). De 1-zorgroute biedt de mogelijkheid om opbrengst gericht en 

handelingsgericht werken te integreren. Bij de inrichting van het onderwijs in de groep 

zijn naast de kwaliteit van het onderwijs (opbrengst gericht werken) de 

onderwijsbehoeften van de leerlingen leidend. Er wordt gewerkt vanuit de volgende 

uitgangspunten: 

• De op schoolniveau opgestelde doelen zijn richting gevend. Er zijn pedagogische 

doelen opgesteld voor gedrag en leren leren en didactische doelen voor lezen, 

taal en rekenen. 

• Onderwijsbehoeften van leerlingen staan centraal. Onderwijsbehoeften vertellen 

wat een leerling nodig heeft om onderwijsdoelen te bereiken. Denk bijvoorbeeld 

aan herhaalde instructie, aan extra leertijd of aan uitdaging. Wat de kenmerken 

van een leerling ook zijn, er zijn altijd doelen te stellen en er zijn altijd 

onderwijsbehoeften te benoemen. 

• Leerlingen verschillen, deze verschillen worden gerespecteerd.  

http://www.passendonderwijs.nl/
http://www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl/
http://www.mensenrechten.nl/
http://www.onderwijsconsulenten.nl/
http://www.onderwijsgeschillen.nl/
http://www.rsvbreda.nl/
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• Proactief denken en handelen in plaats van (curatief) de zorg op 'uitvallers' 

richten.  

• Werken met groepsplannen, waarin gedifferentieerd onderwijs aan een groep 

wordt gepland uitgaande van de doelen en de daarbij behorende organisatie 

alsmede het meten/evalueren van de doelen. Wanneer leerlingen participeren in 

een gemengde groep waarin recht gedaan wordt aan hun behoefte erbij te horen, 

worden betere resultaten gerealiseerd dan wanneer gewerkt wordt met 

individuele handelingsplannen.  

• Ouders zijn een belangrijke partner.   

 

 
 

De uitwerking van deze cyclus op De Biekorf:  

Groepsniveau 

De cyclus handelingsgericht werken door de leerkracht bevat de onderstaande stappen.  

1. Het verzamelen van leerlingengegevens in een groepsoverzicht  

2. Signaleren van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften of leerlingen die, gelet  

op hun ontwikkeling, extra aandacht nodig hebben.  

3. Benoemen van de onderwijsbehoeften van de leerlingen.  

4. Clusteren van leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften  
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5. Opstellen van een groepsplan (OPP voor leerlingen met eigen leerlijn)  

6. Uitvoeren van het groepsplan.  

De hierboven omschreven cyclus wordt viermaal per jaar doorlopen.   

Schoolniveau  

De Biekorf heeft een  ondersteunende structuur ingericht , waarbij de leerkracht 

ondersteund wordt bij het doorlopen van de cyclus van handelingsgericht werken. De 

intern begeleider is hierbij de coach van de leerkracht. Hiervoor heeft de intern 

begeleider drie ankerpunten in de begeleiding: 

*de groepsbespreking;  

Na afloop van de HGW cyclus vindt een groepsbespreking plaats. In de 

groepsbespreking worden behaalde resultaten besproken en gekoppeld aan de doelenen 

ambities die op schoolniveau gesteld zijn. De rol van de leerkracht staat hierbij 

centraal. Naar aanleiding van deze besprekingen worden groepsplannen op(bij)gesteld.   

Tweemaal per jaar wordt het schooloverzicht met resultaten besproken in de 

teamvergadering en worden afspraken gemaakt over aanpak en leerkrachtgedrag op 

schoolniveau 

*de klassenconsultatie; 

De observaties worden uitgevoerd vanuit hulpvraag leerkracht of 

implementatie/borgingsproces onderwijs(vernieuwing) en zijn gericht op de 

onderwijsbehoeften van de individuele leerling of de groep :  

Speerpunten voor schooljaar 2018-2019 zijn: 

• Edi (expliciete directe instructie model) 

• Kinderen leren plannen en organiseren     

• Reflecteren met kinderen  

*de leerlingbespreking;  

Hierin worden leerlingen besproken die op individueel niveau begeleiding nodig hebben. 

Als verslaglegging stellen de leerkracht en ib’er samen een ‘groeidocument’ op, dat 

tevens als handelingsplan dienst doet. Dit document fungeert als verdieping bij het 

groepsoverzicht en als bijlage bij het groepsplan. Het bevat een analyse van 

belemmerende en stimulerende factoren van leerling, onderwijs en opvoeding en de 

hieruit voortvloeiende onderwijsbehoeften.  

Deze gesprekken kunnen door leerkracht gevoerd worden met collega’s(collegiale 

consultatie) of met ouders en leden van het ondersteuningsteam. 
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Het ondersteuningsteam van de Biekorf staat uit Jose van Summeren(medewerker 

CJG),Annemie Wouters(orthopedagoog ), Yura Ansems(collega SBO) en Conny van den 

Reijen(ib Biekorf). Op verzoek kunnen specialisten vanuit ander disciplines aansluiten . 

Het streven is de besproken extra begeleiding in de groep te bieden, bij voorkeur door 

de eigen leerkracht. 

Sommige onderwijsbehoeften zijn echter zo specifiek of complex dat interventie buiten 

de groep noodzakelijk is. Deze interventies worden dan uitgevoerd door de 

onderwijsassistentes of deskundigen vanuit externe organisaties. 

Voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in combinatie met een 

ontwikkelingsvoorsprong is begeleiding in de verrijkingsgroep 

mogelijk. 

Verrijkingsgroep “De Vuurkorf” 

Dit is voor leerlingen bedoeld met een ontwikkelingsvoorsprong, die 

in hun eigen groep, ondanks extra inspanningen, onvoldoende passend 

aanbod kunnen krijgen. In de praktijk betekent dit dat deze 

leerlingen tijdelijk, een dagdeel per week, deelnemen aan deze 

verrijkingsgroep. De bijeenkomsten vinden wekelijks op dinsdag 

plaats en zal gegeven worden door Janny van der Pluijm. Voor de 

groepen 6 en 7 de ochtend, voor de groepen 4 en 5 de middag. 

 Incidenteel wordt dit ook voor leerlingen uit de groepen 1/2 en 3 

geregeld. Dit vindt dan plaats in de eigen klas of leeromgeving van 

het kind 
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6. RAPPORTAGE 

 

De Biekorf hanteert het leerling administratie programma Parnassys. De vorderingen 

worden aangegeven met punten en met woordbeoordelingen zoals goed, voldoende enz. 

 

Wij willen transparant zijn naar ouders. In het ouderportaal van Parnassys kunnen 

ouders ten alle tijden alle scores van methode en niet-methode gebonden toetsen inzien. 

Twee keer per jaar krijgen de kinderen van groep 3 t/m 8 een schoolrapport. In het 

rapport wordt ook de inzet vermeld, omdat wij zo beter kunnen aangeven of een kind 

voor zijn of haar doen optimaal presteert. Daarnaast staat in het rapport hoe het kind 

omgaat met medeleerlingen en met de leerkracht, hoe de werkverzorging is, hoe het 

werktempo is en of er zelfstandig gewerkt wordt. Tegelijk met de rapporten worden ook 

de resultaten van de toetsen uit het CITO-leerlingvolgsysteem uitgereikt.  

Tijdens de geplande oudergesprekken die op de schoolkalender worden aangegeven (en 

zo vaak als wenselijk is) bestaat voor de ouders de gelegenheid om met de 

leerkracht(en) van gedachten te wisselen over de vorderingen van het kind. 

 

 

7. DOUBLEREN 

 

In het algemeen gesproken gaan kinderen na de zomervakantie  naar de volgende groep. 

In sommige gevallen is het toch raadzaam om een leerjaar over te doen. 

Doubleren is voor kinderen in onze visie pas zinvol als we de verwachting hebben dat de 

doublure zal resulteren in een betere voortzetting van de ontwikkeling van een leerling. 

Vaak is dat het geval als er sprake is van een vertraging binnen bepaalde 

ontwikkelingsgebieden. In het geval er sprake is van een leerstoornis ligt het vaak veel 

lastiger. Met doubleren wordt de stoornis immers niet opgelost en zal nadrukkelijk een 

inschatting moeten worden gemaakt of ondanks het lage niveau voortzetting van het 

leerproces in een hogere groep toch niet een betere optie is. Ontwikkelingsperspectief 

is dus bij ons de norm en niet de absolute niveaubepaling. 

Het protocol “doubleren” kunt u downloaden via www.biekorf.nl op opvragen bij de 

directie. 

 

 

8. RESULTATEN DIE MET HET ONDERWIJS WORDEN BEREIKT. 

 

Leerlingen op de basisschool ontwikkelen zich op allerlei gebieden: sociaal-emotioneel, 

creatief, cognitief en motorisch. De vooruitgang die leerlingen daarbij maken is niet 

altijd even duidelijk in beeld te brengen. Voor vakken als lezen, rekenen en taal kun je 

d.m.v. een punt of een beoordeling vaststellen welk niveau behaald is aan het eind van 

groep 8. Maar dat zegt weinig of niets over de moeite die de school gedaan heeft om die 

leerling zover te krijgen. Het kan immers in aanleg een kind betreffen dat goed, minder 

goed of misschien zelfs aan de zwakke kant was toen hij/zij in groep 1 begon.  

http://www.biekorf.nl/
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Om toch zoveel mogelijk inzicht te krijgen in deze ontwikkeling, maken wij gebruik van 

landelijk genormeerde toets- en observatie-instrumenten.  

Op het gebied van de basisvakken en de zaakvakken is de CITO-eindtoets in Nederland 

het meest gebruikte instrument. De Biekorf neemt al jarenlang deel aan deze toets. 

Naast de individuele resultaten van de leerlingen wordt er ook een schooluitslag bepaald. 

De school kan zichzelf op de onderdelen Nederlandse taal, rekenen en wiskunde, 

informatieverwerking (waaronder begrijpend lezen) en wereldoriëntatie vergelijken met 

andere basisscholen. 

 

Het team van De Biekorf maakt jaarlijks een analyse op basis van de behaalde 

citoscores voor de diverse toetsen. De praktische uitwerking hiervan is vastgelegd in de 

diepteanalyse. 

 

Samenvatting diepteanalyse 2017-2018: 

 

Waar wij voor gaan: Doelen 

a. De leerresultaten hebben het niveau dat op grond van de kenmerken van 

de leerlingenpopulatie verwacht mag worden. De gemiddelde cito 

eindscore ligt boven de  537, passend bij een Havo advies.  

Resultaat 

Dit doel is bereikt. De score 540,6 valt ruim boven het landelijk gemiddelde van 534,9 

en waar we als Biekorf voor gaan. 

 

b. De grensscore van de CITO-eindscore voor de beste 20% van de 

leerlingen is in 2018  545. 

Resultaat 

De eindcito 2018 is door 38 leerlingen gemaakt, waarvan 14 leerlingen een score hadden 

van 545 of hoger. Het doel is behaald (37%). 

 

c. Bij een tussentijdse score van het leerlingvolgsysteem per toets 

onderdeel een score van >80% I-II-III-IV scores, <20% V score.  

Resultaat 

Op veruit de meeste toetsen is dit doel bereik en wordt er per onderdeel voldoende tot 

goed gescoord. We zijn nog niet tevreden over de resultaten van het lezen van woordjes 

(DMT). Gelukkig zien we wel een duidelijke verbetering. 

Het team ziet nog mogelijkheden om het effect van de instructie te vergroten.    

 

d. Het percentage leerlingen in het derde leerjaar Voortgezet Onderwijs 

dat op of boven het geadviseerde niveau functioneert, is 75 % of meer.  

 

Resultaat 

De school krijgt jaarlijks een terugkoppeling van het Voortgezet onderwijs over de 

gegeven adviezen, daardoor krijgt De Biekorf inzicht in de schoolloopbaanontwikkeling 

van de leerlingen. 

Het doel is ruimschoots behaald; 100% van de adviezen zijn de juiste gebleken.  
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Interventies n.a.v. bovenstaande resultaten 

 
1. Interventies schoolbreed: 

 Tijdens een studiedag  gaat het team zich verder verdiepen in het EDI  model. 

Aan de hand van een klassenbezoeken met een kijkwijzer van EDI zijn we 

kritisch naar elkaar gaan kijken. De teamleiders bewaken de doorgaande lijn en 

nog voor de grote vakantie zal er in de bouw afspraken worden gemaakt over 

borging van dit model en worden ontwikkelpunten opgesteld voor schooljaar 

2018-2019.  Naast klassenbezoeken door leerkrachten zal ook de 

directie/teamleiders dit meenemen in de gesprekkencyclus. 

 Interventies woordlezen schooljaar 2016-2017 worden voortgezet, gezien 

positieve ontwikkeling.  

 

 

9. INFORMATIEVOORZIENING AAN (GESCHEIDEN) OUDERS 

 

De Biekorf streeft naar pedagogisch en didactisch partnerschap met ouders. We vinden 

het belangrijk om ouders bij ons onderwijs te betrekken “Samen het beste uit de 

kinderen halen.” 

In september vindt er al een eerste gesprek plaats waarin de onderwijsbehoeften van 

ieder kind centraal staat. In februari is er een gesprek waarin ook het rapport en de 

resultaten van de cito toetsen besproken worden. Verder wordt er ook in november en 

juli ruimte ingepland voor gesprekken, daar waar er behoefte is. 

De Biekorf wil laagdrempelig zijn en transparant naar ouders. Door het ouderportaal van 

Parnassys kunnen ouders ten alle tijden de resultaten van hun kind volgen. Verder staan 

hier ook de klassenlijsten, het rooster en schoolactiviteiten op weergegeven. 

Maandelijks worden de ouders, middels een nieuwsbrief per mail, op de hoogte gehouden 

van activiteiten en ontwikkelingen van de school. Leerkrachten sturen met regelmaat 

mailtjes over het reilen en zeilen in de klas. Eind 2018 zal de Biekorf overgaan naar een 

nieuwe website en een schoolapp van Social Schools.  

De regelgeving van informatieverstrekking voor ouders die gescheiden zijn, is de 

afgelopen jaren enigszins aangepast. Bij scheidingen, uitgesproken vanaf 1998, geldt dat 

beide ouders in beginsel het gezamenlijk gezag behouden. Dit betekent dat beide 

ouders recht hebben op en inzage in de beschikbare informatie. De rechter kan echter 

anders beslissen. De ouder, waarbij het kind in huis woont, krijgt vanzelfsprekend alle 

informatie. Het kind brengt deze informatie mee naar huis. Deze ouder is 

verantwoordelijk voor het doorspelen van de informatie aan de andere ouder. Als de 

andere ouder deze informatie ook op het eigen adres of persoonlijk wil ontvangen, 

neemt hij/zij contact op met de school. We spreken vervolgens af, hoe de 

informatievoorziening zal gaan plaatsvinden. Als de ouder, die niet de directe zorg heeft 

voor de kinderen, om informatie vraagt aan de school, zullen we deze in principe 

verstrekken. Als dit niet is toegestaan (b.v. via een gerechtelijke uitspraak), moet het 

schriftelijk bewijs hiervan aan de directie worden overlegd. Door de komst van 
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Parnassys en het ouderportaal wordt informatie voornamelijk per mail verstuurd naar 

alle ouders die daar recht op hebben. 

Wanneer één van beide ouders de school vraagt gegevens van zijn/haar kind 

beschikbaar te stellen in dienst van een, bijvoorbeeld, medisch onderzoek, dan worden 

deze gegevens ook ter beschikking gesteld van de andere ouder wanneer deze daar om 

vraagt. 

 

10. BELEID OMTRENT HET NAAR HUIS STUREN VAN LEERLINGEN 

 

Kinderen zijn normaal gesproken onder schooltijd op school en vallen zodoende op dat 

moment onder verantwoording van de leerkracht en evt. schoolleiding.  

Wanneer leerlingen onder schooltijd een afspraak hebben bij bijvoorbeeld tandarts, 

huisarts, dan worden de leerlingen in principe door de ouder(s) opgehaald en 

teruggebracht. 

Ouders moeten schriftelijk toestemming geven wanneer zij hun kind zelfstandig naar 

een genoemde afspraak willen laten gaan.  

 

Als een kind onder schooltijd dusdanig ziek wordt dat het naar huis moet, gebeurt dit 

pas na telefonisch contact met ouder(s). 

 

In geval van calamiteiten, bijv ontruiming/inruiming, onwel worden van leerkracht, 

worden de leerlingen door de school opgevangen en verzoeken wij ouders thuis te 

blijven.   

 

 

11. BELEID OMTRENT SCHORSING EN/OF VERWIJDERING VAN LEERLINGEN 

 

Op alle scholen van Stichting Uniek is een “Protocol schorsen en verwijderen van 

leerlingen” aanwezig.  

Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst gedrag van een 

leerling, waarbij psychisch en / of lichamelijk letsel aan derden is toegebracht.  

Voorbeelden hiervan zijn: 

- negeren van schoolregels 

- ernstig verstoren van rust of veiligheid 

- ernstig wangedrag zoals bedreiging, mishandeling of diefstal 

- verstoorde relatie tussen leerling en school en/of ouders en school 

 

Het protocol is door ouders / verzorgers in te zien. 

 

12. DE “VRIJWILLIGE” OUDERBIJDRAGE 

 

Voor financiering van de activiteiten wordt er door de Ouderraad een vrijwillige 

ouderbijdrage gevraagd van 35,- euro.  
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Al jarenlang vragen basisscholen een bijdrage aan ouders om zaken mee te bekostigen 

die buiten het 'gewone' onderwijsaanbod vallen, zoals Sinterklaas, Kerstviering, 

Carnaval, Sportdag, Schoolreis ed. 

Deze bijdrage is vrijwillig. Een gevolg van het niet of gedeeltelijk betalen is dan wel dat 

een school kan besluiten een leerling niet te laten deelnemen aan de activiteit(en) 

waarvoor niet betaald is. Een school mag een leerling echter niet uitsluiten van het 

volgen van het reguliere onderwijsprogramma. Vanaf eind 1997 hebben de ouders die 

zitting hebben in de medezeggenschapsraad instemmingsrecht gekregen bij 

de vaststelling of wijziging van de hoogte van de vrijwillige bijdrage. 

Dit heeft op De Biekorf geleid tot de volgende regeling: 

 

➢ Er wordt jaarlijks een vrijwillige bijdrage gevraagd aan de ouders. Dit 

wordt kenbaar gemaakt via de nieuwsbrieven. 

➢ De ouderbijdrage wordt o.a. besteed aan de volgende zaken: Sinterklaas, 

Kerstviering, Carnaval, Sportdag . Ook de kosten voor de schoolreis worden ervan 

betaald. 

➢ Jaarlijks legt de ouderraad schriftelijk verantwoording af aan de ouders over de 

activiteiten en besteding van de gelden over het voorgaande jaar. Tevens wordt 

jaarlijks een begroting gepresenteerd voor het komende schooljaar. Eventuele 

vacatures worden hier ook gemeld en de procedure voor aanmelding beschreven. 

➢ De betaling kan ineens of in meerdere termijnen plaatsvinden door overschrijving 

van onderstaande bedragen op rekening: 

NL43RABO012.28.52.982, tnv Biekorf, inzake ouderraad. Vermeld hierbij 

de naam van het kind + groep 

Bij termijnbetaling, graag even contact opnemen met de penningmeester. 

➢  Hoogte bijdrage:  

o Het kind zit al voor januari 2019 op de Biekorf: 

€ 35,- 

o Het kind start met het onderwijs op de Biekorf na 1 januari 2019;  

€ 26,-- 

➢ De bijdrage voor het schoolkamp is € 70,00 per leerling. Dit geld wordt 

overgemaakt op een andere bankrekening dan boven vermeld. 

 

13. INSPECTIE BASISONDERWIJS 

  

Onder het gezag van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, wordt het 

toezicht op het basisonderwijs uitgeoefend door de onderwijsinspectie. 

Tot de taak van de inspectie behoort: 

• Het toezien op de naleving van wettelijke voorschriften. 

• Het bekend blijven met de kwaliteit van het basisonderwijs, onder meer door 

schoolbezoeken. 

• Het bevorderen van de ontwikkeling van het basisonderwijs door overleg met het 

bestuur, de scholen, het personeel van de scholen en de besturen van gemeenten 

en provincie. 

• Het verrichten van andere bij deze wet aan de inspectie opgedragen taken. 
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• Het doen van voorstellen aan de minister die zij in het belang van het 

basisonderwijs nodig acht. 

 

De inspectie heeft altijd toegang tot de scholen. Het bestuur en het personeel van de 

school zijn verplicht de inspectie alle gevraagde inlichtingen te geven over de school en 

het onderwijs. Op grond van ander wetten (Gezondheidswet, Gemeentewet, Wet BIO 

ed) kunnen andere rijksinspecteurs bij dat toezicht worden betrokken, bijv de 

gezondheids-, arbeids- of brandinspecteur.  

De inspectie heeft ook een centraal meldpunt vertrouwensinspecteurs, waar ouders naar 

toe kunnen bellen bij klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie en ernstig 

fysiek of geestelijk misbruik. Dit staat los van en naast de in paragraaf 14 genoemde 

klachtenregeling. 

 

 

14. KLACHTENREGELING 

 
Vanzelfsprekend streven we een goed contact na met u als ouder. Onverhoopt kan het 

toch gebeuren dat een en ander niet naar uw wens is verlopen. Hiervoor zijn 

klachtenregelingen opgesteld en wel de volgende: 
 

Protocol interne klachtafhandeling 

 

Als er onverhoopt toch klachten zijn vindt er een adequate afhandeling plaats. In eerste 

instantie vindt de klachtbehandeling plaats binnen de school. Volgens afspraken, 

vastgelegd in het protocol “interne klachtafhandeling”, wordt het bestuur ingeschakeld.  

In onderstaande gevallen kan het intern klachtenprotocol gebruikt worden.  

 

1. Klachten aangaande communicatie, begeleiding en schoolbeleid. 

2. Klachten aangaande agressie, geweld, discriminatie, seksuele intimidatie en  

ander ongewenst gedrag. 

 

Behandeling van klachten vindt eerst intern plaats en kan bij een niet bevredigend 

resultaat uiteindelijk daarna bij de klachtencommissie van de Stichting Uniek 

plaatsvinden. Alle scholen onder het bevoegd gezag hebben aansluiting bij de 

Klachtencommissie voor het Katholiek Basisonderwijs te Den Haag 070-3861697  

 

 

Een klacht aangaande communicatie, begeleiding en schoolbeleid ……. 

 

kan bij de contactpersoon voor klachten of de externe vertrouwenspersoon vermeld 

worden, en wordt allereerst met de aangeklaagde besproken. Het is mogelijk (en soms 

zelfs wenselijk) om bemiddeling te vragen wanneer dit nodig is.  

Indien dit overleg niet leidt tot een bevredigend resultaat, dan wordt de klacht 

ingediend bij de direct leidinggevende van de aangeklaagde. De leidinggevende neemt de 

klacht in behandeling volgens toepassing van het principe van ‘hoor en wederhoor’ van de 
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betrokkenen. Indien ook dat niet leidt tot een bevredigende oplossing, dan wordt de 

klacht bij het bevoegd gezag ingediend. Indien ook daar de klacht niet naar bevrediging 

wordt afgehandeld, kan de klager zich via de formele route wenden tot de 

klachtencommissie van de Stichting Uniek.  

De klachtenregeling hiervoor is op te vragen bij de school. 

 

 

Een klacht aangaande agressie, geweld, discriminatie, seksuele intimidatie en ander 

ongewenst gedrag ……. 

 

wordt altijd gemeld bij de vertrouwenspersoon. Per locatie heeft de school één of meer 

contactpersonen voor klachten aangewezen. Deze kunnen de klager in contact brengen 

met de vertrouwenspersoon.  

Deze vertrouwenspersoon neemt, na daartoe te zijn gevraagd door de klager, alleen of 

samen met de klager contact op met de leidinggevende van de aangeklaagde ter 

afhandeling van de klacht. In dit gesprek wordt de klacht ingediend en wordt met name 

gesproken over de te ondernemen acties: 

 - wie moet verder geïnformeerd worden?,  

 - is er een rol voor de vertrouwensinspecteur, vertrouwensarts, politie?  

 

De leidinggevende neemt de klacht in behandeling. Locatiedirecteuren melden klachten 

in deze categorie altijd aan het bestuur. Indien de klacht een locatiedirecteur betreft 

moet het bestuur worden benaderd. 

 

De schoolcontactpersoon voor klachten en de vertrouwenspersoon. 

Voor wie? 

De schoolcontactpersonen en de vertrouwenspersoon zijn er voor iedereen die met de 

school te maken heeft. Dus leerlingen, ouders, leerkrachten, maar ook 

onderwijsondersteunend personeel en stagiaires kunnen, wanneer het nodig is, terecht 

bij de schoolcontactpersoon of vertrouwenspersoon. 

Eerst zelf proberen 

Wanneer er een probleem ontstaan is, dan is overleg met de betrokkene de eerste stap 

die gezet moet worden. Misschien is diegene zich er nog niet bewust van dat er een 

probleem is, of heeft hij/zij zich niet gerealiseerd dat het zo’n belangrijk punt is. Of….. 

misschien is er wel sprake van een misverstand. Het is belangrijk dat de klager in een 

eerste toenadering niet beschuldigend te werk gaat, maar rustig uitlegt met 

voorbeelden wat (voor hem/haar) het probleem is. 

Wanneer de schoolcontactpersoon of vertrouwenspersoon inschakelen? 

Als het overleg met de betrokkene te weinig oplevert; als de klager geen gehoor vindt 

en ook geen hulp vindt bij een leerkracht/collega/directie om naar de betreffende 

persoon toe te stappen of als de klacht te maken heeft met ongewenst gedrag, dan kan 

de klager terecht bij de schoolcontactpersonen of de vertrouwenspersoon.  

Wat wordt bedoeld met ongewenst gedrag? 

Als er sprake is van ongewenst gedrag, kan het te moeilijk zijn om rechtstreeks contact 

op te nemen met de betrokkene. Bij ongewenst gedrag kan gedacht worden aan: 
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(seksuele) intimidatie; racisme; agressie en geweld (verbaal en/of fysiek); diverse 

vormen van pesten; andere zaken die leren of werken onaangenaam of onmogelijk maken. 

Wat doen de schoolcontactpersonen / vertrouwenspersoon? 

o luisteren naar de klacht; 

o helder krijgen waar het om gaat; 

o nagaan of geprobeerd is de klacht(en) met alle betrokkenen op te lossen; 

o in geval van ongewenst gedrag zal de contactpersoon doorverwijzen naar 

de vertrouwenspersoon; 

o samen eventueel zoeken naar bevredigende mogelijkheden om de klacht 

aan te pakken. Dit kan zijn het eventueel verwijzen of opvang regelen of 

het begeleiden bij het indienen van een klacht. 

o tenslotte zal de schoolcontactpersoon/vertrouwenspersoon zich op de 

hoogte stellen of de aanleiding van de klacht daadwerkelijk is 

weggenomen. 

 

De schoolcontactpersoon en de vertrouwenspersoon kunnen dus beiden als eerste 

aanspreekpunt dienen. De schoolcontactpersonen en/ of vertrouwenspersoon zullen zich 

hierbij discreet, objectief en onafhankelijk opstellen. Zij zijn voor de uitvoering van hun 

taak verantwoording verschuldigd aan het bevoegd gezag.  

Voor de vertrouwenspersoon van de Stichting Uniek geldt dat hij geen aangifte- of 

meldplicht heeft. 

Wie? 

Bij een klacht kan de klager kiezen of hij/zij naar de schoolcontactpersoon van de 

school wil gaan of naar de vertrouwenspersoon van de Stichting Uniek.  

Hiervoor kunt u terecht bij: 

• De schoolcontactpersoon voor klachten op onze school 

o Marjanka Smits(leerkracht), te bereiken via het 

schooltelefoonnummer of 0162-519315 

• De vertrouwenspersoon van de Stichting Uniek  is te bereiken bij 

o GGD West-Brabant/Breda 

Doornboslaan 225-227 

4816 CZ Breda 

o 076-5282241 (Bereikbaar op alle schooldagen van 08.30 uur 17.00 

uur) 

 

“Stichting Uniek” 

Wilhelminalaan 11d 

4941JG Raamsdonksveer 

Postadres: Postbus 122 

4930 AC Geertruidenberg 

telefoon: 0162-510262 

 
De Stichting Uniek. is aangesloten bij de: 

Klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs 

Postbus 82324          2508EH Den Haag                     070-3861697 
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15. LEERPLICHT / GRONDEN VOOR VRIJSTELLING VAN HET ONDERWIJS 

 

Leerplicht en verlof. 
In de Leerplichtwet 1969 staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs 

wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal 

gevallen is echter een uitzondering op deze regel mogelijk. Als er een bijzondere reden 

is waarom u vindt dat uw kind niet naar school kan, dan moet u zich aan de regels voor 

zo’n uitzondering houden. De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan in een 

folder beschreven. 

 

De uitgebreide tekst staat beschreven op: http://www.geertruidenberg.nl en volg dan 

LEERPLICHT,VAKANTIE EN VERLOF 

 

Hoe dient u een aanvraag in? 

Aanvraagformulieren voor verlof buiten de schoolvakanties zijn verkrijgbaar bij de 

directeur van De Biekorf en bij de leerplichtambtenaar van de 

gemeente waar u woont. U levert de volledig ingevulde aanvraag, inclusief bewijsstukken 

en/of relevante verklaringen, in bij de directeur van de school. Uw aanvraag wordt 

vervolgens door de directeur goedgekeurd dan wel afgewezen. 

 

Hebt u vragen? 

Wendt u zich dan tot de directeur van De Biekorf of tot de leerplichtambtenaar in de 

gemeente waar u woonachtig bent. 

De leerplichtambtenaren voor de gemeente Geertruidenberg zijn telefonisch bereikbaar 

onder nummer: 

Mevr. M. Harder – 076-5298121 

http://www.geertruidenberg.nl/
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16. ONZE LESTIJDEN 

 

Maandag t/m vrijdag: 08.30 uur - 12.00 uur 

    13.00 uur – 15.00 uur 

Woensdag    08.30 uur – 12.00 uur 

 

De groepen 1 t/m 4 hebben op vrijdagmiddag vrij 

  

De deur gaat 5 minuten voor aanvang van de lessen open. Wees op tijd, zodat we op 

genoemde tijden kunnen beginnen. 

We vinden het normaal als uw kind gaat starten op de Biekorf dat u een aantal weken 

met haar/hem mee naar binnen gaat. Toch willen wij u vragen dit snel af te bouwen en 

afscheid te nemen op het plein. Laat uw kind alleen naar binnen. Zo is er een beter 

overzicht voor de leerkracht op de kinderen en is het goed voor de bevordering van de 

zelfstandigheid van uw kind. 

 

17. TUSSENSCHOOLSE OPVANG (TSO)  

 

Vanzelfsprekend kunnen kinderen op De Biekorf overblijven. De tussenschoolse opvang 

wordt geregeld en uitgevoerd door een groep vrijwilligers. Eén van deze personen is de 

coördinator. De overblijfcoördinator inventariseert iedere ochtend welke kinderen 

overblijven. U geeft uw kind(eren) een lunchpakket mee. Wij zorgen voor (afgekoelde) 

thee, melk of water. Uw kind(eren) mogen uiteraard ook zelf drinken meenemen, maar 

geen frisdrank met prik of energydrank. U mag ook een zakje Cup-a-Soup meegeven. 

De buurtsportcoach verzorgt op maandag en dinsdag pauzesport buiten op ons 

schoolplein. 

 

U kunt een zgn. ’15-rittenkaart’ kopen voor € 22,50 of een ’30-rittenkaart’ voor € 45,00 

en er zijn mogelijkheden voor incidenteel overblijven. 

Op de website: www.biekorf.nl vindt u verdere informatie over het overblijven en de 

betaalwijze hiervan. Mocht u verder vragen hebben dan kunt u ook altijd contact 

opnemen met de overblijfcoördinator: 

Diana de Bruijne , telnr. 0162-522698 
 

 

18. VERKEERSVEILIGHEID 

 

Ook de veiligheid van de kinderen in het verkeer vinden wij belangrijk. Daarom doen wij 

als school mee aan het project “Brabant 

Verkeersveiligheidslabel” (BVL). Door middel van dit 

project maakt de verkeersveiligheid structureel deel 

uit van ons schoolbeleid. De leerlingen krijgen 

verkeerslessen en er zijn verkeersprojecten  met 

praktische oefeningen. Doordat we als school aan alle 

eisen die bij het project horen voldoen, hebben we als 

http://www.biekorf.nl/
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school het veiligheidsverkeerslabel ontvangen.  

 

Verder is er aandacht voor de verkeersveiligheid in de directe omgeving van de school.  

 

Oproep aan ouders, 

Om de verkeersveiligheid in de straat te verbeteren vragen wij ook aan ouders om 

zoveel mogelijk met de fiets of te voet naar school te komen. Mocht u uit noodzaak met 

de auto moeten komen dan graag parkeren in de Venestraat of op de parkeerplaats bij 

Arjan van Dijk.  

 

19. CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN GEERTRUIDENBERG (CJG) 

 

Kinderen en ouders kunnen dicht bij huis informatie, advies en ondersteuning krijgen bij 

opgroei- en opvoedingsvragen. De partijen die daarbij kunnen helpen werken onder de 

vlag van het Centrum voor Jeugd (CJG)  samen. Het CJG is feitelijk een 

samenwerkingsverband waarin diverse partijen informatie, advies en/of zorgverlening 

op maat aanbieden. De vraag van ouders/kinderen is daarbij leidend.  

Het aanbieden van opvoedondersteuning en zorg is primair gericht op het versterken 

van de eigen kracht van opvoeders bij het oplossen van problemen. Professionals 

ondersteunen en begeleiden hen daarbij. Onderling weten de professionals elkaar 

daarbij inmiddels steeds beter te vinden. Als er vragen zijn die de kennis en 

vaardigheden van een bepaalde professional overstijgen dan wordt die bij een andere 

partij gehaald. Op die manier proberen we in onderling overleg op een goede manier 

samen met u in te spelen op uw vragen.  

De CJG professionals nemen actief deel aan de zorgstructuren van De Biekorf. Door 

deze samenwerking kunnen problemen met kinderen snel worden 

gesignaleerd en kan samen worden bekeken hoe deze problemen het 

beste opgelost kunnen worden.  

Op de website www.cjggeertruidenberg.nl vindt u veel meer 

informatie over opvoeden en opgroeien. Als u vragen heeft, kunt u 

daarnaast telefonisch contact met ze opnemen, tel.  0900-1621620. 

 

20. JEUGDGEZONDHEIDSZORG DOOR DE GGD WEST-BRABANT  
 

Uw partner bij de gezonde groei en ontwikkeling van kinderen van 0-18 jaar  

U wilt het beste voor uw kind: dat het gezond en gelukkig is, voor zichzelf opkomt en 

verstandige keuzes maakt. GGD West-Brabant helpt u daarbij zodat uw kind gezond en 

veilig opgroeit. Onder het motto ‘ieder kind in beeld’ zet de GGD West-Brabant zich 

dagelijks in met extra aandacht voor kinderen of gezinnen die dat nodig hebben. 

Publieke gezondheid 

Vanuit de Wet Publieke Gezondheid is de GGD West-Brabant in uw gemeente 

verantwoordelijk voor de jeugdgezondheidszorg van kinderen van 0-18 jaar. Wij zetten 

ons dagelijks in om eventuele gezondheidsproblemen en –risico’s zo snel mogelijk op te 

http://www.cjggeertruidenberg.nl/
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sporen en zo veel mogelijk te beperken. In nauwe samenwerking met school, houden wij 

zicht op de lichamelijke, geestelijke en emotionele ontwikkeling van kinderen en 

jongeren in West-Brabant. Zo ook op de gezondheidssituatie van uw kind. 

Gezondheidsonderzoeken  

Dat zicht op de West-Brabantse gezondheidssituatie houden we onder andere via 

gezondheidsonderzoeken. Op de basisschool zien we alle kinderen van 5-6 jaar en van 

10-11 jaar. In de tweede klas van het voorgezet onderwijs vindt het laatste 

gezondheidsonderzoek plaats. U hoort vooraf dat er een gezondheidsonderzoek 

plaatsvindt, hiervoor wordt uw kind uit de klas gehaald. De uitkomsten van ieder 

onderzoek sturen wij u per post toe. De resultaten noteren wij ook in het Digitaal 

Dossier Jeugdgezondheidszorg van uw zoon of dochter. Het kan zijn dat wij u en uw 

kind uitnodigen voor een vervolgafspraak op de GGD.  

 

In het kalenderjaar 2018 zien wij de kinderen geboren in 

2007 en 2012 en in het kalenderjaar 2019 zien wij kinderen 

geboren in 2008 en 2013. Bij het gezondheidsonderzoek 5-6 

jarigen ontvangen ouders een vragenlijst en bij het 

gezondheidsonderzoek 10-11 jarigen ontvangen zowel ouders als jongere apart een 

vragenlijst. 

 

Wat doen we tijdens het onderzoek?  

Het onderzoek vindt plaats op school of, indien uw school geen ruimte tot haar 

beschikking heeft, op de GGD. Vindt het onderzoek op school plaats, dan hoeft u hierbij 

niet aanwezig te zijn. Vindt het onderzoek op de GGD plaats, dan nodigen we u uit om 

samen met uw zoon of dochter om langs te komen.  

Voordat de onderzoeken beginnen op school, legt de medewerker van de 

Jeugdgezondheidszorg in de klas uit wat zij gaat doen.  Tijdens het onderzoek 

controleert zij bij uw kind de lengte en het gewicht. Uw kind hoeft hiervoor alleen de 

schoenen uit te doen. Op 5/6 jarige leeftijd controleert zij ook het gehoor en de ogen. 

Als hier aanleiding toe is, controleert zij ook bij kinderen van 10/11 jaar het gehoor 

en/of de ogen. Uw vragen en zorgen over de gezondheid en ontwikkeling van uw kind, die 

u eventueel heeft aangegeven op de vragenlijst of tijdens het onderzoek, bekijkt zij 

uiteraard ook. Indien nodig nemen we daarover contact met u op. 

 

21. STICHTING LEERGELD 

 

Voor steeds meer gezinnen is het financieel moeilijk haalbaar om kinderen mee te laten 

doen op school en aan sport of spel. De kosten daarvoor kunnen bij elkaar best hoog 

oplopen. Stichting Leergeld kan dan mogelijk een oplossing bieden. Geertruidenberg is 

één van de gemeenten die participeren in Stichting Leergeld West Brabant Oost (WBO). 

Stichting Leergeld is te bereiken via het telefoonnummer 0162-458487, zie ook 

www.leergeldoosterhout.nl.  

Op onze school zijn folders met informatie aanwezig.  

http://www.leergeldoosterhout.nl/
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22. AANMELDING 

 

Heeft u interesse in de Biekorf of wilt u meer van onze school weten? Loop gerust 

binnen en maak een afspraak voor een rondleiding met onze directeur Sander Machielse. 

Tijdens deze rondleiding heeft u alle ruimte voor uw vragen, proeft u de sfeer in de 

school en kunt u zich een duidelijker beeld vormen van de manier van werken op De 

Biekorf.  

 

Als uw kind de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden heeft bereikt, mag het 5 keer 

"meedraaien" met de groep. Op die manier kan een kind alvast wennen aan de nieuwe 

situatie. U ontvangt daarvoor ruimschoots van tevoren een uitnodiging. 

 

In geval van verhuizing is het natuurlijk ook mogelijk om uw kind(eren) tussentijds aan 

te melden. 

 

Wij hopen dat uw kind en u zich thuis zullen voelen op De Biekorf.  
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23. PROTOCOLLEN 

 

Te downloaden via www.biekorf.nl of op te vragen bij de directie. 

 

1. Interne Zorgstructuur 

2. Protocol dyslexie 

3. (Meer)begaafdheid 

4. Anti-Pestprotocol  

5. Beeldbegeleiding 

6. Sociale media 

7. Overgangsbeleid 

8. Medicijnen op school 

9. Klachtenregeling  

10. Richtlijnen leerlingenzorg door externen 

11. Datalekken en privacy 

12. Schorsing en Verwijderen 

 

 

 

http://www.biekorf.nl/

