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1. Inleiding 

In deze beleidsnotitie staat alleen de sociale veiligheid van leerlingen centraal. 

Het integrale veiligheidsplan van Xpect Primair zal in 2017 worden ontwikkeld. 
Daarvan zal de beleidsnotitie Sociale Veiligheid een onderdeel zijn. Tevens zal 

daarin ook opgenomen worden de sociale veiligheid van personeel. 
 
1.1 Wettelijk kader 

Op 26 mei 2015 is de wet 'sociale veiligheid op school' aangenomen. In augustus 
2015 is deze in werking getreden. In deze wet is opgenomen dat een school voor 

iedere leerling de sociaal veilige leeromgeving dient te waarborgen. In de 
voorliggend notitie is ons beleid sociale veiligheid beschreven.  

 
Daar blijft het niet bij. Het plan moet leven onder de teams van de scholen en 
wordt dus met regelmaat op de schoolagenda's geplaatst, ook ter evaluatie of 

aanpassing waar nodig is.  
 

1.2 Doel van het sociale veiligheidsplan 

Leerlingen doen op school niet alleen kennis en vaardigheden op, het is ook de 
plek waar zij leeftijdsgenoten ontmoeten, kennis maken met normen, waarden 

en omgangsvormen in de samenleving. Daar hoort bij dat zij leren, oefenen en 
soms ook grenzen overschrijden. Didactiek en pedagogiek begeleiden dit leer- en 

ontwikkelingsproces. In een veilig schoolklimaat zijn er grenzen en regels, wordt 
adequaat opgetreden tegen grensoverschrijdend gedrag en worden leerlingen 
aangemoedigd om positief gedrag te laten zien.  

 
Doel: Een school is veilig als de sociale, psychische en fysieke veiligheid van 

leerlingen niet door handelingen van anderen wordt aangetast. Dat betekent dat 
er een veilige en positieve sfeer is op school. Het betekent ook dat de school 
optreedt tegen pesten, uitschelden, discriminatie, geweld en andere vormen van 

ongepast gedrag, en deze zoveel mogelijk voorkomt. 
 

Dit plan beschrijft dat er op elke school sprake moet zijn van het voeren van een 
sociaal veiligheidsbeleid. De jaarlijkse monitoring van de veiligheidsbeleving van 
leerlingen is van belang en een coördinator die aanspreekpunt in het kader van 

pesten is. 
 

1.3 Sociaal veiligheidsplan in relatie tot het ARBO-beleidsplan 

Het sociale veiligheidsplan is onderdeel van het arbobeleidsplan. Het beleidsplan 
sociale veiligheid onderscheidt zich doordat hierin alleen aandacht is voor de 

sociale kant van veiligheid. Vanzelfsprekend dient er afstemming plaats te vinden 
omtrent raakvlakken tussen fysieke en sociale veiligheid. 

  



3 
 

Inhoudsopgave 

 
1. Inleiding .................................................................................................................................................. 2 

1.1 Wettelijk kader ..................................................................................................................................... 2 

1.2 Doel van het sociale veiligheidsplan ............................................................................................ 2 

1.3 Sociaal veiligheidsplan in relatie tot het ARBO-beleidsplan .............................................. 2 

2. Pedagogisch handelen en pedagogisch klimaat ....................................................... 4 

2.1 Visie en doelen op het gebied van sociale veiligheid ............................................................. 4 

2.2 School en omgangsregels ................................................................................................................. 4 

3. Taken en verantwoordelijkheden......................................................................................... 4 

3.1 Coördinator Sociale Veiligheid ....................................................................................................... 4 

3.2 Interne vertrouwenscontactpersoon (VCP).............................................................................. 5 

3.2.1 Wat doet een vertrouwenscontactpersoon? ......................................................................... 5 

3.2.2 Externe vertrouwenscontactpersoon ...................................................................................... 6 

3.3 Aandachtsfunctionaris/ meldcode ............................................................................................... 6 

3.4 Samenwerking met andere professionals op school ............................................................. 6 

4.  Preventieve activiteiten en programma’s op school ......................................... 6 

5.  Monitoring ......................................................................................................................................... 6 

5.1  Monitoring algemeen ........................................................................................................................ 6 

5.2 De monitor: ............................................................................................................................................ 7 

6. Borging .................................................................................................................................................... 7 

7.  En een aantal protocollen in de bijlagen ................................................................... 8 

7.1 Schoolgids ............................................................................................................................................ 10 

7.2 Schoolplan ........................................................................................................................................... 71 

7.3 Educatief Partnerschap ............................................................................................................... 132 

7.4 School ondersteuningsplan ....................................................................................................... 140 

 

  



4 
 

2. Pedagogisch handelen en pedagogisch 

klimaat 

 

2.1 Visie en doelen op het gebied van sociale veiligheid 
Iedere school omschrijft zijn visie en doelen op het terrein van sociale veiligheid, 
passend bij de pedagogische aanpak/ methodiek. In onze stichting zijn scholen 

met verschillende pedagogische methodieken om de sociale veiligheid en goede 
omgang tussen kinderen, medewerkers en ouders te bevorderen. Voorbeelden 

zijn de Vreedzame school, Kanjerschool en PBS.  
 
2.2 School en omgangsregels 
De scholen van stichting Xpect Primair hebben hun eigen specifieke 
omgangregels. Belangrijk bij het maken van omgangsregels is dat de volgende 

items daarin een plaats krijgen: personeel, leerlingen, concrete gedragsregels, 
sociale media en grensoverschrijdend gedrag. 

 
De omgangsregels van de school geven duidelijkheid aan kinderen, ouders en 
medewerkers welk gedrag op school op prijs wordt gesteld. Verder geven ze de 

directie handvatten bij niet toelaatbaar gedrag. Deze regels mogen zeker niet de 
spontane omgang van alle betrokkenen met elkaar in de weg staan. 

Uitgangspunt van de omgang met elkaar zal moeten zijn dat er rekening wordt 
gehouden met de wensen en gevoelens van eenieder en dat de sfeer dusdanig is 
dat eenieder zich veilig voelt en zich durft te uiten bij gevoelens van ongemak. 

De omgangsregels moeten als leidraad worden gezien aan de hand waarvan 
scholen gedrag kunnen toetsen. De omgangsregels bieden dus ook een maatstaf 
om vast te stellen of er sprake is van niet toelaatbaar gedrag, zodat er zo nodig 

disciplinair kan worden opgetreden. Dit geld voor leerlingen, medewerkers en 
ouders. Voor leerlingen is ook van belang het beleid ‘Schorsen en verwijderen’ 
vastgesteld op …. Bij niet toelaatbaar gedrag van ouders kan directie ook 

besluiten om ouders de toegang van de school (en het schoolplein) te ontzeggen 
voor enkele dagen, weken of tot het einde van het schooljaar. 

 

3. Taken en verantwoordelijkheden 
 

3.1 Coördinator Sociale Veiligheid 
De coördinatoren sociale veiligheid van onze stichting zijn inhoudelijk geschoolde 

professionals. Zij/hij coördineert het beleid sociale veiligheid op schoolniveau:  
 

- maakt en handhaaft de beleidsnotitie sociale veiligheid; 

- zorgt dat het thema met regelmaat op de agenda staat; 

- is het aanspreekpunt van de school voor ouders en leerlingen bij pesten; 

- start de monitor op (een van de vier instrumenten om de sociale veiligheid in 

kaart te brengen); 

- bekijkt/analyseert de monitor of wordt geïnformeerd door degene die de analyse 

maakt; 

- trekt conclusies uit de monitor; indien nodig worden deze besproken met de 

intern-begeleider/directeur; 
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- beschikt over kennis en vaardigheden op het gebied van de preventie en aanpak 

van pesten. 

De coördinator sociale veiligheid is een herkenbaar aanspreekpunt voor 
leerlingen en ouders in geval van pesterijen op school. Zij/hij wijst hen de weg 

naar oplossingen en houdt de vinger aan de pols totdat het pesten echt is 
gestopt. 

 
Wie de coördinator sociale veiligheid op een school is, is in de schoolgids van de 
specifieke school te vinden. 

 
3.2 Interne vertrouwenscontactpersoon (VCP) 

Ouders, leerlingen en professionals hebben het recht op een objectieve 
gesprekspartner om hun verhaal te doen en advies te vragen. Ons bestuur en 
onze scholen beschikken over een klachtenregeling. Bij Xpect Primair wordt de 

contactpersoon interne vertrouwenscontactpersoon genoemd. Ons bestuur heeft 
minimaal één interne vertrouwenspersoon per school. 
 

3.2.1 Wat doet een vertrouwenscontactpersoon? 

De interne VCP is verbonden aan de school. Deze persoon is laagdrempelig te 

benaderen en kent de school, de leerkrachten en de populatie. De VCP is het 
aanspreekpunt voor ouders, leerlingen en medewerkers die klachten hebben 

over gedragingen en beslissingen van het bevoegd gezag of het personeel, dan 
wel over het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen door 
het bevoegd gezag of personeel. 

Hoewel de functie van de VCP naar haar aard en naam een grote mate van 
vertrouwelijkheid met zich brengt, kan van de vertrouwenspersoon niet worden 

verlangd dat zij in alle gevallen geheimhouding betracht. De VCP heeft geen 
wettelijke geheimhoudingsplicht. Als zij van oordeel is dat de klager zich in een 
dusdanig ernstige situatie bevindt dat het noodzakelijk is andere 

personen/instanties op de hoogte te stellen, kan zij besluiten de geheimhouding 
niet te hanteren. Bij een vermoeden van een zedenmisdrijf is de interne VCP 

verplicht dit te melden bij het bevoegd gezag. Daarnaast is de meldcode huiselijk 
geweld en kindermishandeling van toepassing. Een VCP zal een klager nooit 
geheimhouding hoeven te beloven. Zij kan wel duidelijk maken dat zij 

terughoudend en vertrouwelijk met de informatie om zal gaan. 

 
De interne vertrouwenspersoon is een inhoudelijke geschoolde professional en 
neemt jaarlijks deel aan scholings-en netwerkbijeenkomsten. Doel hiervan is dat 

zij goed op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen en dat zij getraind blijft 
in het voeren van moeilijke gesprekken. Er zal in dit netwerk aandacht besteed 
worden aan intervisie en gelegenheid zijn om met elkaar ervaringen uit te 

wisselen.  
 

Een belangrijke taak is preventie, hiervoor is het belangrijk dat de interne VCP 
bekend is bij leerlingen. Daarom gaan de interne VCP elk schooljaar langs de 
groepen om informatie te geven over hun rol en met wat voor soort vragen 

leerlingen bij hen terecht kunnen. Wie de interne VCP is en hoe die te bereiken 
is, is in de schoolgids te vinden. 
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3.2.2 Externe vertrouwenscontactpersoon 

De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk, de gesprekken met deze 
persoon zijn strikt vertrouwelijk. De rol van externe vertrouwenspersoon is 

belegd bij een persoon niet werkzaam binnen de stichting. Voor Xpect Primair 
zijn de externe vertrouwenscontactpersonen Jacqueline Klerkx en Hermann 
Werger. De contactgegevens van hen zijn te vinden in iedere schoolgids en op de 

website van Stichting Xpect Primair te vinden.  
 

 
3.3 Aandachtsfunctionaris/ meldcode 

Sinds 1 juli 2013 zijn professionals verplicht de meldcode te gebruiken bij 

vermoedens van geweld in huiselijke kring. Een meldcode voor huiselijk geweld 
en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit 

soort geweld. Stichting Xpect Primair heeft een meldcode Huiselijk Geweld en 
Kindermishandeling, zie bijlagen. 
 

De scholen van Xpect Primair bepalen zelf door welke persoon de meldcode 
wordt gewaarborgd. Meestal is de naam van deze taak/rol aandachtsfunctionaris. 

In Stichting Xpect Primair wordt deze naam niet gebruikt. Deze taak is bij de 
scholen van Xpect Primair ondergebracht bij de vertrouwenscontactpersoon 

(VCP) of de intern begeleider (IB-er).  
 
3.4 Samenwerking met andere professionals op school 
Een goede samenwerking met externe partners vinden wij essentieel. Daarom 
onderhouden we contacten met jeugdzorg, maatschappelijk werk, politie, GGD 

en andere organisaties. We werken met hen samen in het intern 
zorgteamoverleg dat tenminste 4x per jaar wordt gehouden. In het kader van 
adequate hulp en zorg vinden we het ook belangrijk dat de routing voor sociale 

voorzieningen goed op orde is. De sociaal maatschappelijk werker (SMW) en de 
intern begeleider dragen zorg voor het goed op orde houden van deze gegevens. 

 
 

4.  Preventieve activiteiten en programma’s op 

school 
 
De scholen van stichting Xpect Primair kiezen zelf de best passend programma’s 
of methodieken. Deze zijn ter preventie en curatief. De scholen omschrijven zelf 

de activiteiten die zij op schoolniveau, klassenniveau en kindniveau ondernemen.  
 

5.  Monitoring 

 

5.1  Monitoring algemeen 

De verschillende rollen (coördinator sociale veiligheid, 

vertrouwenscontactpersoon, intern begeleider, directeur etc.) moeten geborgd 
worden binnen de school. Dit kan door de rollen actief te bespreken binnen 
teamvergaderingen, maar ook door in de praktijk de rol in te vullen. Zo is voor 

zowel leerkrachten als ouders en leerlingen duidelijk bij wie ze met welke vragen 
terecht kunnen. Het beleidsplan geeft duidelijke kaders en beschrijvingen van de 
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taken en rollen die nodig zijn om sociale veiligheid te bereiken, te monitoren en 

te behouden. 
 

Sociale veiligheid kan echter nooit worden gegarandeerd. Er kunnen zich altijd 
incidenten voordoen die de sociale veiligheid onder druk zetten. Als school heb je 
geen meldplicht bij verwaarlozing/bedreiging, alleen bij een vermoeden van een 

zedenmisdrijf tussen een met taken belast persoon en een leerling. 
 

Voor gevallen waarbij de sociale veiligheid onder druk komt te staan is 
monitoring van belang. We registreren op een eenvoudige manier om zicht te 
houden op de mate waarin incidenten plaatsvinden, de aard van de incidenten en 

de stappen die hierbij zijn genomen. Tevens krijgt men zicht op de ervaren 
sociale veiligheid.  

 
Bovendien kan een school pas goed beleid voeren als zij inzicht heeft in de 
feitelijke en ervaren veiligheid en het welbevinden van de leerlingen. Op basis 

van monitoring die een representatief en actueel beeld geeft van de sociale 
veiligheid van de leerlingen, krijgen scholen inzicht in de daadwerkelijke sociale 

veiligheid op de school. 

 
De monitoring moet jaarlijks uitgevoerd worden en een representatief beeld van 
de school geven. Dit is een monitoring gericht op de sociale veiligheid en is dus 

geen vervanging van de RI&E. 

 
Als de resultaten daartoe aanleiding geven, kan de school op basis van deze 

gegevens het beleid aanpassen. Het schoolbestuur is hiervoor verantwoordelijk. 
 
Tevens kunnen scholen gebruik maken van een incidentregistratie. Scholen 

kunnen door een incidentregistratie inzicht krijgen in de frequentie, betrokkenen 
en aard van de incidenten.  

 
5.2 De monitor: 

Binnen stichting Xpect Primair maken scholen een keuze uit:  

KanVas (Kanjertraining), KiVa, Kwaliteitscholen, SCOL, Viseon, 
Veiligheidsmonitor (Praktikon), Vensters PO, VSV (Vragenlijst Sociale Veiligheid), 

Wat Werkt Tegen Pesten, WMK, en Zien! Dit zijn de wettelijk voorgeschreven 
instrumenten. Deze worden jaarlijks ten minste afgenomen in groep 7 en 8. 

Zoals omschreven in de taakomschrijving van een CSV’er ligt de coördinatie 
hiervan in zijn of haar handen. Dit in samenspraak met de directeur van de 
school.  

6. Borging 

De school neemt in zijn sociale veiligheidsplan op hoe de school waarborgt dat 
het een actief beleid is. Op stichtingsniveau zijn er tweejaarlijks bijeenkomsten 

voor de coördinatoren sociale veiligheid. Doel hiervan is dat de coördinator goed 
op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen en dat hij getraind blijft in het 
voeren van moeilijke gesprekken. Er zal in dit netwerk aandacht besteed worden 

aan intervisie en gelegenheid zijn om met elkaar ervaringen uit te wisselen.  
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7.  En een aantal protocollen in de bijlagen 
 
 

Schoolspecifieke protocollen 
Klik op het onderdeel voor de link naar de specifieke plek in het document 

Onderdeel  Bijlage 

Beleid in schoolgids 7.4 School ondersteuningsplan 

Doelen op veiligheid 7.2 Schoolplan 

Gedragsregels Gedragsregels 

Grensoverschrijdend gedrag 7.4 School ondersteuningsplan 

Methodiek voor SEO 7.1 Schoolgids 

Pedagogisch klimaat 7.3 Schoolgids 

Pestprotocol 7.5 Pestprotocol 

Pleinregels 7.1 Schoolgids 

Schoolregels 7.1 Schoolgids 

Rol VCP en CSV 7.1 Schoolgids 

Signaleren 7.4 School ondersteuningsplan 

Sociale veiligheid en ouders 7.3 Educatief partnerschap 

Straffen en belonen 7.4 School ondersteuningsplan 

Terugkoppeling naar ouders 7.1 Schoolgids 

Visie van school 7.1 Schoolgids 

Visie op veiligheid 7. 5 Pestprotocol 

Zichtbaarheid voor ouders 7.3 Educatief partnerschap 

 

Boventallige protocollen 

Klik op het onderdeel voor de link naar de specifieke plek in het document 

Onderdeel  Bijlage 

Gedragsregels personeel  

Toelating, schorsing en 
verwijdering van leerlingen 

7.8 Toelating, schorsing en 
verwijdering 

Privacybeleid 7.7 Privacy wet- en regelgeving 

Medisch handelen 7.6 Medisch handelen 

Meldcode 7.7 Meldcode 

Meld- en aangifteplicht  

Sociale media  

Cyberpesten  



9 
 

Sexting  

Discriminatie en racisme  

Klachtenregeling 7.9 Klachtenregeling 

Klokkenluidersregeling 7.10 Regeling melden misstand 

Sponsorbeleid 7.11 Sponsorbeleid 

 

 



7.1 Schoolgids 

 

Schoolgids 2017-2018 
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Voorwoord 
 
Voor u ligt de schoolgids van Jenaplanbasisschool Jeanne d’Arc. Deze gids bevat 
informatie voor alle mensen die op een of andere manier bij onze school betrokken zijn. 
Daarnaast is deze gids een hulpmiddel bij het maken van de juiste keuze voor een 
basisschool voor uw kind. De gids wordt uitgereikt aan ouders/verzorgers bij inschrijving 
en op aanvraag. De definitieve versie van deze gids is voorgelegd aan de 
medezeggenschapsraad die haar instemming heeft verleend. De gids is tevens 
toegestuurd aan de inspectie. 
 
We vinden het belangrijk dat ouders goed zijn geïnformeerd zodat de samenwerking 
tussen school en thuis optimaal kan verlopen. 
De schoolgids bevat informatie over de opzet van ons onderwijs, de zorg voor onze 
leerlingen, wat u van de school kunt verwachten en wat van u als ouder/verzorger 
verwacht mag worden. Als bijlage bij de schoolgids hebben we een schoolkalender. De 
schoolkalender wordt jaarlijks uitgereikt. Hierin staan de belangrijkste activiteiten van 
het komende schooljaar. 
Tussentijdse mededelingen kunt u lezen in de maandelijkse Nieuwsbrief voor ouders. 
Beide zijn te vinden op onze website. www.bsjeannedarc.nl. Daarnaast kunt u gebruik 
maken van de schoolapp waar actuele informatie over de groep van uw kind is te vinden. 
 
BS Jeanne d’Arc is een van de twintig basisscholen van Stichting Xpect Primair. In bijlage 
C vindt u informatie van het bevoegd gezag van de stichting. 
 
 
Met deze gids hebt u alle informatie over school bij de hand. Mocht u vragen hebben 
waarop in de gids geen antwoord wordt gegeven dan kunt u altijd contact met ons 
opnemen. 
 
Wij streven naar een prettige tijd voor u en uw kinderen op Jenaplanbasisschool Jeanne 
d’Arc. 
 
 
Namens het team en de medezeggenschapsraad, 
 
 
 
 
Jopie de Bruin 
Directeur 
 
 
  

http://www.bsjeannedarc.nl/
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Hoofdstuk 1: Basisschool Jeanne d'Arc 

 
1.1. Omgeving van de school 

 
Basisschool Jeanne d’Arc staat in de Tilburgse wijk ’t Zand. De wijk ‘t Zand is ruim 50 jaar 
oud en bestaat uit sociale huurwoningen, flats, eengezinswoningen en koopwoningen. 
Winkelcentrum De Westermarkt is centraal gelegen in de wijk. Vlakbij de school staat het 
wijkcentrum ’t Sant waarin o.a. de bibliotheek gevestigd is. Contour deTwern organiseert 
activiteiten voor de jeugd en cursussen voor ouders van de school in het wijkgebouw. 
Naast het wijkcentrum staat een pand van de Stichting Jeugdbelangen met onder andere 
een tennisbaan. Deze Stichting organiseert allerlei activiteiten voor de jeugd waaronder 
de jeugdvakantieweken. De school werkt nauw samen met deze voorzieningen zo dicht 
bij de school.   
 
Het schoolgebouw stamt uit 1965 en is in 2004 opgeknapt, zodat een prettige 
werkomgeving is ontstaan voor leerlingen en personeelsleden. In 2007 is de inbouw van 
peuterspeelzaal Het Zand bij BS Jeanne d’Arc gerealiseerd. 
De schoolpopulatie is een afspiegeling van de populatie in de wijk, maar ook ouders buiten 
de wijk weten onze school te vinden. De achtergrond van de kinderen is zeer divers, 
ongeveer de helft is van allochtone afkomst. Het opleidingsniveau van de ouders is 
gevarieerd. 
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1.2. Jeanne d'Arc is een rooms-katholieke school 

 
Wij denken en handelen vanuit een katholieke achtergrond en hebben respect voor 
andere geloofsovertuigingen. In ons doen en laten dragen wij dagelijks een positieve 
levensinstelling over zonder vooroordelen en met respect voor ieders eigenheid. Wij 
tolereren geen racisme of discriminatie. Verwondering en vertrouwen spelen een 
belangrijke rol. 
 
1.3. Jeanne d'Arc is een Jenaplanschool 

 
De Jeanne d'Arc is een leef- en werkgemeenschap, waarbinnen kinderen zich in een veilige 
omgeving kunnen ontwikkelen op sociaal, emotioneel, cognitief en creatief gebied. Een 
school waar je zo veel mogelijk jezelf mag zijn. Wij werken aan een evenwichtige 
ontplooiing van ieder kind met oog voor de persoonlijke ontwikkeling van het kind 
enerzijds en als lid van een gemeenschap anderzijds. 
 
Wij willen alle kinderen de kans bieden zich te ontwikkelen tot kritische volwassenen en 
mensen die zorg hebben voor elkaar. We ontwikkelen de talenten van de kinderen en 
bieden de kerndoelen aan, zoals die door de wetgever zijn vastgelegd. We stimuleren een 
houding van nieuwsgierigheid en verwondering en dagen de kinderen uit tot leren in een 
prettige en veilige omgeving. 
 
Wij hebben gekozen voor het Jenaplanconcept om dit doel te bereiken. De twintig 
basisprincipes, geformuleerd door de Nederlandse Jenaplanvereniging, vindt u als bijlage 
achter in deze schoolgids. 
 
Basisprincipes die op onze school een centrale rol spelen, zijn: 
1. Elk mens is uniek. 
2. Elk mens heeft het recht een eigen identiteit te ontwikkelen. 
3. Mensen moeten werken aan een samenleving waarin men elkaar respecteert. 
4. Mensen moeten werken aan een samenleving waarin rechtvaardig met verschillen en 

veranderingen wordt omgegaan. 
 

1.4. Onze school als leef- en werkgemeenschap 

 
Kinderen, ouders en leerkrachten vormen samen de schoolgemeenschap. Het kind heeft 
hierin een centrale plaats. Door de laagdrempeligheid van de school  is er een goed contact 
tussen de ouders en het team waarin wederzijdse verwachtingen besproken worden. 
Deze wederzijdse verwachtingen hebben we vastgelegd in het document “Educatief 
partnerschap”. Een school/ouder-overeenkomst maakt deel uit van dit document en is op 
de website terug te vinden. Kern van “Educatief partnerschap” is dat we in goede 
samenwerking tussen ouder-kind-school het kind helpen zich maximaal te ontplooien. 
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Ouders van onze school hebben het logo ontworpen dat hoort bij Educatief Partnerschap. 
Met regelmaat berichten we in de nieuwsbrief voor ouders over activiteiten waarmee we 
het Educatief Partnerschap vormgeven. 
 
Op basisschool Jeanne d'Arc scheppen we een prettig leef- en werkklimaat, waarin alle 
betrokkenen, maar vooral de kinderen zich veilig en thuis voelen. Een gemeenschap waar 
iedereen zich geaccepteerd voelt qua uiterlijk, taal en culturele achtergrond. De kennis en 
de achtergrond die de kinderen zelf meebrengen, vormen het uitgangspunt voor het leren. 
 
Het kind wordt uitgedaagd tot leren in een veilige omgeving. De school is de plaats waar 
het kind zichzelf kan zijn; hier is geen ruimte voor welke vorm van machtsmisbruik dan 
ook. Sociale contacten spelen daarbij een belangrijke rol. We besteden daarom veel 
aandacht aan normen en waarden, het rekening houden met elkaar, het voor jezelf 
opkomen, het luisteren naar elkaar en het mogen hebben van een eigen mening. De 
mening van kinderen is belangrijk en wordt serieus genomen. 
 
Samen met de ouders willen wij de kinderen opvoeden tot zelfstandigheid. Leerlingen 
leren verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces. Maar ook verantwoordelijkheid 
dragen voor taken die aan hen zijn opgedragen of die ze vrijwillig op zich nemen. Vaak 
worden deze taken samen met andere kinderen uitgevoerd. 
 
Samenwerken, helpen, zorg dragen voor elkaar en samen spreken, samen spelen, 
beslissen en vieren. Dat alles maakt een Jenaplanschool tot een echte leef- en 
werkgemeenschap. 
 
1.5. Het ritmisch weekplan 

 
Een Jenaplanschool onderscheidt zich door een "ritmisch weekplan". 
Dit weekplan brengt regelmaat en structuur in het schoolleven. De leerlingen 
weten vooraf wat het wekelijks en dagelijks terugkerend programma inhoud. 
Gesprek, spel, werk en viering zijn de basisactiviteiten die een Jenaplan-aanpak 
kenmerken. 
Door dit weekplan ontwikkelen onze leerlingen niet alleen hun cognitieve kwaliteiten 
maar ook hun creatieve talenten en presentatie van hun prestaties komen op heel diverse 
manieren aan bod. 
 
Er is sprake van een gemeenschappelijk en een individueel ritme. Een kind heeft behoefte 
aan vastigheid maar ook aan afwisseling in activiteiten, aan inspanning en ontspanning. 
 
Het gemeenschappelijk ritme biedt structuur. In het weekplan staan de activiteiten die 
iedere week terugkomen en daardoor voor het kind herkenbaar zijn. De maandagmorgen 
begint met een viering of een gesprek. Dit is een overgang van weekend naar werkdag. 
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Het ritmisch weekplan wordt afgesloten met een viering, een vrij werkuur of een gesprek. 
Dit is de overgang naar het weekend. 

Het individuele ritme geeft ruimte aan de behoefte van leerlingen om eigenaar te zijn van 
het eigen leerproces. Hierin leren leerlingen zelfstandig werken aan dag- of 
weekopdrachten voor de basisvaardigheden: rekenen, taal, lezen en schrijven 
en wereldoriëntatie. 

Afhankelijk van zijn ontwikkeling en zelfstandigheid krijgt het kind meer of minder 
vrijheid om zelf de keuze van de dag- of weektaak te bepalen. Binnen bepaalde grenzen 
leren zij verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen werk. 
 
1.6. Basisactiviteiten 

 
Gesprek 
Praten en luisteren vindt in de breedste zin van het woord plaats en in verschillende 
samenstellingen. Binnen een veilige kring kunnen kinderen op een gelijkwaardige manier 
leren luisteren en hun mening vormen en uiten. Ze leren respect op te brengen voor de 
ander en zo mee te werken aan de eigenheid van elk kind. 
 
Er zijn kringen met een vrij gesprek om de spreekvaardigheid te stimuleren. Enkele 
voorbeelden zijn: de vertelkring, de meebrengkring of de leeskring. Hierbij schenken we 
aandacht aan luisteren naar elkaar, vragen stellen en de ander leren begrijpen. In kringen 
met een leergesprek staat de leerstof centraal. 
 
Het kringgesprek kan ook gehouden worden als de groep er behoefte aan heeft. De kring 
is de plaats waar we problemen proberen op te lossen en waar we gezamenlijk besluiten 
nemen. 
 
Spel 
We geven kinderen de kans om op verschillende manieren te leren. Met behulp van spel 
kun je de ontwikkeling van het vermogen tot samenwerken van kinderen extra 
stimuleren. Bovendien brengt spel plezier en ontspanning met zich mee. Kinderen geven 
aan dat zij graag op een leuke manier willen leren. Daarmee dagen zij de leerkrachten uit 
om het leren op een kind-eigen manier te laten plaatsvinden. 
 
Kinderen willen van nature graag bewegen, daarom stimuleren wij op school het spel van 
kinderen. Door samen te spelen leert een kind rekening te houden met een ander en leert 
het de noodzaak kennen van regels en afspraken. Tegelijkertijd leert de leerling om zijn 
gevoelens uit te drukken en zich in te leven in de ander, waar het omgaan met verliezen 
en winnen deel van uit maakt. 
 
Niet alleen bij bewegingsvorming en expressie is het spelelement duidelijk aanwezig, 
maar ook tijdens de activiteiten werk en viering. 
 
Werk 
Kinderen leren zich bewust te worden van hun eigen motivatie, werkhouding en 
leerdoelen. Ze leren dit te ontwikkelen op individueel niveau en op groepsniveau. Zo 
krijgen “zelfstandig werken” en “samenwerken” in een doorgaande lijn vorm van groep 1 
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t/m groep 8. Zo kunnen de kinderen zich een leerhouding eigen maken waarin ze 
leerdoelen kunnen realiseren in samenspraak met de leerkracht. 
 
De leerlingen besteden een groot gedeelte van de dag aan de basisactiviteit werken. 
Gedurende deze tijd vergroten zij hun kennis en vaardigheden. We stemmen de instructie 
af op de behoefte van de leerling. Terwijl de ene leerling nauwelijks instructie nodig heeft, 
zal een andere leerling na een verlengde of extra uitleg de leerstof kunnen bevatten. 
 
Viering 
De vieringen zijn zowel voor de ouders als de kinderen een terugkerend hoogtepunt. 
Tijdens de weekopening laten groepen horen en zien wat hen de afgelopen periode heeft 
beziggehouden. Kinderen presenteren het geleerde op niveau met behulp van hun eigen 
talenten. Verjaardagen en project-afsluitingen krijgen o.a. een plaats in de weeksluiting. 
 
Talenten zoals creativiteit, durf, expressie en muzikaliteit spelen hierbij een rol. 
Leerlingen kunnen zich hierdoor veelzijdig ontwikkelen en leren hierdoor omgaan met 
hun talenten en beperkingen. 
 
Door samen te vieren wordt het kind zich ervan bewust dat het niet alleen deel uitmaakt 
van de groep, maar ook van de totale schoolgemeenschap. Door samen te genieten van 
muziek en dans en van het mooie en goede dat het leven ons te bieden heeft, proberen we 
de kinderen een positieve levenshouding bij te brengen. 
 
Tot slot hoort bij vieringen ook het ontwikkelen van een respectvolle houding waarmee 
er zowel in de zaal als op het podium deel wordt genomen aan de viering. De focus ligt op 
een veilige sfeer waardoor de activiteiten op het podium in vrijheid kunnen plaatsvinden 
en van hoog niveau kunnen zijn. 
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1.7. Hoe gaan we met elkaar om? 

 
Wij hanteren op school de “tien gouden regels”, die regelmatig als “tip van de week” met 
de leerlingen worden besproken. We hopen 
daarmee het gedrag van onze leerlingen positief te beïnvloeden. 
De "tien gouden regels" zijn: 
 
1. Wij accepteren kinderen zoals zij zijn. 

Uitlachen, uitschelden, plagen of niet mee laten spelen, vinden wij niet goed 
2. Wij maken geen ruzie. 

Komt er toch ruzie, dan maken wij het altijd goed en helpen wij elkaar daarbij. Als 
dat niet lukt, praten wij met de leerkracht. 

3. We luisteren naar elkaar en helpen elkaar. 
Als we in een groep bij elkaar zijn, storen wij niet. Wij roepen niet, maar steken 
onze vinger op en laten anderen rustig werken. 

4. Wij zijn beleefd, luisteren naar elkaar en laten iemand uitpraten. 
Wij zijn niet brutaal, willen niet steeds het laatste woord hebben en schreeuwen 
niet. 

5. We gedragen ons rustig in de hele school. 
We rennen niet, duwen niet en maken geen herrie. 

6. Wij zorgen dat iedereen het fijn heeft op school. 
Pesten, dreigen en kinderen bang maken, dat doen wij niet. 

7. Wij zijn zuinig op onze eigen spullen, maar ook op die van een ander en we 
ruimen alles netjes op.  
Spullen van de school of van andere kinderen maken wij niet kapot, halen wij niet 
weg en gebruiken wij niet zonder het te vragen. 

8. Wij zijn gelukkig samen op school. 
We houden rekening met elkaar, je bent niet alleen op onze school. 

9. Wij zijn eerlijk. 
Niet jokken, geen vervelende dingen verzinnen of zeggen over elkaar. 

10. We houden ons aan de regels, die we met elkaar hebben  
afgesproken. 

 
De bovenstaande afspraken zijn zowel bij het team als bij de leerlingen regelmatig 
onderwerp van gesprek en worden zo nodig aangepast. 
 
Onze omgangsvormen geven blijk van respect voor elkaar. Hierbij past geen schelden, 
vloeken of ander kwetsend taalgebruik. Dat geldt ook voor digitale contacten via de 
computer of de telefoon: ook buiten schooltijd. De manier waarop we omgaan met pesten 
staat beschreven in een protocol. Dit kunt u op school op verzoek inzien. 
 
Ongewenste omgangsvormen worden niet getolereerd en kunnen bij het aanhouden 
daarvan uiteindelijk leiden tot verwijdering van de school. Wij verwachten van de ouders 
dat zij dit beleid, ook in de situatie buiten schooltijd, ondersteunen. Om ongewenst gedrag 
te voorkomen en/of aan te pakken hanteren we op school indien nodig een time-out 
protocol. Dit ligt ter inzage op school. Daarnaast is er een noodplan in geval van 
calamiteiten en zijn er BHV’ers (bedrijfshulpverleners) die weten hoe ze bij verschillende 
calamiteiten moeten handelen. 
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Hoofdstuk 2: De organisatie van het onderwijs 

 
2.1. Schoolgrootte 

 
De Jeanne d'Arc is een kleinschalige school. Onze school telt circa 160 leerlingen, die 
verdeeld zijn over 6 groepen waaronder een klas van de Taalschool. Er zijn 20 
medewerkers aan onze school verbonden. Daarnaast hebben we een aantal vrijwilligers 
die bij ons op school hand- en spandiensten verrichten. 
 
De school telt naast de peuterspeelzaal 7 groepslokalen. Er is een speelzaal, een eigen 
gymzaal, een ruime aula en een werk-nis voor iedere bouw. Er zijn diverse spreek- en 
werkkamers en een personeelskamer. 
 
De ruime speelplaats is zo ingedeeld, dat de peuters en kleuters en de leerlingen uit groep 
3 tot en met 8 apart kunnen spelen. Er zijn spel- en klautermaterialen aanwezig en 
daarnaast een zandbak voor de jongste kinderen. Er is veel groen op het speelplein.  
 
2.2. Groepsindeling 

 
Een reguliere Jenaplanschool kent geen jaarklassen, maar stamgroepen. De kinderen 
zitten in een tweejarige stampgroep (1-2. 3-4, 5-6, 7-8). We hebben voor 2-jarige 
stamgroepen gekozen omdat we hebben vastgesteld dat we op deze manier de kwaliteit 
van onderwijs goed kunnen waarborgen. Daarnaast hebben we ervoor gekozen 2 
stamgroepen samen te voegen tot 1 grote stamgroep van maximaal 50 kinderen met 2 
juffen. De kinderen krijgen alle belangrijke instructies voor de kernvakken op deze 
manier van de eigen leerkrachten. De ervaringen uit het verleden hebben ons geleerd dat 
deze manier van organiseren van groepen de beste is voor de kinderen van onze school. 
 
We zien de school als een samenleving in het klein. Een leef- en werkgemeenschap waar 
je niet alleen leert lezen, schrijven en rekenen, maar ook leert samenwerken, vreugde en 
verdriet delen en zorg hebben voor elkaar en de omgeving. 
 
Kinderen leren veel van elkaar. Door elkaar te helpen of geholpen te worden zijn de 
kinderen minder afhankelijk van de leerkracht en meer toegerust om de eigen 
ontwikkeling te sturen. Het tempo waarin kinderen zich ontwikkelen is verschillend: 
sommige leerlingen leren snel en vragen al om nieuwe uitdagingen, terwijl anderen meer 
tijd nodig hebben om zich bepaalde leerstof eigen te maken. 
Kinderen leren om te gaan met deze verschillen en in te spelen op elkaars capaciteiten. 
Bijvoorbeeld; leeftijd is niet bepalend voor wie een samenwerkingsopdracht goed kan 
leiden, soms trekt juist een jongere leerling de leiding naar zich toe omdat dit bij hem of 
haar past. 
 
Bij de start van het schooljaar kiest elke groep een eigen naam. Samen richten zij het 
lokaal passend in en houden het netjes. Zij leren verantwoordelijk te zijn voor hun 
omgeving. 
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In de school is een Taalschool gevestigd. Een voorziening van Plein 013 voor 
nieuwkomers. In deze klas zitten veelal kinderen uit de wijk die pas in Nederland zijn en 
nog geen Nederlands spreken. Zij kunnen ongeveer 1 ½ jaar gebruik maken van deze 
speciale voorziening. De kinderen krijgen vooral de Nederlandse taal aangeboden. Zij 
doen zoveel als mogelijk mee met activiteiten van de school. Na 1 ½ jaar maken ouders 
een keuze voor hun kind naar welke basisschool zij gaan. Ongeveer 50 % van de kinderen 
kiest er voor op de Jeanne d’Arcschool te blijven. 
 
 
Wij kennen op onze school de volgende groepen: 
 
groepen Leeftijden Leerjaren 

 
Onderbouw  

Kinderen van  4 – 6  jaar 
(kleuters) 

 
Leerjaar  1 en  2 
 

 
Kinderen van  6 – 8  jaar 
 

 
Leerjaar 3 en 4 
 

Bovenbouw  
Kinderen van  8 – 10  jaar 
 

 
Leerjaar 5 en 6 
 

 
Kinderen van 10 – 12 jaar 
 

 
Leerjaar  7 en 8 
 

 
Kinderen van 6– 12  jaar 
 

 
Taalschool 
 

 
2.3. Samenstelling van het team 

 
Schoolleiding 
De school wordt geleid door de directeur. Zij is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit 
van onderwijs, de sfeer op school, de begeleiding van kinderen  en het welzijn van 
leerkrachten en overige medewerkers. 
Zij geeft  leiding en richting aan het team, onderhoudt de contacten met ouders en 
vertegenwoordigt de school in besprekingen met externe instanties. Zij zorgt voor het 
goed functioneren van de school. Om deze taken goed te kunnen uitvoeren is de directeur 
vrijgesteld van lesgevende taken. 
 
Groepsleider/leerkracht 
De Groepsleider/leerkracht is verantwoordelijk voor het begeleiden en coachen van de 
leerlingen om hen te helpen zich optimaal te ontwikkelen. Zij begeleidt de groep, het 
uitgangspunt is datgene wat leeft in de groep. Zij heeft oog voor de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van het kind en stimuleert de leerling op cognitief en creatief gebied. 
 
Veel aandacht wordt besteed aan de lesvoorbereiding, het gemaakte werk van de 
leerlingen en het vastleggen van leerling gegevens. Intern is veelvuldig overleg met 
parallelcollega’s en de Interne Begeleider. De groepsleider/leerkracht onderhoudt de 
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contacten met de ouders en rapporteert over de vorderingen van de leerling. Samen met 
de ib-er brengt zij speciale ondersteuningsbehoefte in kaart. 
 
In Kennisteams bereidt zij samen met andere leerkrachten verbeteringen op het gebied 
van het onderwijs en de organisatie voor. Iedere leerkracht volgt cursussen om zich 
verder te professionaliseren. Samen met ouders organiseert zij activiteiten en 
festiviteiten voor de leerlingen. 
 
IB (Interne Begeleider) 
De Ib-er is er om het systeem van onderwijs van de school te ontwikkelen met speciale 
aandacht voor ondersteuningsbehoefte van kinderen. 
De taken van de IB-er liggen op de verschillende vlakken. 
Zij  adviseert de directeur over kwaliteitszorg. 
Zij adviseert, begeleidt  en  coacht leerkrachten. 
Zij analyseert gegevens op leerling- groeps en school niveau. 
Zij coördineert extra ondersteuning voor leerlingen. 
 
Samen met de directeur en team zet de IB-er ontwikkelingen op school in gang. Zij 
onderhoudt de contacten met externen zoals School Maatschappelijk werk, de GGD en het 
samenwerkingsverband. Zij coördineert het werk van externe ondersteuners zoals 
remedial teacher en dyslexie-behandelaar en de consulent van Plein 013. 
 
De gegevens uit het leerlingvolgsysteem geven de IB-er, samen met gesprekken en/of 
observaties, inzicht in de ontwikkelingen van de kinderen op school. Samen met ouders 
en leerkrachten wordt, indien nodig, bekeken welke ondersteuningsbehoeften het kind 
heeft en hoe hier aan tegemoet gekomen kan worden. 
 
 
Consulent Plein 013 
De consulent is er om de school te helpen bij ondersteuningsvragen in relatie tot 
schoolontwikkeling. De consulent is werkzaam vanuit  Plein013.  Zij ondersteunt het team 
bij hulpvragen. Deze kunnen op het vlak liggen van organisatie, didactiek of 
leerlingbegeleiding. Zij kan observaties doen en advies- en coachingsgesprekken voeren 
met de leerkrachten. Ook ondersteunt zij de aanvragen van arrangementen bij het 
samenwerkingsverband. De consulent sluit aan bij het Ondersteuningsteam van de 
school. De consulent werkt nauw samen met en onder verantwoordelijkheid van de IB-er. 
 
OT (Het OndersteuningsTeam) 
Het ondersteuningsteam is er om een brede kijk op de ondersteuningsvraag van kinderen 
te kunnen hebben.  Op onze school wordt het O.T.  gevormd door SMW, de GGD, de IB-er 
en de consulent. Ouders en leerkrachten met hulpvragen over gezondheid, 
maatschappelijk functioneren, of leren, kunnen terecht bij het O.T. De casus wordt van 
meerdere kanten bekeken en er wordt gezocht naar en passende oplossing of 
hulpverlening. Een gesprek met de leerkracht, de IB-er of directie is de eerste stap naar 
het O.T. 
 
RT (Remedial Teaching) 
Als blijkt dat een leerling extra zorg nodig heeft, omdat de aangeboden leerstof te weinig 
uitdagend of juist nog te moeilijk is, zal de leerkracht samen met de IB-er op zoek gaan 
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naar alternatieven. Deze kunnen vaak in de klas geboden worden door de eigen 
leerkracht. Als het nodig is dat een kind een “eigen leerlijn” gaat volgen (vanaf groep 6) 
dan kan de hulp van een externe remedial teacher worden ingezet om de leerontwikkeling 
te begeleiden. 
 
ICT (Informatie en Communicatie Technologie) 
Het werk van de ICT-coördinator is erop gericht het gebruik van de computer in het 
onderwijs te bevorderen en op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen betreffende 
het computeronderwijs. In overleg met de overige leerkrachten wordt bekeken welke 
computerprogramma's aansluiten bij ons onderwijs en op welke manier de computer een 
rol kan spelen in de leerlingzorg. Daarnaast worden er tablets, digiborden en mini-laptops 
ingezet. 
 
Vakleerkracht 
Wij hechten veel belang aan de lichamelijke opvoeding van onze leerlingen, daarom zijn 
wij blij dat aan Jenaplanbasisschool Jeanne d'Arc een vakleerkracht lichamelijke 
opvoeding verbonden is. Deze leerkracht neemt vooral de vaardigheids- en 
technieklessen voor zijn rekening. Dit is een zogenaamde combi-functionaris vanuit het 
sportbedrijf Tilburg die ook naschoolse sportactiviteiten organiseert. 
 
Onderwijsassistent 
De onderwijsassistent biedt vooral tijdens het taal- en leesonderwijs ondersteuning. Onze 
onderwijsassistent werkt ook individueel met een leerling of met een klein groepje. Onder 
supervisie van een leerkracht is het ook mogelijk dat de onderwijsassistent een groep 
overneemt. 
 
Conciërge 
Op 2 dagen in de week is er een conciërge werkzaam op onze school. 
Daarnaast is 3 dagen in de week een vrijwilliger aanwezig die ons op allerlei manieren 
helpt. 
 
Administratieve medewerker 
De administratieve medewerker ondersteunt de directie en de teamleden bij het 
uitvoeren van administratieve taken. Hierdoor komt meer tijd beschikbaar voor hun 
kerntaken. 
Zij is tevens het eerste aanspreekpunt als de lessen begonnen zijn. 
 

2.4. Verantwoording Onderwijstijd 

 

Kinderen moeten minimaal 7.520 uren les krijgen verdeeld over 8 jaren. Per jaar gaan de 
kinderen minimaal 940 uren naar school. 
Op basisschool Jeanne d’Arc is er voor gekozen om de kinderen van groep 1 tot en met 8 
evenveel uren naar school te laten gaan. 
Een schooldag is van maandag tot en met vrijdag van 8.30-12.00 uur en van 13.00-15.00 
uur. Met uitzondering van woensdag dan is de schooltijd van 8.30-12.15 uur. 
 

 



26 
 

2.5. Vervanging bij ziekte, verlof of compensatiedagen 

 
Wanneer een leerkracht ziek is of verlof heeft, wordt vervanging geregeld. Indien mogelijk 
worden leerkrachten gevraagd die de school en de kinderen al goed kennen. 
 
Het vinden van vervanging bij ziekte van leerkrachten is soms problematisch. Als het niet 
lukt om tijdig vervanging te regelen, splitsen we groepen op. In het uiterste geval blijven 
de kinderen thuis. Wij lichten u daarover vooraf in. 
 
Niet alle leerkrachten werken evenveel uren per week door deeltijdwerk, 
seniorenregeling en compensatieverlof. We vangen de invulling van compensatiedagen 
met eigen leerkrachten op. 
 
2.6. De schoonmaak 

 
Iedere schooldag zijn er medewerkers aanwezig die het schoolgebouw schoonmaken. We 
hechten veel belang aan een hygiënische omgeving en zien er op dat toe dat het 
schoolgebouw daaraan voldoet. 
 
Het opruimen van het lokaal is een taak van de leerkracht en leerlingen samen. In de 
groepen 3 t/m 8 worden hiervoor weekbeurten gegeven. Dit houdt in dat kinderen helpen 
met kleine huishoudelijke taken zoals de vloer vegen, tafeltjes en stoeltjes rechtzetten en 
materialen opruimen. 
 
Er is een “opruim-rooster” voor de speelplaats. De stamgroepen zijn ingedeeld om de 
speelplaats schoon te houden. De leerlingenraad heeft helpende regels opgesteld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We streven er met z'n allen naar de school zo opgeruimd mogelijk te houden: jassen en 
tassen netjes aan de kapstok. De gymtassen gaan, behalve bij de kleuters, na gebruik 
steeds mee naar huis. 

Afspraken om het afval op het 
schoolplein te verminderen. 
• Bekers in de plaats van pakjes 

• Bekers in de nis 

• Corvee elke week een klas 

• Als je geen beker hebt gooi je pakje binnen/buiten weg 

• Als je iemand afval op de grond ziet gooien zeg je er wat 

van. 

En als je het niet kunt oplossen vraag de juf om hulp 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiP7vGa5O3OAhVBkRQKHd64CPAQjRwIBw&url=http://www.stichtingmilieunet.nl/andersbekekenblog/duurzaam/de-schone-school-zeg-maar-duurzaam-geleerd-duurzaam-gedaan.html&psig=AFQjCNGk2f-LTG4BKoBLudpaTc88OesYKg&ust=1472806044699539
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi3zOrT5O3OAhXDXBQKHWRoCosQjRwIBw&url=http://www.dorpsraadloenersloot.nl/nieuws.php?post%3D94&bvm=bv.131286987,d.ZGg&psig=AFQjCNFhvuckILY3DGkFnWkxXY-9XY3TgQ&ust=1472806149172797
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Hoofdstuk 3: Wat leren de kinderen? 
 
In de Wet Primair Onderwijs (WPO) is vastgelegd welke kennis door elke basisschool in 
Nederland aan de kinderen moet worden overgedragen. In de wet worden de verplichte 
vakken beschreven en wordt aangegeven welke kerndoelen per vak door de school 
gehaald moeten worden. 
 
Wij hanteren op onze school moderne methoden en materialen, die aansluiten bij de 
kerndoelen. Bij de keuze van de methoden hebben wij ons laten leiden door de 
Jenaplanprincipes: 
• de methode moet uitgaan van thema's die dicht bij de belevingswereld van het kind 

liggen; 
• de methode moet voldoende mogelijkheden tot differentiatie en groepswerk bieden; 
• de methode moet aanzetten tot zelfstandig werken. 
 
Bovendien richting we ons op het onderwijs in de 21ste eeuw. Hierbij maken we gebruik 
van het gedachtengoed van 21st century skills. Hierin is het hele team geschoold samen 
met een aantal andere scholen binnen Xpect Primair.  We sluiten door middel van ICT aan 
bij de maatschappij van de toekomst. We geven daarbij aandacht aan de vaardigheden die 
in de toekomst steeds belangrijker zullen worden. In onderstaand figuur staat 
schematisch weergegeven hoe deze vaardigheden zich verhouden tot verschillende 
uitgangspunten. Wij zijn als school van mening dat dit uitstekend past binnen het 
Jenaplanconcept . Eigenaarschap is het sleutelwoord in onze begeleiding. Kinderen 
worden van jongs af aan  bevraagd op eigen leerdoelen en eigen mogelijkheden om 
verdere stappen in hun leerontwikkeling te zetten. Kinderen leren het b este vanuit een 
betekenisvolle context. Daarom werken we jaarrond met thema’s. 
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3.1. Ondersteuning van het jonge kind 

 

Onderbouw 
 
Stamgroep 1-2 
De kleuters werken in stamgroep 1-2 met ontwikkelingsmaterialen. Ieder kind kan zich 
hiermee op zijn of haar eigen niveau ontwikkelen. Zowel de sociale, motorische, 
cognitieve, expressieve als  zintuiglijke ontwikkeling komen hierbij aan bod. Wij 
investeren veel in het onderwijs aan onze kleuters, daar wordt immers de basis gelegd 
voor hun verdere schoolloopbaan. 
 
Kleuters leren al doende tijdens hun spel. We spelen daarop in door uitdagend materiaal 
aan te bieden. De eerste voorwaarde om zich goed te kunnen ontwikkelen is een veilige 
omgeving, waar het kind geborgenheid ervaart. De leerkrachten observeren 
systematisch hoe de kleuters reageren in hun spel en bezig zijn met hun werk. Dat wordt 
vastgelegd in de ontwikkelingsoverzichten van ieder kind. We gebruiken daar het 
observatiesysteem van de methode KIJK! voor. 
 
In stamgroep 1-2  werken we heel concreet rondom een thema vanuit de methode 
Piramide. Op allerlei manieren zijn de kleuters bezig met de thema's, die aansluiten bij 
hun belevingswereld: met taal, muziek, werk, spel en dans. In hun spel hebben zij hun 
eigen inbreng en kunnen zij zich helemaal inleven. Wij stimuleren spreken, luisteren en 
het begrijpen van taal bij de kleuters, zodat een goede basis gelegd wordt voor het lees- 
en taalonderwijs. 
 
Er is veel aandacht voor het sociaal-emotionele aspect. Het samen leren spelen, het 
samen werken aan een opdracht of samen naar een oplossing zoeken, elkaar helpen en 
naar elkaar luisteren, vinden wij heel belangrijk. 
 
De kinderen leren hoe ze om moeten gaan met ruzie en hoe ze kunnen opkomen voor 
zichzelf. In de vieringen leren de kinderen iets te presenteren in een grote groep. 
 
Samenwerking met de peuterspeelzaal 
Jenaplanbasisschool Jeanne d’Arc werkt intensief samen met de peuterspeelzalen Het 
Zand. Zowel de basisschool als de peuterspeelzalen zijn sinds 2010 VVE (Vroeg 
Voorschoolse Educatie) gecertificeerd.  
 
De samenwerking tussen peuterspeelzaal en school wordt steeds hechter. Het is 
belangrijk dat er een doorgaande lijn is in het aanbod aan peuters en  kleuters. Op deze 
manier krijgen met name kinderen met een taalachterstand meer kansen en ontstaat een 
soepele overgang van de peuterspeelzaal en de basisschool. Zowel op de PSZ als in groep 
1/2 wordt de methode Piramide gebruikt alsook het observatie-instrument KIJK!. Er is 
een coördinator VVE en ouderkamer die onderwijs en ouderparticipatie verbind. 
 
Overdracht van gegevens van kinderopvang naar de basisschool. 
Het is van belang dat er een goede overdracht plaatsvindt tussen kinderopvang en primair 
onderwijs om uw kind een goede start te laten maken op onze basisschool. 
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Zodra u uw kind aanmeldt op de basisschool zoekt de directeur van de basisschool contact 
met de pedagogisch medewerker van de PSZ om de onderwijsbehoefte van uw kind in 
kaart te brengen. Dit is nodig om te bepalen of uw aanmelding omgezet kan worden naar 
een plaatsing. Overleg in dit vroege stadium gebeurt alleen met uw uitdrukkelijke 
toestemming. 
 
In de regio werkt een groot aantal kinderopvang organisaties met het digitale overdracht 
instrument ‘Naar groep 1’. Ook onze school werkt daarmee. 
De verantwoordelijkheid van de overdracht ligt bij de ouder. De ouder ontvangt van de 
kinderopvang tijdens het afsluitende gesprek een brief met daarin een drietal codes. Deze 
brief overhandigt de ouder vervolgens aan de basisschool. 
Met deze codes kan de basisschool de gegevens en informatie van uw kind binnenhalen. 
Als er een aanvullend gesprek tussen kinderopvang en de basisschool plaatsvindt, is dit 
altijd met toestemming van de ouders. 
Op de kinderopvang en op de basisschool ligt het protocol digitale overdracht kind 
gegevens ter inzage. Wilt u meer weten over het overdracht instrument “Naar groep 1”, 
neem dan contact op met de kinderopvang of informeer bij de leerkrachten van onze 
onderbouw. 
 
Het taalprogramma 
Taal is een zeer belangrijk aspect van ons onderwijs. De populatie van leerlingen vraagt 
hierom. 
 
Het is vooral de bedoeling om kinderen in een' talige' omgeving te laten werken. Op 
natuurlijke wijze wordt taal in de klas gebracht. Dit kan zowel door zichtbare taal als door 
activiteiten die taal uitlokken. 
Voorbeelden van zichtbare taal zijn etiketten op kasten, de boekenhoek, dagritmekaarten 
en het opschrijven van liedjes en versjes. 
Kinderen kunnen de woorden weliswaar niet lezen maar het feit dat ze er zijn, kan de 
aandacht van kinderen trekken en vragen bij hen oproepen. 
Activiteiten die taal uitlokken zijn bijvoorbeeld het aanleren van een versje, aandacht 
voor prentenboeken, het vertellen en dramatiseren van verhalen. Ook dagopeningen,  
taalspelletjes, kringgesprekken en poppenkast vallen onder taalactiviteiten. 
 
In groep 3-4 wordt de intensieve begeleiding van de taalontwikkeling doorgezet. Op een 
speelse en kindgerichte wijze worden de leerlingen ingeleid in een aantal 
basisvaardigheden. Het kind leert woordjes lezen, letters schrijven en met cijfers en 
getallen werken. Daarnaast gaan we de wereld om ons heen verder verkennen: we 
beginnen dichtbij huis, maar kijken ook hoe men leeft in andere culturen. 
Wereldoriëntatie wordt steeds verder uitgebreid.  Het is een periode waarin de kinderen 
in een korte periode een sterke groei doormaken. Het kost hen vaak veel energie.  
Tijdens de weeksluitingen hebben de kinderen de gelegenheid hun creatieve taaluitingen 
te laten horen en zien. 
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3.2. Ondersteuning van het oudere kind 

 

Bovenbouw 
 
Kernwoorden bij de begeleiding van de bovenbouw leerling zijn; eigenaarschap, eigen 
doelen stellen, onderzoeken en experimenteren, verantwoordelijkheid leren nemen, 
samenwerken, de eigen talenten kennen. 
 
De basisvaardigheden worden verder uitgediept in groep 5-6 en 7-8. Taal, lezen, schrijven 
en rekenen blijven een belangrijke rol spelen. Wereldoriëntatie wordt steeds verder 
uitgebreid. We leren de kinderen door tekst, illustratie en onderzoek zelf informatie te 
verzamelen en leggen een basis voor een wetenschappelijke denkwijze. Door 
spreekbeurten, presentaties, betoog en discussie wordt de spreekvaardigheid en de 
presentatie van de leerlingen gestimuleerd. 
 
Met het oog op het vervolgonderwijs komt het accent steeds meer te liggen op het 
zelfstandig verwerken van leerstof. Dit gebeurt o.a. door de weektaak, waarbij de 
leerlingen opdrachten zelf leren plannen. De leerlingen maken kennis met Engels. 
Door informatieoverdracht, maar ook door het bevorderen van de sociale redzaamheid 
en een goede werkhouding bereiden wij de kinderen voor op de overgang naar het 
voortgezet onderwijs. 
 

3.3. Nederlandse taal 

 
Taal 
Taal is nog altijd een van de belangrijkste vormingsgebieden. In het taalonderwijs 
besteden we veel aandacht aan het spreken, luisteren en het begrijpen van onze taal. 
Daarnaast leren de kinderen zich schriftelijk uit te drukken en leren we hen foutloos te 
schrijven. 
 
Voor het taalonderwijs maken wij gebruik van meerdere methodes: T3, Piramide, Veilig 
Leren Lezen, Estafette, Nieuwsbegrip en Taal Doen! Voor oefening en verdere verdieping 
van vaardigheden maken we gebruik van de digitale methode Taalzee en de Taalspel-
dozen. 
 
Zowel de taal- als de leesmethode geven een goede mogelijkheid om onderwijs op maat 
te bieden. De computer biedt ondersteuning bij het taalonderwijs. 
 
Lezen 
Bij technisch lezen is het doel dat de kinderen vlot leren lezen. We gebruiken de methode 
Veilig Leren Lezen voor de kinderen die beginnen met het leesonderwijs. In groep 2 is het 
de bedoeling dat leerlingen ervaring opdoen met geschreven taal: ik zeg iets en wat daar 
staat is hetzelfde. We wakkeren hun nieuwsgierigheid aan, zodat ze met taal aan de slag 
willen. 
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In groep 3 worden de letters aangeleerd. De kinderen ontdekken al heel snel dat met 
letters nieuwe woorden gemaakt kunnen worden. Na enkele maanden leesonderwijs zijn 
de meeste leerlingen al in staat eenvoudige boekjes te lezen. 
 
De methode Estafette, die we in groep 4 tot en met groep 8 gebruiken we sinds het 
schooljaar 2013-2014. De resultaten op het gebied van technisch lezen zijn aanmerkelijk 
verbeterd. Deze methode werkt met verschillende instructieniveaus. Hierdoor kunnen  
we rekening houden met  leerlingen die het leesproces wat sneller en wat langzamer 
doorlopen. 
 
Daarnaast is het van belang dat de kinderen ook begrijpen wat ze lezen. In groep 4 wordt 
gestart met de methode Nieuwsbegrip. De kinderen leren volgens een bepaald 
stappenplan teksten te bestuderen en te begrijpen. 
 
Als de leerlingen dit stappenplan beheersen, komt de nadruk te liggen op studerend lezen. 
Hierbij gaat het om de vaardigheid, handig en snel iets te kunnen opzoeken in een 
woordenboek, atlas naslagwerk of op de computer, het vlot alfabetiseren en het maken 
van een goede samenvatting. In groep 7 en 8 gebruiken we hier de methode Blits voor. 
 
Om het leesplezier te promoten gaat iedere groep o.a. één keer per maand naar de 
openbare bibliotheek 't Sant. De kinderen kiezen daar zelf een boek uit, dat zij in de klas 
mogen lezen. Zij gebruiken het eigen bibliotheekpasje. We stimuleren dat “lenen bij de 
bibliotheek” bij het dagelijks leven hoort. 
 
We besteden aandacht aan diverse leesprojecten. Tijdens de Kinderboekenweek zijn er 
speciale vieringen waarin het gekozen thema centraal staat. Met de peuters en kleuters 
nemen we jaarlijks deel aan het Nationale Voorleesontbijt. 3 keer per jaar starten we met 
een thema in de bibliotheek en worden daarbij ondersteund door de coördinator 
VVE/ouderkamer. Zij besteedt uitgebreid aandacht aan het belang van voorlezen. 
 
Schrijven 
In de voorbouw wordt de fijne motoriek door middel van oefeningen en werkjes 
ontwikkeld. Tevens letten we op een goede pengreep en de voorkeurshand. 
 
Leerlingen van groep 3 leren een letter niet alleen lezen, maar ook meteen schrijven. In 
groep 3 gaan zij na voorbereidende motorische oefeningen beginnen met het aan-elkaar-
schrijven. 
 
Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich eerst een schoolschrift met een duidelijk 
leesbaar lettertype eigen maken. We gebruiken hiervoor de methode “Pennenstreken” . 
Hierin wordt voldoende aandacht geschonken aan de ontwikkeling van de fijne motoriek 
voor zowel rechts- als linkshandige leerlingen. 
 
De leerlingen in de bovenbouw krijgen de ruimte een persoonlijk handschrift te 
ontwikkelen, maar we blijven wel eisen stellen. We streven ernaar dat de leerlingen aan 
het eind van de basisschool vlot en goed leesbaar kunnen schrijven. 
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3.4. Rekenen 

 
Kinderen leren rekenen door met elkaar naar oplossingen te zoeken voor praktische 
problemen, die ze in het dagelijks leven tegen kunnen komen. Dat wil niet zeggen dat 
tafels leren, cijferen, breuk- en procentsommen uit het rekenonderwijs verdwenen zijn, 
maar het uitgangspunt is anders. Het samen ontdekken, het schatten, het zoeken naar 
verschillende oplossingen en het verwoorden daarvan is in het realistisch rekenen het 
uitgangspunt. 
 
Om inzicht te bevorderen worden bewerkingen vaak met materialen aangeleerd en 
geoefend. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de kinderen alle bewerkingen leren 
uitvoeren zonder materialen, soms totdat het een automatisme voor hen geworden is. De 
leerlingen leren ook om te gaan met verhoudingen, tabellen en grafieken. 
In de bovenbouw worden de kinderen vertrouwd gemaakt met het rekenmachientje als 
hulpmiddel bij grote getallen. 
We maken gebruik van de methode Wizwijs. 
 
3.5. Wereldoriëntatie 

 
Tijdens de lessen wereldoriëntatie gaan we samen met de kinderen de wereld 
onderzoeken en ontdekken. Wie ben ik? Waar ben ik? Waarmee leef ik? Hierbij gebruiken 
we de methode “Naut, Meander en Brandaan”. We bieden de methode projectmatig aan 
en zoeken verbindingen met de overige vakgebieden. 
 
We gaan uit van een realistisch beeld van de werkelijkheid. Kinderen worden via de media 
dagelijks geconfronteerd met de hele wereld en veel leerlingen hebben hun wortels elders 
in de wereld. We willen de kinderen niet alleen laten zien en ervaren dat de wereld en 
onze samenleving multicultureel en pluriform zijn, maar hen daarop ook voorbereiden. 
 
De methode leent zich uitstekend om onderwijs op maat te bieden. Leerlingen worden 
uitgenodigd actief deel te nemen en de leerstof op hun eigen niveau te verwerken. 
 
3.6. Techniek 

 
Voor de technieklessen kunnen we in alle groepen gebruik maken van de Techniek 
Torens. Naast constructie, transport, communicatie en productie wordt ook aandacht 
besteed aan o.a. chemie, elektrotechniek, licht en weer en klimaat. We maken gebruik van 
de expertise binnen Xpect primair op het gebied van Techniek. We zullen komend 
schooljaar het Technieklokaal op basisschool 5 Hoeven bezoeken en techniek docenten 
uitnodigen met hun leskisten naar onze school te komen. 
 
3.7. Cultuureducatie 

 
Door middel van cultuureducatie helpen we leerlingen bij het ontdekken van hun eigen 
identiteit. Door kennis te maken met het cultureel erfgoed leren kinderen hoe zij zo 
geworden zijn en ontwikkelen zij meer historisch besef. Wij willen kinderen de waarde 
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bijbrengen van kunst, kunstuitingen en cultuur en maken hen bewust van het behoud van 
culturele hulpbronnen voor de toekomst. 
 
Kinderen maken op onze school kennis met verschillende disciplines o.a. dans, drama, 
literatuur, handvaardigheid en tekenen, zodat zij hun talenten kunnen ontplooien. 
 
We zoeken in projecten naar verbindingen tussen leergebieden en koppelen cognitieve 
aan creatieve vakken. Onze voorkeur gaat uit naar het gebruik van authentieke bronnen 
zoals kunstuitingen, literatuur, de eigen omgeving, ‘mensen met een verhaal’. 
 
We maken gebruik van de mogelijkheden die het cultuur educatieve programma van CiST 
(Cultuur in School Tilburg) biedt: het bezoeken van musea, ondersteuning van 
kunstenaars tijdens atelierdagen en voorstellingen op school. 
 
We willen onze cultuureducatie versterken op het gebied van muziek. Daarom nemen we 
de komende drie jaren deel aan het project “Cultuur met Kwaliteit” van de Gemeente 
Tilburg. 
 
3.8. Creatieve vorming 

 
Tijdens expressieactiviteiten leren kinderen zich op allerlei manieren te uiten. Kinderen 
met andere dan intellectuele capaciteiten krijgen met name tijdens de vieringen ook de 
kans hun talenten te tonen. We zien en horen in de weekopening en -sluiting vaak dansjes 
en liedjes die in de groep aan bod gekomen zijn. 
 
Veel moderne methodes bieden ook verwerkingsopdrachten in de creatieve sfeer. Tijdens 
dramatische expressie leren kinderen via lichaamstaal uitdrukking te geven aan 
gevoelens en zich in te leven in bepaalde situaties. 
 
Daarnaast leren de kinderen tijdens de handvaardigheid- en tekenlessen bepaalde 
technieken en gereedschappen te gebruiken, zodat hun creatieve mogelijkheden worden 
verruimd. 
 
3.9. Levensbeschouwing 

 
Belangrijk bij levensbeschouwing zijn de  gesprekken, waarbij de kinderen worden 
uitgedaagd iets van zichzelf en hun gedrag te verwoorden en zo samen na te denken over 
belangrijke levensvragen. Rondom christelijke feesten worden projecten gegeven. Het 
project wordt - indien mogelijk - afgesloten met een viering, in ieder geval met Kerstmis 
en Pasen. 
 
Op onze school zijn verschillende culturen en nationaliteiten vertegenwoordigd. We 
besteden daarom ook aandacht aan andere godsdiensten. In de  bovenbouw gaan we 
dieper in op de religies: de islam, het jodendom en het hindoeïsme. 
 
Wij houden rekening met kinderen die meedoen aan de Ramadan; de leerlingen kunnen 
een verlofdag aanvragen om het suiker- en offerfeest te vieren. 
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3.10. Sociaal emotionele vorming 

 
Wij bereiden onze leerlingen voor op een samenleving waarin een groot beroep op hun 
sociale en emotionele vaardigheden gedaan zal worden. Met behulp van de methode 
Leefstijl ontwikkelen wij deze vaardigheden. 
 
Leefstijl is een methode waardoor leerlingen zich bewust worden van waarden en 
normen. Niet theoretisch of door ze op te leggen, maar in de praktijk, door samen met 
klasgenoten activiteiten en opdrachten te doen die het besef van 'goed omgaan met 
elkaar' versterken. 
 
Ook voor het optimaal functioneren van kinderen en het ontwikkelen van hun talenten 
zijn competenties als zelfvertrouwen, doordachte beslissingen nemen, luisteren, je 
gevoelens uiten en rekening houden met anderen onmisbaar. Leefstijl is een methode die 
niet alleen de emotionele intelligentie stimuleert maar, doordat kinderen beter in hun vel 
zitten, ook de cognitieve intelligentie. 
In een aantal van onze vieringen zullen thema’s uit Leefstijl centraal staan. Informatie 
hierover kunt u lezen in de Nieuwsbrief. 
 
Voor de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen maken we gebruik van het 
leerlingvolgsysteem “Zien”. Dit maakt deel uit van ParnasSys en is bedoeld om de sociaal 
emotionele ontwikkeling van kinderen in beeld te brengen vanaf het moment dat ze hier 
op school starten tot ze de school na groep 8 weer verlaten. 
 
Om de sociale  veiligheid van kinderen in beeld te brengen nemen we ook dit gedeelte van 
ZIEN af. 
 
We maken duidelijke afspraken met de kinderen over het veilig gebruik van internet. Zie 
hiervoor bijlage D. 
 
3.11. Lichamelijke opvoeding 

 
De school beschikt over een speelzaal voor de kleuters en een naast de school gelegen 
gymzaal. 
 
Voor de kleuters zijn er iedere dag twee speeltijden. Dat kan binnen- of buitenspel zijn. 
Tijdens de binnen lessen mogen de kleuters soms vrij spelen, maar er worden ook 
spellessen gegeven of lessen met materialen. Bij het buitenspel wordt vaak gebruik 
gemaakt van rijdend materiaal, de klim- en klautertoestellen en de zandbak. 
 
De leerlingen van groep 1-2 gymmen in hun ondergoed. Zij brengen gymschoenen mee 
die het hele jaar op school blijven (liefst met elastiek of klittenband i.p.v. veters). 
 
De leerlingen van groep 3 tot en met 8 krijgen iedere week een keer gymles van de 
vakleerkracht en een keer van de leerkracht. De vakleerkracht richt zich meer op het 
aanleren van technieken en vaardigheden, terwijl bij de groepsleerkracht de spellessen 
centraal staan. Dezelfde leerkracht biedt ook naschoolse sportactiviteiten aan en coacht 
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kinderen van groep 8 als “citytrainer” een manier van werken waarbij deze kinderen 
spelbegeleider zijn voor de andere kinderen van de school. 
 
De leerlingen van groep 3 tot en met 8 dragen tijdens de gymles een sportbroek 
(eventueel tot de knie) met een T-shirt of een gympakje en gymschoenen. Gymschoenen 
met zwarte zolen zijn niet toegestaan. In verband met de veiligheid dragen de leerlingen 
geen hoofddoek tijdens de gymles. Wilt u de kinderen eraan herinneren dat zij hun 
gymkleding mee naar school en weer mee naar huis nemen? 
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Hoofdstuk 4 : De zorg voor kinderen 

 
4.1. De opvang van nieuwe leerlingen in de school 

 
Informatie 
Ouders die belangstelling hebben voor het Jenaplanonderwijs en zich willen oriënteren 
op onze school zijn van harte welkom. In de maand maart organiseren wij een open dag, 
maar tussentijds kunt u altijd bellen voor een afspraak. De directeur of de interne 
begeleider informeert u uitgebreid over het Jenaplanconcept en de gang van zaken op 
school. Tijdens de rondleiding kunt u de sfeer van de school proeven. U ontvangt deze 
schoolgids als informatiebron en naslagwerk. 
 
Aanmelding 
Wij vinden het belangrijk dat de ouders vertrouwen hebben in de school als zij besluiten 
hun kind bij ons aanmelden. Wij verwachten dan ook dat zij de doelstellingen van onze 
school onderschrijven. Tijdens het intakegesprek gaan we nader in op de ontwikkeling en 
het karakter van uw kind. 
 
Wij stellen het op prijs als u uw kind tenminste drie maanden van te voren aanmeldt. Wij 
kunnen dan beter rekening houden met de nieuwe instroom. U kunt u kind inschrijven 
vanaf 3 jaar. 
 
Aanname en opvang van de jongste leerlingen 
Zodra u uw kind aanmeldt op school zullen wij, met uw toestemming, contact opnemen 
met de PSZ om informatie uit te wisselen. 
 
Kinderen die vier jaar zijn, mogen naar school; zij dienen echter wel zindelijk te zijn. Vanaf 
hun vijfde verjaardag zijn kinderen leerplichtig. 
 
Onze jongste leerlingen krijgen ongeveer twee maanden voor hun eerste schooldag een 
uitnodiging van de leerkracht om tien dagdelen mee te draaien in hun toekomstige groep. 
In overleg met de ouders worden deze wendagen afgesproken. 
 
Aanname van leerlingen die instromen van een andere basisschool 
Als een kind dat afkomstig is van een andere basisschool wordt aangemeld, geldt de 
volgende toelatingsprocedure: tijdens het intakegesprek bespreken we de doelstellingen 
van het schoolconcept en gaan we in op het pedagogisch en didactisch klimaat op onze 
school. 
Met de ouders wordt de ontwikkeling en het karakter van het kind besproken en 
daarnaast wordt informatie ingewonnen op de school van herkomst. Op grond van deze 
gegevens wordt gekeken of de school in staat is de benodigde zorg te bieden en beslist de 
directeur of aanname mogelijk is. 
 
Nieuwe leerlingen kunnen vóór de inschrijving worden getest op hun cognitieve 
vaardigheden om daarmee de juiste plaatsing in een groep te bepalen. Het advies van 
plaatsing wordt na de test met de ouders besproken. Bij wederzijds akkoord bevinden 
kan de inschrijving volgens de wettelijke kaders plaatsvinden. 
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Indien een leerling wordt aangemeld met een advies tot verwijzing naar een speciale 
school voor basisonderwijs in zijn of haar dossier, zal inschrijving altijd plaatsvinden met 
de door beide partijen ondertekende afspraak dat de eerder opgestarte procedure wordt 
afgerond. 
 
Aanname van anderstalige leerlingen 
Voor kinderen die nog niet langer dan één jaar in  Nederland verblijven en in het 
Nederlands nog niet aanspreekbaar zijn, is de Taalschool bedoeld. Op de Taalschool 
krijgen de leerlingen in een aparte klas les, gedurende de hele week.  Meer informatie op 
www.Plein013.nl  Aan onze school is een Taalschool verbonden. Deze leerlingen horen bij 
de school en doen mee met activiteiten waar mogelijk. Zij volgen een eigen programma 
wanneer nodig. 
 

4.2. Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school 

 
Ouders vormen een wezenlijk onderdeel van onze schoolgemeenschap. Wij vinden het 
belangrijk dat u gemakkelijk binnenstapt om met de groepsleider een praatje te maken 
over uw kind, dat u goed geïnformeerd wordt en dat u bij eventuele problemen tijdig 
contact opneemt. Wij hechten belang aan regelmatig contact met ouders. 
 
Rapportage 
In stamgroep 1-2 nodigen we u twee keer per jaar uit voor een gesprek om de 
ontwikkeling van uw kind te bespreken. De ontwikkeling van de kleuters wordt 
bijgehouden op observatie- en screeningslijsten van de methode KIJK!. Daarnaast nemen 
we bij de kleuters Cito-toetsen af. De gegevens van KIJK en de Cito-toetsen zijn 
onderlegger voor het verslag over uw kind. In de kleuterperiode gaan de 
groepsleerkrachten één keer op huisbezoek of, indien u dit liever hebt, is er een gesprek 
op school. Dit gesprek is bedoeld om thuis-school maximaal op elkaar af te stemmen. 
 
Aan het begin van het schooljaar zijn er kennismakingsgesprekken. Ouder en kind 
bepalen samen met de leerkracht waar in de eerste periode van het schooljaar aan 
gewerkt gaat worden. Tijdens de rapportgesprekken worden vervolgafspraken gemaakt. 
 
Vanaf groep 3 krijgen uw kinderen drie keer per jaar een rapport. Hierin worden de 
vorderingen van uw kind duidelijk beschreven. We willen dit rapport ook graag met u en 
uw kind bespreken. De eerste twee rapporten bespreken we met alle ouders en kinderen. 
Voor het laatste rapport geldt dat een rapportbespreking op initiatief van de ouders of op 
initiatief van de leerkracht kan plaatsvinden. 
 
Als school gebruiken we dagelijkse observaties van de leerkracht, methode gebonden 
toetsen en niet-methode-gebonden toetsen als onderlegger voor de rapportage. De 
momenten waarop de rapporten verstrekt worden zijn zo gekozen dat er ook vanuit de 
cito-toetsen gegevens zijn om in de rapporten te verwerken. 
 
We zorgen ervoor dat u door een rapport of bij een rapportbespreking niet voor 
verrassingen komt te staan. Het is aan de leerkracht om u op de hoogte te houden van 
eventuele tegen- of meevallende resultaten en als u zelf graag eerder informatie wilt over 

http://www.plein013.nl/


38 
 

de voortgang van uw kind, dan kunt u zelf het initiatief nemen om een afspraak te maken 
met de betrokken leerkracht(en). 
 
4.3. Begeleiding bij de overgang naar het voortgezet onderwijs 

 
In de tweede helft van groep 7 maken onze leerlingen de CITO-Entreetoets. Met de 
uitslagen van deze toets stellen we vast voor welke onderdelen de kinderen nog extra 
instructie en oefening nodig hebben. 
 
Om na te gaan welke vorm van voortgezet onderwijs het meest geschikt is, zorgen wij 
voor een goede voorlichting aan de kinderen en hun ouders d.m.v. voorlichtingsboekjes, 
klassengesprekken, bezoek aan scholen en een informatieavond. Het is mogelijk om de 
kinderen te laten deelnemen aan een psychologisch onderzoek. 
 
In januari nodigen wij u uit voor een adviesgesprek waarin het schooladvies, dat 
gebaseerd is op de ervaringen die wij tijdens acht jaar met uw kind hebben opgedaan, 
mondeling wordt toegelicht. Het advies van de leerkracht is leidend voor het Voortgezet 
Onderwijs. 
 
De leerlingen nemen deel aan een digitale eindtoets genaamd Route 8. De resultaten van 
deze toets kunt u zien als aanvullende informatie op het advies van de leerkracht. 
 
In maart melden de ouders zelf hun kind aan op de school van hun keuze. Onder 
verantwoordelijkheid van de directeur zorgt de leerkracht van groep 8 voor de 
verzending van het Onderwijskundig Rapport en de uitslag van de eindtoets Route 8 naar 
het voortgezet onderwijs, waar de leerling is aangemeld. Ook de ouders ontvangen 
hiervan een afschrift. 
 
4.4. Interne begeleiding 

 
De school streeft ernaar ieder kind die ondersteuning te geven die het nodig heeft. Dit 
betreft niet alleen het leren maar ook de sociaal-emotionele ontwikkeling. 
De IB-er volgt de ontwikkelingen van de leerlingen. Op initiatief van leerkrachten kan 
altijd een afspraak worden gemaakt om met de IB-er te spreken over de sociaal-
emotionele, cognitieve en/of motorische ontwikkeling van uw kind. 
 
Onderwijskundige zorg 
Om de schoolloopbaan van onze leerlingen zo nauwkeurig mogelijk te volgen, maken wij 
gebruik van het CITO-leerlingvolgsysteem dat geïntegreerd is in onze 
leerlingenadministratie: ParnasSys. Naast de methode gebonden toetsen, waardoor we 
snel zicht krijgen op achterstand en uitval, geven de landelijk genormeerde toetsen van 
CITO een objectief beeld van de prestaties van de individuele leerling. Bovendien zijn we 
hierdoor in staat de leerprestaties te vergelijken met het landelijk gemiddelde en krijgen 
daarmee inzicht in het kwaliteitsniveau van ons onderwijs. 
 
Bij bevordering van een leerling naar een volgende groep of niveau baseren we ons op het 
oordeel van de school, de gegevens van het leerlingvolgsysteem en de wens van de ouders. 
Voor bevordering moeten twee van de drie gegevens positief zijn. 
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De groepsleerkracht en de IB-er bespreken de resultaten van de toetsen tijdens 
consultgesprekken. Gesignaleerde problemen worden nauwkeurig in kaart gebracht en 
de leerkracht zet, eventueel met hulp van de ib-er, een stappenplan op. Dit plan wordt het 
groepsplan genoemd, een schriftelijk plan van aanpak, waarbij gebruik gemaakt wordt 
van methoden en  materialen uit de orthotheek. Dit is een soort bibliotheek met leer- en 
hulpmiddelen, die speciaal zijn vervaardigd om leerproblemen aan te kunnen pakken of 
extra verrijking te kunnen bieden. In het groepsplan is aandacht voor kinderen die extra 
ondersteuning en herhaling nodig hebben en kinderen die meer uitdaging nodig hebben. 
 
Als een leerling een aanpak nodig heeft die wezenlijk afwijkt van de aanpak in de klas 
wordt dit aangegeven in het groepsplan. Niet alleen zwakkere leerlingen hebben 
aanpassing van het lesprogramma nodig, ook bij extra begaafde kinderen is hier aandacht 
voor. Voor deze groep leerlingen leggen wij het accent op verdieping, verbreding en 
verrijking. 
 
We bespreken wat kinderen nodig hebben met hulp van de “cirkel van ondersteuning”. 
Daarbij gaan we er van uit dat leerkracht en ouder eerst verantwoordelijk zijn voor het 
afstemmen van ondersteuning. Indien nodig kunnen daar anderen bij uitgenodigd 
worden. 
 

 
Resultaten van toetsen, observaties, verslagen en rapporten worden samen met de 
persoonlijke gegevens van uw kind bewaard in het leerlingenarchief. Met die registratie 
wordt vertrouwelijk omgegaan; u heeft als ouder het recht om het dossier in te zien. 
 
Sociaal-emotionele zorg 
De IB-er en de stamgroepleider bespreken niet alleen de cognitieve ontwikkeling, de 
vorderingen op leergebied, maar ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. 
Kinderen die met plezier naar school gaan, ontwikkelen zich immers beter en het leren 
gaat hen gemakkelijker af. 
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Soms is het wenselijk dat met iemand anders dan een leerkracht of de directie over de 
opvoeding en het gedrag van een kind wordt gesproken. Op onze school is een 
schoolmaatschappelijk werker werkzaam. In overleg met de leerkracht of de interne 
begeleider kunt u uw kind aanmelden voor ondersteuning. Ook een gezinsaanmelding is 
voor een korte periode mogelijk. 
 
Specifieke begeleiding 
Het komt voor dat een leerling meer specifieke begeleiding nodig heeft dan de 
groepsleerkracht kan bieden. In dat geval kunnen zowel de  IB-er  als de 
onderwijsassistent ondersteuning bieden. De IB-er heeft hierin een coachende rol.  Zij 
maakt soms gericht video-opnamen die daarna gebruikt worden om kinderen of 
leerkrachten te coachen. Mocht een kind voor een traject in aanmerking komen, dan 
wordt dit altijd vooraf met ouders besproken. 
 

4.5. Externe begeleiding 

 
Als blijkt dat de leerkracht en de IB-er de leerling met leer- of gedragsproblemen 
onvoldoende kunnen helpen, kan externe expertise, ingeschakeld worden. Ouders 
worden hierover altijd vooraf geïnformeerd en om toestemming gevraagd. Na onderzoek, 
wordt de uitslag besproken met de IB-er, ouders en leerkracht. Op basis van de conclusies 
wordt een plan op maat gemaakt. Als blijkt dat onze school niet in de onderwijsbehoefte 
kan voorzien, kan een adviesverwijzing naar één van de schakelklassen of naar een 
speciale (basis)school volgen. 
 
4.6 Passend onderwijs 
 
Passend onderwijs op onze school 
Het bestuur waar onze school onder valt, werkt met vijftien andere schoolbesturen in de 
regio samen in het samenwerkingsverband Plein 013. Dit is het samenwerkingsverband 
waarin de schoolbesturen afspraken maken over Passend onderwijs. De afspraken die in 
Plein 013 worden gemaakt, gelden voor alle aangesloten 90 scholen, dus ook voor onze 
school. Daarnaast adviseert en ondersteunt Plein 013 onze school bij het vormgeven van 
Passend onderwijs. 
 
Wat is Passend onderwijs? 
Heel veel kinderen in onze school leren en ontwikkelen op een manier zoals de 
ouders/verzorgers en de school verwachten. Er is dan niet veel reden tot zorg. Maar soms 
gaat het leren moeilijk, mist een kind de uitdaging of is er sprake van een beperking of een 
probleem met het gedrag. De leraar kan een signaal geven dat het minder gaat op school. 
De leraar neemt dan contact met u op. Maar ook u als ouder/verzorger kunt een signaal 
afgeven dat het niet goed gaat met uw kind. Het is belangrijk dat u dat samen met de leraar 
bespreekt. Misschien is extra zorg of begeleiding noodzakelijk. 
 
Passend onderwijs wil graag bereiken dat elk kind de ondersteuning krijgt die nodig is. 
En u als ouder/verzorger bent daarbij een belangrijke partner. 
 
Passend onderwijs bieden is het uitgangspunt, maar soms is hulp daarbij nodig. Zo is  bij 
onze school een schoolmaatschappelijk werker en een sociaal-verpleegkundige van de 
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GGD betrokken. En er is een consulent van het samenwerkingsverband, die ons helpt bij 
het in beeld brengen van het probleem en bij het bespreken van de oplossingen. We 
betrekken daarbij ook jeugdhulpverlening als dat voor het kind of gezin noodzakelijk is. 
Natuurlijk wordt u daar nauw bij betrokken. We maken dan samen een arrangement dat 
past bij de ondersteuningsbehoefte van het kind. Ouders/verzorgers zijn wel verplicht 
daaraan mee te werken, bijvoorbeeld door informatie beschikbaar te stellen. 
 
Wat kan de school bieden? 
Wat onze school kan bieden aan extra ondersteuning staat beschreven in het 
ondersteuningsprofiel van de school, dat twee jaar geldig is. Dat profiel is door 
onafhankelijke deskundigen in het schooljaar 2015-2016 beschreven. In dit profiel is te 
lezen wat onze school aan extra ondersteuning kan bieden en wat de ambities zijn voor 
de komende jaren. Het ondersteuningsprofiel van onze school is opgenomen in het 
overzicht van het samenwerkingsverband. U kunt dit vinden op de website 
www.plein013.nl 
 
In grote lijnen ziet het profiel er als volgt uit: 
 

 
 
Ook op de website van de school kunt u het ondersteuningsprofiel terugvinden onder 
schooldocumenten. 
 
Samen met ouders 
Om Passend onderwijs te kunnen realiseren is samenwerking van het grootste belang. U 
als ouders/verzorgers bent daarbij voor ons de belangrijkste partner. U kent het kind in 
de thuissituatie, wij kennen het kind in de schoolsituatie. Samen vullen we dat aan. 
Samenwerken betekent elkaar als partner zien. Het betekent ook dat we van elkaar 
verwachten dat we elkaar steunen, afspraken nakomen en informatie met elkaar delen. 
Communicatie met elkaar over uw kind is heel belangrijk. 
 
Naar een andere school 
Voor sommige kinderen moet de school vaststellen dat ze, ondanks al de extra hulp, het 
kind niet kan bieden wat het nodig heeft. Dan moet de school besluiten om een andere 
passende plek voor het kind te zoeken. De school doet dit altijd in overleg met de 
ouders/verzorgers en houdt daarbij rekening met de wensen van de ouders/verzorgers. 
Het samenwerkingsverband Plein 013 heeft daar regels voor opgesteld die passen binnen 
de wet op Passend onderwijs. Het kan betekenen dat het beter is voor het kind om 
geplaatst te worden op een andere basisschool die wel de ondersteuning kan bieden of 

http://www.plein013.nl/
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dat het kind geplaatst wordt op een school voor speciaal basisonderwijs of een school 
voor speciaal onderwijs. De school heeft de taak om deze passende plek voor het kind te 
vinden en er voor zorg te dragen dat het kind daar geplaatst kan worden. 
 
Toelaatbaarheidsverklaring 
Voordat deze keuze definitief gemaakt wordt, moet de school een 
Toelaatbaarheidsverklaring vragen bij het samenwerkingsverband. Dit is wettelijk 
verplicht. 
 
Ondersteuning door het samenwerkingsverband 
Het samenwerkingsverband helpt de scholen bij deze stappen. Zo is in elke school een 
consulent aanwezig die de school ondersteunt bij het opstellen van arrangementen. Ook 
bij het vinden van een passende school kunnen wij de hulp inschakelen van een 
zogenaamde onderwijs makelaar van samenwerkingsverband Plein 013. 
Voor kinderen die nog niet op de basisschool zitten maar wel te maken hebben met extra 
zorg (bijvoorbeeld GGZ, Jeugdzorg, Medisch Kinderdagverblijf), heeft het 
samenwerkingsverband een apart loket ingericht waar ouders terecht kunnen. 
 
Aanmelden door ouders 
Zodra de school, in samenspraak met de ouders/verzorgers, een passende plek gevonden 
heeft, kunnen de ouders hun kind op de nieuwe school aanmelden. 
 
Bezwaar maken 
Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met de ondersteuning die onze school biedt 
aan uw kind. Mocht u besluiten tot een formeel bezwaar dan kunt u zich richten tot het 
bestuur van onze school. 
 
Als u het niet eens bent met de keuze van de Toelaatbaarheidsverklaring van het 
samenwerkingsverband of met de keuze voor een andere school dan kunt u een 
bezwaarprocedure starten bij de landelijke geschillencommissie 
www.onderwijsgeschillen.nl 
 
Verder verwijzen we naar de paragraaf Klachtenregeling in deze schoolgids. 
 
4.7. Jeugdgezondheidszorg 

 
GGD 

Tijdens de basisschoolperiode krijgt uw kind op verschillende momenten te maken 
met de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD. De JGZ werkt in teams, 
bestaande uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige en assistente. De teams zijn 
gespecialiseerd in het voorkomen, vaststellen en helpen oplossen van problemen 
met de gezondheid, groei en ontwikkeling van kinderen. 

 

De kinderen en hun ouders worden onder schooltijd uitgenodigd voor een periodiek 
gezondheidsonderzoek. Er komt een schriftelijke uitnodiging en de onderzoeken 
vinden plaats op het consultatiebureau. 

http://www.onderwijsgeschillen.nl/
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• Met 5 ½ jaar het periodiek gezondheidsonderzoek. Bij dit onderzoek wordt gekeken 
naar de algehele ontwikkeling en gezondheid van het kind. Er wordt ook aandacht 
besteed door de schoolarts aan de taalontwikkeling van uw kind. Indien nodig 
worden kinderen doorverwezen naar de logopedist. 

• Met 9 jaar: Ouders en kinderen krijgen een vragenlijst  thuisgestuurd. Deze 
onderwerpen kunnen worden besproken tijdens het consult, of andere vragen die 
ouders of kinderen hebben. De kinderen krijgen dan ook de vaccinaties. 

Ouders kunnen altijd op eigen initiatief of na overleg met de leerkracht een afspraak 
maken bij het consultatiebureau als zij vragen hebben over de ontwikkeling van hun 
kind. 

 

De jeugdverpleegkundige neemt een keer in de 6 weken deel aan het 
Ondersteuningsteam van de school. 

 
Jeugdtandverzorging 
Aanmeldingsformulieren voor de Jeugdtandverzorging Tilburg kunt u aanvragen op 013-
5430533. Wilt u gebruik maken van deze mogelijkheid, dan dient u uw kind zelf aan te 
melden. Uw kind wordt dan twee keer per jaar onder schooltijd opgehaald.  
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Hoofdstuk 5: Ouders 

 
Wij hechten er waarde aan dat ouders op onze school zich bij het schoolgebeuren 
betrokken voelen. Er is veelvuldig contact tussen de ouders en het team: informeel tijdens 
het binnenkomen, informatief tijdens de ouderavonden en het spreekuur en actief 
deelnemend aan onderwijsactiviteiten zoals het niveaulezen en projecten. We hebben een 
actieve ouderraad en ouders denken en werken mee in de medezeggenschapsraad. 
 
We proberen een goed contact met ouders te realiseren op de volgende manieren: 
 
via 
• de medezeggenschapsraad; 
• de ouderraad; 
• de ouderkamer 
 
door middel van 
• de groepsavonden aan het begin van het schooljaar 
• de kennismakingsgesprekken aan het begin van het schooljaar 
• de oudergesprekken tijdens de kleutertijd 
• de drie-gesprekken na het uitreiken van rapporten 
• de algemene thema-avonden 
• de ouderkamer activiteiten 
• de open dag 
• Kijkdagen (2x per jaar) 
• de feestelijke introductieweek 
 
door 
• ouders uit te nodigen te assisteren bij verschillende onderwijstaken 
• ouders uit te nodigen te assisteren bij verschillende vieringen 
• ouders uit te nodigen voor bijeenkomsten en activiteiten in de ouderkamer 
• tijd vrij te maken voor afspraken; 
• ouders ondersteuning te bieden bij de overgang van hun kinderen naar het 

voortgezet onderwijs. 
• Ouders te vragen mee te denken over inhoudelijke ontwikkelingen en de organisatie 

van de school. 
 
Ouders hebben verwachtingen van onze school en wij als school hebben verwachtingen 
van onze ouders. Dit hebben we met elkaar vastgelegd in het document “Educatief 
partnerschap”. Een school-ouderovereenkomst maakt onderdeel uit van dit document. 
Op het moment dat kinderen worden aangemeld wordt dit document voorgelegd. Het 
document is in te zien op school en via de website www.bsjeannedarc.nl 
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5.1. Medezeggenschapsraad 

 
Bestuur, MR en GMR 
Iedere basisschool dient volgens de wet te beschikken over een medezeggenschapsraad 
(MR), bestaande uit ouders en leerkrachten. 
Onze MR telt momenteel 4 leden (twee ouders en twee leerkrachten) en komt 6 à 7 keer 
per jaar samen. De zittingsduur is minimaal drie jaar. Roulerend treedt per jaar steeds de 
helft van de leden af. De afgetreden leden kunnen zich herkiesbaar stellen, evenals alle 
andere ouders op school. Alle ouders worden jaarlijks ingelicht wanneer er verkiezingen 
zijn en hoe men zich kandidaat kan stellen. 
 
De MR voert overleg met de directie van school en het schoolbestuur Xpect Primair. 
Samen hebben zij de belangrijke taak de beleidsplannen van het schoolbestuur te 
beoordelen, advies uit te brengen of instemming te verlenen. Op schoolniveau heeft de 
MR  een belangrijke stem wanneer het gaat om onderwijs en opvoeding en wijzigingen in 
de organisatie. Het MR-reglement ligt op school ter inzage. 
 
In 1996 hebben de scholen van Xpect Primair een gemeenschappelijk 
medezeggenschapsraad (GMR) opgericht. Hierin hebben één ouder en één personeelslid 
zitting. 
De GMR houdt zich bezig met alle school overstijgende zaken. Hierdoor is in de MR meer 
ruimte om zich bezig te houden met school specifieke aangelegenheden. 
 
5.2. Ouderraad 

 
De ouderraad (OR) behartigt de belangen van de kinderen en hun ouders. Zij komt 
ongeveer 6 à 7 keer per jaar samen. 
Vooral in de organisatie en ondersteuning van activiteiten speelt de OR een onmisbare 
rol. 
 
Enkele activiteiten zijn geheel in handen van de OR zoals buitenschoolse sporttoernooien. 
Andere worden in samenwerking met leerkrachten georganiseerd. 
 
Ouderbijdrage 
De vrijwillige ouderbijdrage op onze school bedraagt € 27,- per jaar per kind. Mocht u als 
ouder/verzorger dit moeilijk kunnen betalen dan kunt u zich wenden tot stichting 
leergeld. Zij vergoeden deze kosten. www.stichtingleergeld.nl 
U ontvangt tijdig een bericht over de betaling van de ouderbijdrage. 
 
De ouderbijdrage wordt helemaal aan de kinderen besteed op basisschool Jeanne d’Arc. 
U kunt hierbij denken aan de bekostiging van excursies, maar ook aan extra activiteiten 
zoals de Kinderboekenweek, Sinterklaas en Kerstmis en sportactiviteiten. 
 
De penningmeester van de OR licht de schriftelijke verantwoording van de besteding 
jaarlijks toe op de algemene ouderavond. 
De ouderbijdrage is vrijwillig. Het wordt op prijs gesteld dat u contact met de school 
opneemt als de betaling problemen zou opleveren. 
 

http://www.stichtingleergeld.nl/


46 
 

Overblijven/TSO (TussenSchoolse Opvang) 
Kinderen die tijdens de lunchpauze van 12.00 uur tot 13.00 uur niet naar huis gaan, 
kunnen gebruik maken van de overblijfgelegenheid. 
 
De algehele leiding hebben mevrouw Nicole van de Broek, mevrouw Gül Bilir en mevrouw 
Maisaa Alrawi bij wie u ook terecht kunt voor informatie en het overblijfreglement. Indien 
er bepaalde omstandigheden zijn waarvan de overblijfleiding op de hoogte dient te zijn 
(met name medische zaken) dan kunt u zich ook tot hen wenden. 
Enige keren per jaar komen de overblijfmedewerkers bij elkaar om de gang van zaken 
door te spreken. Regelmatig is er overleg tussen de TSO-coördinator en de directeur. Alle 
overblijfouders dienen te beschikken over een VOG (verklaring omtrent het gedrag). Als 
ouders deze verklaring niet hebben kunnen zij op kosten van de school een verklaring 
aanvragen. 
 
De kinderen uit groep 1 en 2 eten gezamenlijk in het kleuteroverblijflokaal, de leerlingen 
van groep 3 tot en met 6 lunchen in het overblijflokaal en van groep 7 en 8 in de aula. 
Tijdens het eten van hun zelf meegebrachte brood en drinken, zijn vijf leidsters aanwezig. 
Na het eten gaan de kinderen buiten spelen. Bij slecht of heel warm weer worden binnen 
allerlei activiteiten georganiseerd zoals tekenen, spelletjes en video. 
 
Het overblijven kost € 1,10 per keer. Ouders kopen steeds een strippenkaart à € 11,00, 
waarmee hun kind 10 keer kan overblijven. De strippenkaart blijft de hele schoolperiode 
geldig. Een eventueel restantbedrag wordt gerestitueerd. 
 
Ondersteunende werkzaamheden van ouders 
Ouders kunnen ondersteuning bieden bij diverse activiteiten. Het gaat bijvoorbeeld om 
het begeleiden van leesgroepjes, het vervoer bij excursies, het begeleiden van een groepje 
tijdens projectlessen, festiviteiten, het overblijven en het begeleiden van buitenschoolse 
activiteiten zoals de sporttoernooien. 
 
Iedere ouder kan hieraan bijdragen vanuit zijn/haar eigen interesses en kwaliteiten. 
Zonder de hulp van ouders is een aantal van de activiteiten niet mogelijk. Bovendien kan 
een leerkracht door deze hulp tijdens bepaalde lesactiviteiten kinderen met 
leermoeilijkheden extra aandacht geven. 
 
Bij de organisatie van activiteiten waarbij de hele school is betrokken, maken vele handen 
licht werk. Volgens een draaiboek worden in de werkgroep de taken verdeeld en door een 
leerkracht gecoördineerd. Tijdens een evaluatie wordt besproken of alles naar wens is 
verlopen. Zo nodig passen we het draaiboek aan. 
 
Wij staan open voor positieve en negatieve kritiek van de  hulpouders. We hopen en 
verwachten dat u altijd contact opneemt met de betrokken leerkracht of de directie, zodat 
we - indien nodig - naar een passende oplossing kunnen zoeken. Bent u tevreden vertel 
het een ander, heeft u klachten vertel het ons! 
 
Bij het begeleiden van kinderen, bijvoorbeeld tijdens het lezen, uitstapjes en creatieve 
activiteiten, rekenen wij op uw discretie en gaan ervan uit dat hulpouders het gedrag en 
de prestaties van kinderen alleen met de groepsleerkracht bespreken. 
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5.3 Rechten en plichten van ouders/verzorgers, leerlingen en 

bevoegd gezag 

 
Leerplicht 
Kinderen hebben recht op onderwijs. Dat recht willen we met z'n allen waarborgen. 
Daarom kent Nederland een uitgebreide vorm van controle op de leerplicht. 
 
Voor u als ouder heeft dat de volgende consequenties. 

• Als u kind te laat of afwezig is zal de leerkracht altijd navraag bij u doen naar de reden 
hiervan. Deze reden wordt genoteerd in het administratiesysteem. 

• Bezoek aan huisarts, tandarts of andere specialisten worden zoveel als mogelijk 
buiten schooltijd gepland. 

• Korte bezoekjes aan de huisarts die aansluiten aan begin- of eindtijd van de school 
kunnen in overleg met de leerkracht geaccordeerd worden. 

• Bezoeken aan artsen of andere specialisten die langer dan een half uur duren dienen 
minimaal 10 dagen van te voren via een verlofbrief bij de directie aangevraagd te 
worden. 

• Afwezigheid van een leerling zonder toestemming van de directie is ongeoorloofd en 
kan worden gemeld door de directie bij de ambtenaar leerplichtzaken. 

• Te laat komen wordt gezien als een vorm van ongeoorloofde afwezigheid. Als uw kind 
regelmatig (10 keer in een schooljaar)  te laat is zal de leerkracht hierover met u in 
gesprek gaan en samen met u kijken wat de reden is en wat hier aan gedaan kan 
worden. Als uw kind 15 keer in een schooljaar te laat is krijgt u een schriftelijke 
waarschuwing. Als uw kind 25 keer in een schooljaar te laat of afwezig is kan de 
directie dit melden bij de ambtenaar leerplichtzaken. 

• Verzoeken met betrekking tot het bijwonen van een huwelijk of begrafenis kunnen 
positief beoordeeld worden tot de 4e familiegraad van het kind. 

De meeste kinderen komen keurig op tijd en ouders plannen veelal bezoekjes aan artsen 
en andere specialisten buiten schooltijd. U vindt het immers ook belangrijk dat uw kind 
zoveel mogelijk gewoon naar school gaat zodat hij/zij maximaal gebruik kan maken van 
zijn recht op goed onderwijs. 
 
Klachten 
Overal waar mensen samenwerken, kan er iets fout gaan. Ook op school. Soms is dat 
onopzettelijk, soms opzettelijk. Degenen die zich slachtoffer voelen van het gedrag van 
anderen of van beslissingen van anderen, kunnen dat als een klacht beschouwen. 
 
Sinds 1998 bestaat er een klachtenregeling voor scholen. In de klachtenregeling wordt 
een onderscheid gemaakt tussen klachten over machtsmisbruik en overige klachten. 
 
In bijlage C vindt u informatie hierover van het bevoegd gezag van de Stichting Xpect 
Primair. 
 
Machtsmisbruik 
Onder machtsmisbruik verstaan we seksuele, geestelijke en lichamelijke intimidatie, 
discriminatie, agressie, geweld en pesten. Kortom, ongewenst gedrag. Met ‘ongewenst’ 
bedoelen we dat iemand er last van heeft: iemand voelt zich ongemakkelijk, bedreigd of 
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misbruikt. Machtsmisbruik geeft aan dat iemand een zekere macht heeft over een ander 
en die ander kan of durft zich niet te verdedigen. 
 
Het is erg belangrijk, zelfs een voorwaarde om goed te kunnen leren, dat iedereen zich 
veilig voelt binnen onze school en daarbuiten. Daarom zijn wij tegen iedere vorm van 
machtsmisbruik. 
 
Vertrouwenscontactpersoon 
Mocht er sprake zijn van ernstige klachten over machtsmisbruik dan kunt u een beroep 
doen op de interne of externe vertrouwenscontactpersoon of u kunt een officiële, 
schriftelijke klacht indienen bij de klachtencommissie van de regio Midden-Brabant. 
 
Elke basisschool heeft een interne vertrouwenscontact-persoon en een coördinator 
sociale veiligheid. Bij ons is dat Michelle van Esch. Bij haar kunt u altijd terecht om een 
geval van (vermeend) machtsmisbruik te bespreken. Ze is er om u bij te staan en de 
gesprekken zijn altijd vertrouwelijk. Haar rol is altijd bemiddelend. 
 
Zo nodig zal zij u doorverwijzen naar de externe onafhankelijke 
vertrouwenscontactpersonen van Xpect Primair, die u kunnen begeleiden bij eventueel 
verder te nemen stappen. Bijvoorbeeld als u uw klacht formeel, schriftelijk wilt indienen 
bij de onafhankelijke klachtencommissie van de regio Midden-Brabant. Voor de precieze 
procedure verwijzen wij naar de klachtenregeling die op school ter inzage ligt. 
 
Overige klachten 
Onder overige klachten verstaan wij bijvoorbeeld onvrede over de begeleiding van uw 
kind, toepassing van strafmaatregelen of de beoordeling van uw kind. 
 
We gaan ervan uit dat u met overige klachten in eerste instantie naar de betrokkene(n) 
gaat. Meestal is dit voor ouders de leerkracht. Komt u er samen niet uit dan kunt u terecht 
bij de directie. Komt u er op school niet samen uit dan kunt u contact opnemen met het 
bestuur van Xpect Primair. Het bestuur zal dan samen met u en school zoeken naar een 
oplossing. 
 
5.4. Verlof aanvragen 

 
Leerlingen zijn leerplichtig vanaf de eerste dag van de maand volgend op hun vijfde 
verjaardag. Vierjarigen zijn niet leerplichtig maar zo  beschouwen wij ze wel. Wij houden 
absentielijsten bij van de afwezigheid van onze leerlingen. 
 
Mocht uw kind school moeten verzuimen door ziekte of anderszins, dan ontvangen wij 
graag voor 8.30u telefonisch of schriftelijk bericht. In bijzondere gevallen kunnen wij van 
het normale lesrooster afwijken. Wilt u van het lesrooster afwijken, dan kunt u bij de 
directie 10 dagen van te voren schriftelijk verlof aanvragen. Voor formulieren voor de 
verlofaanvraag kunt u bij de administratie terecht. Wij houden ons op school aan de 
richtlijnen voor verlof zoals de gemeente Tilburg die in wetgeving heeft vastgesteld. 
 
Van verzuim dat niet is aangevraagd, ongeoorloofd verzuim na een afgewezen verzoek en 
verzuim zonder mededeling van ziekte, doen wij aangifte bij de leerplichtambtenaar van 
de gemeente Tilburg. Veelvuldig verzuim melden wij bij de leerplichtambtenaar. 
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5.5. Toelating, schorsing en verwijdering 

 
Toelating van leerlingen 
Als uw kind vier jaar wordt, mag het naar school. In principe zijn alle kinderen op school 
welkom mits de ouders de doelstellingen van het onderwijs in het algemeen en die van 
onze school in het bijzonder, onderschrijven. Zie hiervoor ook hoofdstuk 4: De zorg voor 
kinderen. 
We gaan ervan uit dat de ouders ons de gegevens verstrekken die noodzakelijk zijn bij de 
beoordeling van de toelating. Als er belangrijke gegevens verzwegen worden, kan dat een 
reden zijn om uw kind niet toe te laten. 
 
Schorsing en verwijdering van leerlingen 
Als het gedrag van leerlingen zodanig is dat handhaving van deze leerling op school 
twijfelachtig is, volgen wij het beleid dat voor schorsing of verwijdering van leerlingen 
door het bestuur van Xpect Primair is opgesteld. Zie voor verdere informatie bijlage C 
Informatie van het bevoegd gezag van de Stichting Xpect Primair. 
 
5.6. Schoolverzekering 

 
Wettelijke aansprakelijkheid in het onderwijs 
Vaak wordt gedacht dat de school aansprakelijk is voor alle schade, die aan leerlingen en 
personeel of hun eigendommen tijdens schooltijd wordt toegebracht. De 
aansprakelijkheid van de school, het personeel en het bestuur is door de wet beperkt. De 
aansprakelijkheid van ouders is onlangs uitgebreid. 
 
Aansprakelijkheid van de school 
Sinds kort geldt de aansprakelijkheid van leerkrachten voor de handelingen van hun 
leerlingen gedurende schooltijd in beperkte mate. De ouders zullen moeten aantonen dat 
de toezichthoudende leerkracht schuld heeft aan de gedragingen die de schade tot gevolg 
heeft gehad. 
De leerkracht heeft pas schuld als hij de leerling opdracht heeft gegeven tot het plegen 
van een handeling waarvan bekend zou moeten zijn dat deze voor de leerling zelf of voor 
anderen gevaar inhield. 
 
Aansprakelijkheid van het bestuur 
De aansprakelijkheid van het bestuur beperkt zich in hoofdzaak tot de aansprakelijkheid 
van gedragingen van het personeel en de schade die voortvloeit uit het in slechte staat 
verkeren van het schoolgebouw. 
 
Aansprakelijkheid van ouders 
Sinds kort geldt voor ouders van leerlingen tot 14 jaar een risico-aansprakelijkheid. Dat 
wil zeggen dat zij aansprakelijk zijn voor de schade die door hun kinderen aan andere 
leerlingen, schooleigendommen etc. wordt toegebracht. Kinderen tot 14 jaar kunnen niet 
zelf worden aangesproken. 
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Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering 
Ouders dienen zelf zorg te dragen voor een verzekering tegen de gevolgen van wettelijke 
aansprakelijkheid van de ouders en de kinderen. 
De school heeft een schoolaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Deze verzekering 
dekt minstens de aansprakelijkheid van het schoolbestuur zelf, het personeel, ouders of 
anderen die op verzoek van school ondersteunende taken onder verantwoordelijkheid 
van een personeelslid verrichten (bijvoorbeeld lees- en overblijfouders). 
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Hoofdstuk 6 : Bijzondere en naschoolse activiteiten 

 
6.1. Bijzondere activiteiten 

 
Onder bijzondere activiteiten rekenen we alle evenementen die onder schooltijd 
plaatsvinden maar niet tot het normale lesprogramma behoren. 
 
Afscheid groep 8 
Aan het einde van het schooljaar neemt groep 8 afscheid van de basisschool. Er wordt op 
diverse momenten en op verschillende manieren teruggeblikt op de jaren die de kinderen 
op de Jeanne d’Arcschool hebben doorgebracht. Daarnaast wordt er vooruit gekeken naar 
de toekomst. 
Het schooljaar wordt feestelijk afgesloten. In overleg met de leerkrachten denkt de groep 
na over de manier waarop zij dat willen doen. 
 
Adjesdag 
Meneer Ad heeft heel lang op onze school gewerkt en toen hij met pensioen ging zijn we 
begonnen met Adjesdag. Meneer Ad was en is nog steeds dol op muziek, daarom worden 
er op die dag allerlei muzikale- en dansworkshops gegeven. De dag wordt afgesloten met 
een voorstelling. Dit schooljaar zullen we deze feestelijke dag combineren met Cultuur 
met Kwaliteit. Een programma waarmee we de komende 3 jaren het cultuur-onderwijs 
op onze school verbeteren. 
 
Boerderij dag 
In het voor- of najaar brengen de kleuters een bezoek aan de kinderboerderij van 
Amarant. 
 
Bibliotheekbezoek 
Het lezen van boeken is erg belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Alle kinderen 
krijgen gratis een abonnement bij de bibliotheek en kunnen daar elke drie weken 6 
boeken lenen. 
Van school uit gaat iedere groep één keer per maand naar de openbare bibliotheek 't Sant 
in het wijkcentrum, waar de kinderen zelf een boek uit mogen kiezen om in de klas te 
lezen. 
 
Carnaval 
Met carnaval organiseren we een feest waarbij alle groepen op hun wijze kunnen feesten. 
 
Dansjesmiddag 
Alle kleuters en leerlingen van de onderbouw trakteren de ouders, opa’s en oma’s op 
prachtig uitgevoerde dansjes in de aula. 
 
Excursies 
Een gedeelte van de ouderbijdragen wordt gereserveerd voor excursies. Deze uitstapjes 
dienen ter ondersteuning van het lesprogramma. 
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Feestelijke afscheids- en introductieweek 
Traditiegetrouw sluiten wij het schooljaar af met een feestelijke week. De kinderen 
nemen afscheid van hun oude stamgroep en maken in deze laatste schoolweek op een 
feestelijke manier kennis met hun nieuwe klasgenootjes en leerkracht. 
 
Herfstwandeling 
De groepen 1 t/m 4 maken in dit seizoen een wandeling door het bos. 
 
Juffen- en meneren dag 
De leerkrachten van de bouwen vieren elk jaar gezamenlijk hun verjaardag. Na de 
felicitaties starten de groepen hun eigen feestprogramma. 
 
Kerstviering 
In een sfeervol aangeklede school geven we de kinderen de betekenis van het kerstfeest 
mee. De viering in de aula is de afsluiting van het kerstproject. Veel ouders blijven op 
school en vieren met elkaart het kerstfeest. De kinderen vieren het feest met elkaar in de 
stamgroep. 
 
Kinderenboekenweek 
Op school besteden we ruime aandacht aan de Kinderboekenweek. Tijdens de 
Kinderboekenweek zijn er speciale vieringen in en buiten de school. 
 
Marietje Kessels project 
In groep 7 krijgen de leerlingen een weerbaarheidstraining aangeboden door 
preventiewerkers van het Marietje Kessels project. Door het vergroten van de 
weerbaarheid proberen we enerzijds te voorkomen dat kinderen het slachtoffer worden 
van machtsmisbruik en anderzijds dat kinderen zich schuldig maken aan 
grensoverschrijdend gedrag. 
 
Nationaal voorleesontbijt 
Met onze peuters en kleuters nemen we deel aan het Nationaal Voorleesontbijt. Aan 
feestelijk gedekte tafels luisteren zij geboeid naar het voorlezen van een prentenboek. 
 
Palmpaastocht 
De leerlingen van de onderbouw gaan elk jaar met Palmpasen op palmpaastocht naar 
bejaardenhuizen in de buurt. 
 
Schoolfotograaf 
Ieder jaar komt de fotograaf op school om foto’s te maken van de kinderen. Ouders 
kunnen, geheel vrijblijvend, deze foto’s kopen. 
 
Sinterklaasviering 
Sinterklaas is een hele dag op onze school op bezoek. We verwelkomen hem in de aula. 
Iedere groep ontvangt een bezoekje van de Sint en zijn gevolg. 
 
Sponsorloop 
De school houdt jaarlijks een sponsorloop voor een goed doel. Het doel wordt vooraf 
vastgesteld en schriftelijk aan de ouders meegedeeld. 
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Studiedagen 
Het team heeft een aantal keer per jaar een studiedag. Deze dagen worden gebruikt om 
dieper in te gaan op een bepaald aspect van het onderwijs. Op deze dagen zijn de kinderen 
vrij. U wordt ruim van tevoren ingelicht via de schoolkalender en de Nieuwsbrief. 
 
6.2. Naschoolse activiteiten 

 
Naschoolse activiteiten zijn evenementen die na schooltijd plaatsvinden maar waar 
kinderen in schoolverband aan deelnemen. 
 
Fondsen werf actie 
Elk najaar organiseren we een sponsorloop voor een goed doel. 
Elk voorjaar  verkopen de kinderen iets aan belangstellenden. Bijvoorbeeld paaseieren, 
bloembollen, plantjes. De opbrengst van deze actie komt ten goede aan de leerlingen: het 
doel wordt vooraf vastgesteld en schriftelijk aan de ouders meegedeeld. 
 
Vakantie- en weekendsporttoernooien van Sportbedrijf Tilburg 
De gemeente Tilburg organiseert regelmatig sporttoernooien voor leerlingen van de 
basisschool. Kinderen krijgen volop de gelegenheid om deel te nemen aan deze 
toernooien. Soms wordt een kleine eigen bijdrage gevraagd, maar meestal wordt de 
deelname betaald door de ouderraad. 
 
Naschools aanbod 
Een aantal keren per jaar worden kinderen in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan 
het “Naschoolse aanbod”. Dat zijn een aantal activiteiten op het gebied van sport, techniek, 
drama, dans, muziek. Vanuit de interesses van de kinderen worden passende activiteiten 
gezocht. De kinderen krijgen hier op school informatie over. Zij kunnen zich hiervoor 
opgeven als u er mee akkoord gaat. Ouders zorgen zelf voor halen en brengen en wonen 
startende en afsluitende presentaties bij. Deze activiteiten worden bekostigd vanuit de 
LEA-subsidie van de Gemeente Tilburg met de intentie de brede talentontwikkeling te 
stimuleren. 
 
Vakantieschool; Taal52 
In de zomer- herfst-, kerst-, voorjaar- en meivakantie kunnen kinderen van de Taalschool 
deelnemen aan Taal 52. Kinderen volgen een leuk en uitdagend programma. Het ritme 
van schoolgaan wordt vastgehouden en kinderen krijgen extra lesaanbod op het gebied 
van de algemene ontwikkeling en de kernvakken. Doel is om een terugval in de taal- en 
rekenontwikkeling te voorkomen.Taal52 wordt georganiseerd door Plein013. De 
kinderen doen mee onder de verantwoordelijkheid van de school die zij regulier 
bezoeken. 
 
 
Weekendschool 
IMC Weekendschool is een school op zondag voor gemotiveerde kinderen.  
Vanaf groep 7 tot en met de brugklas kunnen kinderen een extra dag in de week naar 
school. Niet om te leren rekenen en schrijven, maar om te leren van enthousiaste 
professionals! Op zondag spelen ze een rechtszaak na in de rechtbank, krijgen ze les van 
brandweermannen in de kazerne, leren ze debatteren met politici, presenteren ze het 
journaal en maken ze kunstwerken met echte kunstenaars. Ze krijgen lessen in 
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journalistiek, sterrenkunde, geneeskunde, recht, psychologie, film en nog veel en veel 
meer. Op deze manier leren deze kinderen hun talenten ontdekken, krijgen ze meer 
zelfvertrouwen en ontmoeten ze mensen uit verschillende lagen van de samenleving. De 
Weekendschool wordt georganiseerd T-primair. 
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6.3 Buitenschoolse opvang 

 
BSO Pellikaan 
De kinderen van onze school kunnen na schooltijd gaan spelen bij deze buitenschoolse 
opvang van Kinderstad. BSO Pellikaan is een ‘sport’ BSO en gevestigd in het gebouw van 
Pellikaan Health en Racquet Club. Deze unieke BSO biedt kinderen, naast gewone 
activiteiten zoals knutselen en lezen, de mogelijkheid om te sporten zonder dat daar extra 
kosten aan verbonden zijn. 
U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen bij BSO Pellikaan, Rueckertbaan 
219, 5042 AE Tilburg (013-4630672). 
 
“Als kinderen bij ons komen - na een lange schooldag - mogen ze zelf kiezen wat ze 
graag willen doen.” 
 
Allerlei activiteiten 
Op de BSO kunnen kinderen op een leuke manier hun vrije tijd doorbrengen. Het gaat 
vooral om ontspanning, want de kinderen hebben al de hele dag op school gezeten: samen 
spelen of ravotten, even nakletsen over school, een boekje lezen of spelletje doen, 
knutselen of buiten spelen. Bovendien verzinnen de pedagogisch medewerkers allerlei 
activiteiten, zodat er van alles te beleven is. Soms wordt er ook gebruik gemaakt van 
zogenaamde Buitenkamers. Dat kan een nabijgelegen gymzaal zijn, maar ook een 
atelierruimte of muziekschool. Voor alle leeftijdsgroepen wordt een aanbod op maat 
verzorgd. Zo bieden we de achtplussers een uitdagend aanbod van activiteiten op het 
gebied van cultuur, natuur en sport, naast het vrije spel. 
 
Openingstijden 
De buitenschoolse opvang is 52 weken per jaar geopend - van maandag tot en met vrijdag 
- en alleen gesloten tijdens de nationale feestdagen en op de jaarlijkse studiedag van 
Kinderstad. Opvang is dus ook mogelijk tijdens de schoolvakanties en op vrije en 
studiedagen van de school. 
De opvang sluit aan op de schooltijden en de kinderen van onze school worden opgehaald 
door de BSO. De opvang is open tot 18.30 uur. Op dagen dat de school gesloten is 
(studiedagen) en tijdens schoolvakanties is opvang mogelijk vanaf 7.30 uur. 
Ouders kunnen ook een contract afsluiten waarbij zij uitsluitend gebruik maken van de 
opvang tijdens de schoolvakanties (12 weken per jaar) of voor opvang zonder 
schoolvakanties (40 weken per jaar). 
 
Voorschoolse opvang 
Voorschoolse opvang is mogelijk bij BSO Pellikaan vanaf 7.30 uur. Op die manier kunt u 
de dag minder gehaast beginnen en is uw kind altijd op tijd op school. 
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Aanmelding en kosten 
Bent u geïnteresseerd in de opvang van uw kind bij de BSO? Neemt u dan contact op met 
de afdeling Planning en Bemiddeling van Kinderstad, telefoon 013 583 80 40 
 
Kijk ook op: www.kinder-stad.nl 
 
Professionele opvang 
Kinderstad heeft het motto 'thuis in Kinderstad’. Zij vindt het belangrijk dat kinderen zich 
thuis voelen. Enthousiaste en goed opgeleide medewerkers zorgen ervoor dat ieder kind 
tot zijn recht komt, individueel en in de groep. Ook het contact met de ouders vindt 
Kinderstad heel belangrijk. Een goede samenwerking vormt de basis voor een optimale 
opvang van de kinderen. 
Kinderstad is een professionele opvangorganisatie. Uiteraard voldoen de ruimtes en 
inrichting aan de wettelijke eisen en zijn ze aangepast aan de kinderen. De kwaliteit van 
de locaties, de speelruimtes en het speelmateriaal hebben voortdurend de aandacht. 
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Hoofdstuk 7: Ontwikkeling van het onderwijs 

 
7.1. Activiteiten ter verbetering van het onderwijs 

 
Wij volgen de onderwijsvernieuwingen op de voet, maar we toetsen steeds vanuit het 
Jenaplanconcept of de vernieuwingen wel een toegevoegde waarde hebben voor onze 
school. Al eerder in deze schoolgids staat vermeld dat we als school inspelen op actuele 
ontwikkelingen door in te zoomen op het ontwikkelen van 21st century skills bij kinderen 
en het team. 
 
De afgelopen jaren hebben wij verschillende instrumenten ingezet om de kwaliteit van 
het onderwijs op basisschool Jeanne d’Arc in beeld te krijgen. Uit interne en externe 
analyses zijn enkele verbeterpunten naar voren gekomen, waar we aan gaan werken. 
 
Intensivering samenwerking peuterspeelzaal en basisschool 
Wij werken aan een hechte samenwerking tussen de peuterspeelzaal en de basisschool 
en afstemming van inhoudelijke en organisatorische zaken. Vanuit het gemeentelijk 
beleidsplan Klemtoon op taal werden we tot december 2016 hierin ondersteund. We 
bereiken een optimale samenwerking door de jaarplanning en routines op elkaar af te 
stemmen, te zorgen voor een heldere interne en externe communicatie en een heldere 
overlegstructuur. Kinderen gaan bij elkaar in de groep op bezoek. We hebben hetzelfde 
VVE programma en hanteren hetzelfde observatiesystem. Zowel in de dagelijkse gang van 
zaken als tijdens de projecten zoeken we naar mogelijkheden om de ouders bij de 
ontwikkeling van hun kind te betrekken. Hiervoor hebben we een coördinator VVE en 
twee intermediairs in dienst genomen. Voor de ouders van kleuters hebben we een 
programma aangeschaft om thuis en school beter op elkaar af te stemmen. De middelen 
hiervoor ontbreken helaas bij “Kinderstad”, de organisatie waar de peuterspeelzaal onder 
valt. Komend jaar gaat de harmonisering van peuterspeelzaal-werk en kinderopvang 
plaatsvinden. Het zal belangrijk zijn om de hoge kwaliteit van samenwerking vast te 
houden. 
 
Ontwikkeling van het schoolklimaat 
Respect voor elkaar staat hoog in het vaandel. Wij geven door middel van een gedragscode 
leerlingen, teamleden en ouders handreikingen om een veilige school te creëren, waarin 
men goede omgangsvormen hanteert en geen plaats is voor agressiviteit, discriminatie of 
pestgedrag. Het pestprotocol ligt ter inzage op school. 
 
De kinderen hebben op school ook een duidelijke stem en zijn vertegenwoordigd in onze 
leerlingenraad. Zij kunnen op die manier ideeën aandragen, meedenken en de klas 
vertegenwoordigen. 
 
Onderwijskundige doelen 
De  zorg wordt verder uitgewerkt en gericht op het passend onderwijs. Er is op het gebied 
van kwaliteitsverbetering een goede ontwikkeling gerealiseerd. De leeropbrengsten 
spelen een belangrijke rol. We hebben de rekenmethode Wizwijs geïmplementeerd. We 
hebben een nieuwe werkwijze voor begrijpend lezen ontwikkelt. We implementeren in 
het schooljaar 2017-2018 de nieuwe taalmethode Taal Doen!  
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Voor de zaakvakken gaan we thematisch werken. We gaan verder aan de slag om kinderen 
meer eigenaar te maken van hun eigen leerproces. We gaan kinderen laten ervaren dat 
ieder een talent heeft. We helpen kinderen te ontwikkelen vanuit dat talent  om te 
bereiken wat je wilt. 
 
Om een beter en gedetailleerder beeld te krijgen van de plannen die we als school 
gemaakt hebben liggen het schoolplan, het jaarplan en het plan van aanpak, ter inzage bij 
de directie. 
 

Hoofdstuk 8: Resultaten van het onderwijs 

 

Een veel gestelde vraag bij de aanmelding van leerlingen is de vraag naar de prestaties 
van de school. 
 
Het afgelopen schooljaren zijn de leerlingen van onze school  uitgestroomd naar alle 
vormen van het voortgezet onderwijs, van het voortgezet speciaal onderwijs tot aan het 
V.W.O. 
 
Uitstroom per schooltype in percentages 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 
VWO 24 9 15 11 12 
HAVO 24 36 8 22 41 
VMBO 52 46 77 67 47 
VSO 0 9 0 0 0 
N= 17 11 13 18 17 

 

De gemiddelde resultaten op de eindtoets (met correctie LG) van de afgelopen jaren zien 
er als volgt uit: 
 
gem. 2012-2013 534,1 
gem. 2013-2014 533,5 

 gem. 2014-2015       533,5 
 gem. 2015-2016 (route 8)      184,6 
 gem. 2016-2017 (route 8)                         204,9 
 
Deze scores laten zien dat de kinderen gemiddeld tot bovengemiddeld presteren, afgezet 
tegen scholen met vergelijkbare populatie. We zijn daar trots op. 
 
We streven er naar de kinderen te laten presteren overeenkomstig kun mogelijkheden. 
We horen van het voortgezet onderwijs terug dat we een goed advies hebben gegeven en 
dat kinderen zich goed kunnen handhaven in het VO. 
We zijn gestart met het alyseren van terugkoppelingsgegevens van het VO uit Vensters 
PO.  

Hoofdstuk 9: Schoolregels en weetjes 
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Fruit 
Alle kinderen krijgen ’s morgens vóór of tijdens de pauze de gelegenheid om het fruit te 
eten, dat ze van thuis hebben meegenomen. Een gezond tussendoortje geeft weer nieuwe 
energie en verhoogt de concentratie. Het is handig als het fruit en/of het drinken voorzien 
is van een naam. 
 
Gevonden voorwerpen 
Vaak blijven kledingstukken of tassen op school achter. Deze worden door ons twee 
maanden bewaard. Wanneer uw kind iets is kwijtgeraakt, kunt u het beste even contact 
opnemen met de administratie. Namen in kledingstukken en tassen wijzen de weg naar 
de juiste eigenaar. 
 
Hoe ga ik naar school? 
De meeste kinderen wonen dichtbij en kunnen te voet naar school komen. 
Alleen kinderen die verder weg wonen, mogen met de fiets naar school komen. Vanwege 
de veiligheid vragen wij u en uw kinderen gebruik te maken van de grote poort in de 
Tempelhofstraat als u te voet komt. Kinderen die met de fiets komen kunnen het beste via 
de Schophollaan of de Le Bourgetstraat via de poort naar binnen gaan. Zij komen dan 
direct bij de fietsenstalling binnen. Kinderen kunnen hun fiets op slot stallen in de 
fietsenstalling op de speelplaats. De school kan niet aansprakelijk gesteld worden voor 
eventuele schade. 
Ouders die hun kind per auto brengen worden verzocht: 
• extra voorzichtig te rijden in de straten rond de school 
• hun auto niet te parkeren vlak voor de toegangspoorten van de school. 
 
Kledingvoorschrift 
De cultuur van de school kenmerkt zich door openheid en respect voor elkaar. Daarbij 
past geen kleding die het gelaat bedekt. Dit belemmert een open communicatie met elkaar 
en frustreert het interactieve karakter van het onderwijs aan onze school. Daarom wordt 
het dragen van dit soort kleding niet toegestaan. 
Kleding die het lichaam dermate blootstelt dat het uitdagend of aanstootgevend is, is 
eveneens verboden. Het dragen van deze kleding tast het wederzijds respect aan. 
 
Inlooptijd 
Tien minuten voordat de school begint, gaan de gangdeuren open en kunnen alle kinderen 
en ouders naar binnen. De leerkrachten zijn dan in het lokaal aanwezig. U kunt dan even 
een kijkje nemen in de groep van uw kind of de leerkracht even aanspreken. Voor een 
uitgebreid gesprek vragen wij u een afspraak te maken met de leerkracht van uw kind. 
Als kinderen eenmaal naar binnen gekomen zijn, willen wij dat zij binnen blijven. 
We verzoeken zowel de kinderen als de ouders het belsignaal in acht te nemen, zodat om 
8.30u en 13.00u meteen met de les begonnen kan worden. Vanwege de veiligheid gaan 
dan ook de speelplaatsdeuren op slot en kunt U alleen via de hoofdingang aan de Le 
Bourgetstraat nog naar binnen. 
 
Luizencontrole 
Na iedere vakantie controleert het luizenteam elk kind op hoofdluis. Het team gaat 
vakkundig te werk en wordt hierbij geadviseerd door de GGD. Hoofdluis kan iedereen 
krijgen, ook als alle denkbare hygiënische maatregelen genomen zijn. Geen reden tot 
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paniek of schaamte maar wel alle reden om actie te ondernemen ter voorkoming van 
uitbreiding. Daarom verzoeken wij u de leerkracht van uw kind in te lichten, als uw kind 
hoofdluis heeft. 
Zowel op school als bij de apotheek en de huisarts is een folder verkrijgbaar met tips ter 
bestrijding. De school heeft  luizencapes voor de jassen van alle kinderen  aangeschaft om 
mogelijke verspreiding te voorkomen. 
 
Rampenplan 
Op school is een rampenplan aanwezig. In ieder lokaal hangt een kopie hiervan. Hierop is 
aangegeven wat te doen bij calamiteiten om de kinderen zo snel mogelijk in veiligheid te 
brengen. Het ontruimingsplan wordt eenmaal per jaar geoefend. 
 
Roken op school 
Het is in onze school niet toegestaan om te roken. 
 
Schoolkalender 
Aan het begin van het schooljaar ontvangen alle ouders een kalender. In deze jaarkalender 
vindt u allerlei wetenswaardigheden over de school en belangrijke activiteiten staan 
hierin vermeld. 
 
Schoolplan 
Het schoolplan ligt ter inzage op school. Het schoolplan beschrijft het onderwijskundig 
beleid, het personeelsbeleid en het beleid m.b.t. bewaking en verbetering van het 
onderwijs. Het wordt telkens voor een periode van vier jaar vastgelegd. Het is tevens het 
document dat we ter verantwoording van ons onderwijs aan de inspectie voorleggen. 
 
Snoepen 
Tijdens de lesuren wordt er niet gesnoept. Wij verzoeken u dringend om uw kinderen 
geen snoep en chips mee te geven voor onder de pauze. Een gezond hapje of een stukje 
fruit is zeker zo lekker! 
 
Speelplaats 
Onze speelplaats biedt de kinderen de mogelijkheid fijn te kunnen spelen. Op de peuter- 
en kleuterspeelplaats zijn verschillende klautertoestellen en een zandbak. Op de grote 
speelplaats staan ook enkele speeltoestellen en hebben we een voetbalhoek gecreëerd 
waar de kinderen volgens een afgesproken rooster met een foambal kunnen voetballen. 
 
Ook op de speelplaats willen wij onze kinderen een gevoel van veiligheid geven, daarom 
hebben we enkele regels afgesproken: 
• De kinderen mogen niet in de fietsenstalling spelen; 
• Papiertjes en afval worden in de prullenbak gedaan; 
• Er wordt voorzichtig gespeeld op de speeltoestellen; 
• We houden rekening met elkaar op de speelplaats. 
Voor schooltijd en in de pauze wordt er op de speelplaats gesurveilleerd. De 
surveillerende leerkracht handelt eventuele problemen zelf af en neemt, indien nodig, 
contact op met de leerkracht van de kinderen of met de directie. 
Het is niet de bedoeling dat ouders kinderen van anderen aanspreken op hun gedrag 
(uitgezonderd overblijfouders tijdens het overblijven). Als u zich stoort aan het gedrag 
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van andere kinderen kunt u dit melden bij de leerkracht. Deze zal de kinderen daar op 
aanspreken. 
 
Sponsoring en bijdragen 
Op dit moment maakt de school nog geen gebruik van geldelijke sponsoring, maar staat 
daar wel positief tegenover. 
 
Bij sponsoring houdt de school zich aan het Convenant Sponsoring zoals dat door de 
overheid is ondertekend, en de richtlijnen zoals omschreven in bijlage C. Het convenant 
ligt op school ter inzage. Er is altijd toestemming nodig van de MR. 
 
Waardevolle, materiële bijdragen zijn naast geldelijke sponsoring welkom. 
 
Verjaardagen 
We besteden veel aandacht aan de verjaardag van de kinderen. In de stamgroep wordt 
gezongen en het kind mag trakteren in de groep. Wij vragen u om de traktatie bescheiden 
en gezond te houden. 
 
Tijdens de weeksluiting worden de jarigen van die week in het zonnetje gezet. Zij worden 
door de hele school toegezongen en krijgen een verjaardagskaart van alle leerkrachten. 
 
In de onderbouw zijn de ouders van de jarigen van harte welkom tijdens de verjaardag 
viering, die bijna altijd plaatsvindt aan het begin van de ochtend. 
 
De kinderen van stamgroep 1-2 kunnen voor hun jarige ouders en grootouders een klein 
cadeautje maken. Wij vragen u om tijdig hun namen en verjaardag datum op het bord te 
schrijven. 
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Adressen 

 
Xpect Primair 
J. Asselbergstraat 38 
5002 AA Tilburg 
013-4648230 
www.xpectprimair.nl 
 

Mevr. MR. C. Zandbergen, 
voorzitter College van Bestuur 
 

J. Klerkx 
06-22348129 
 
Hermann Werger 
013-4686499 
 
 

Externe vertrouwenspersonen 

Stichting KOMM 
Mw. A. de Koning-Meeus 
Postbus 75 
4850 AB  Ulvenhout 
tel. 06 – 10585367 
Email: kommadk@gmail.com 
Website: www.komm.nl 
 

Klachten over machtsmisbruik 

Bureau Leerplicht 
Postbus 90118 
5000 LA Tilburg 
013-5429575 
 

Mevr. Van Gorp,   leerplichtambtenaar 

Kinderstad 
Postbus 769 
5000 AT Tilburg 
013-5367953 
www.kinder-stad.nl 
 

Peuterspeelzalen en buitenschoolse 
opvang 

BSO Pelikaan 
Rueckertbaan 219 
5042 AE Tilburg 
013-4630672 
www.kinderopvanggroep.nl 
 

 

Peuterspeelzaal Het Zand (Kinderstad) 
Le Bourgetstraat 21 
5042 TG Tilburg 
013-4673997 
 

 

  

http://www.xpectprimair.nl/
mailto:kommadk@gmail.com
http://www.komm.nl/
http://www.kinder-stad.nl/
http://www.kinderopvanggroep.nl/
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GGD Hart voor Brabant 
Ringbaan West 227 
5037 OC Tilburg 
www.ggdhartvanbrabant.nl 
 

Valerie Corver,  jeugdarts 
Annie wijffels, verpleegkundige 
Celine Lecluse, GVO 

Bibliotheek ‘t Sant 
Beneluxlaan 74 
5042 WS Tilburg 
013-4683308 
www.biblotheekmiddenbrabant.nl 
 

 

Plein013 
Postbus 1372 
5004 BJ Tilburg 
Piushaven 3 
5017 AN  Tilburg 
013-2100130 
www.Plein013.nl 
info@plein013.nl 
 

Directeur T.van Rijzewijk 

Inspectie 
Info@owinsp.nl 
www.onderwijsinspectie.nl 
0800-8051 (gratis) 
 

 

 
  

http://www.ggdhartvanbrabant.nl/
http://www.biblotheekmiddenbrabant.nl/
http://www.plein013.nl/
mailto:Info@owinsp.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl/
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Bijlagen 

 
Bijlage A 

 
Medewerkers en taakverdeling 2017-2018 
 
Directeur      Jopie de Bruin 
 
Interne Begeleider (IB)   Dana Wellens 
 
Interne vertrouwenspersoon en  Michelle van Esch 
Coördinator sociale veiligheid 
 
Coördinator ICT    Michelle van Esch en Mariëlle Damen 
 
Coördinator VVE     Ien Frieling 
 
Groepsnamen schooljaar 2017-2018 
 
Groep 1/2a  De giraffen   juffrouw Natasja en juffrouw Sheila 
Groep 1/2b  De apen    juffrouw Jitske en juffrouw Enny 
 
Groep 3/4 De olifanten   juffrouw Mariëlle en juffrouw Maaike, 

juffrouw Mudassar (onderwijsassistent) 
 

Groep 5/6 De cheeta’s   juffrouw Michelle en juffrouw Thecla 
 
Groep 7/8 De jaguars   juffrouw Bo, juffrouw Ineke en juffrouw Arnee 
 
Taalschool De pythons   juffrouw Monique en juffrouw Daisy,  

juffrouw Diana en juffrouw Debbie 
 
Overige leerkrachten en teamleden 
 
lichamelijke opvoeding    Roel Ellen 
administratief medewerkster   Tonny van Wezel 
conciërge      Geert de Jong 
school maatschappelijk werk (lid OT)  Astrid van den Berg 
schoolconsulent (lid OT)    Teatske Bekkema 
jeugdverpleegkundige (lid OT)   Annie Wijffels 
 
Overige medewerkers   De Schoonmaak Coöperatie 
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Ouderraad (OR) 
Namens de ouders    Corina van Esch (moeder van Bart) 

Kim Roelen (moeder van Dana en Ties) 
Aart Stolte (vader van Lian en Sjeng) 
Maissaa Alrawi (moeder van Gabriel en Julia) 
Michel Verhoeven (vader van Damian en Mike) 
Celeste Lahay (moeder van Timme) 
Müge Elmas (moeder van Berkay) 
Danielle van Gestel (moeder van Max en Sem) 

Penningmeester:   Kim Roelen 
Namens het team    Sheila Klazen - Stoop en Bo Jessen - Rosch 
 
Rekeningnr. OR:    NL98 RABO 0162 4866 77 

t.n.v. Stg.XpectPrimair inz. Jeanne d’Arc 
 
TussenSchoolse Opvang (TSO) 
Coördinatie    Nicole van de Broek 

Priscilla Koopsen 
Maisaa Alwari 

 
Rekeningnr. TSO:   NL98 RABO 0162 4866 77 

t.n.v. Stg.XpectPrimair inz. Jeanne d’Arc 
 
Medezeggenschapsraad (MR) 
Namens de ouders:   Voorzitter: Michael van Mourik (vader van Timme) 

Sevim Unal ( moeder van Remsi Emir) 
Mo Chentouf (vader van Lina) 

Namens het team:  Secretaris: Natasja van den Hout - van de Ven 
(leerkracht) 
vacature 

 
Gemeenschappelijke MR Xpect Primair 
Namens onze school zijn afgevaardigd 
namens het team:   Thecla Essed 
namens de ouders:    vacature 
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Bijlage B 

 
Twintig basisprincipes van het Jenaplan 
 
* Elk mens is uniek; zo is er maar één.  

Daarom heeft ieder kind en elke volwassene  
een onvervangbare waarde. 
 

* Elk mens heeft het recht een eigen identiteit  
te ontwikkelen. Deze wordt zoveel mogelijk gekenmerkt door: zelfstandigheid, 
kritisch bewustzijn, creativiteit en gerichtheid op sociale rechtvaardigheid. Daarbij 
mogen ras, nationaliteit, geslacht, seksuele gerichtheid, sociaal milieu religie, 
levensbeschouwing of handicap geen verschil uitmaken. 
 

* Elk mens heeft voor het ontwikkelen van een eigen identiteit persoonlijke relaties 
nodig: met andere mensen; met de zintuiglijke waarneembare werkelijkheid van 
natuur en cultuur; met de niet zintuigelijk waarneembare werkelijkheid. 
 

* Elk mens wordt steeds als totale persoon erkend en waar mogelijk ook zo benaderd 
en aangesproken 
 

* Elk mens wordt als een cultuurdrager en - vernieuwer erkend en waar mogelijk ook 
zo benaderd en aangesproken. 
 

* Mensen moeten werken aan een samenleving die ieders unieke en onvervangbare 
waarde respecteert. 
 

* Mensen moeten werken aan een samenleving die ruimte en stimulansen biedt voor 
ieders identiteitsontwikkeling. 
 

* Mensen moeten werken aan een samenleving waarin rechtvaardig, vreedzaam en 
constructief met verschillen en veranderingen wordt omgegaan. 
 

* Mensen moeten werken aan een samenleving die respectvol en zorgvuldig aarde en 
wereldruimte beheert. 
 

* Mensen moeten werken aan een samenleving die de natuurlijke en culturele 
hulpbronnen in verantwoordelijkheid voor toekomstige generaties gebruikt. 
 

* De school is een relatief autonome coöperatieve organisatie van betrokkenen. Ze 
wordt door de maatschappij beïnvloed en heeft er zelf ook invloed op. 
 

* In de school hebben de volwassenen de taak de voorgaande uitspraken over mens en 
samenleving tot (ped)agogisch uitgangspunt voor hun handelen te maken. 
 

* In de school wordt de leerstof zowel ontleend aan de leef- en belevingswereld van de 
kinderen als aan de cultuurgoederen die in de maatschappij als belangrijke middelen 
worden beschouwd voor de hier geschetste ontwikkeling van persoon en 
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samenleving. 
 

* In de school wordt het onderwijs uitgevoerd in pedagogische situaties en met 
pedagogische middelen. 
 

* In de school wordt het onderwijs vorm gegeven door een ritmische afwisseling van 
de basisactiviteiten gesprek, spel, werk en viering. 
 

* In de school vindt overwegend heterogene groepering van kinderen plaats, naar 
leeftijd en ontwikkelingsniveau, om het leren van en zorgen voor elkaar te 
stimuleren. 
 

* In de school worden zelfstandig spelen en leren afgewisseld en aangevuld door 
gestuurd en begeleid leren. Dit laatste is expliciet gericht op niveauverhoging. In dit 
alles speelt het initiatief van de kinderen een belangrijke rol. 
 

* In de school neemt wereldoriëntatie een centrale plaats in met als basis ervaren, 
ontdekken en onderzoeken. 
 

* In de school vinden gedrags- en prestatiebeoordeling van een kind zoveel mogelijk 
plaats vanuit de eigen ontwikkelingsgeschiedenis van dat kind en in samenspraak 
met hem. 
 

* In de school worden verandering en verbeteringen gezien als een nooit eindigend 
proces. Dit proces wordt gestuurd door een consequente wisselwerking tussen doen 
en denken.  
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Bijlage C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatie van het bevoegd gezag van de Stichting Xpect Primair 

 

Gegevens schoolbestuur 

Onze school maakt deel uit van schoolbestuur Stichting Xpect Primair. 

Xpect Primair bestuurt in Tilburg 20 basisscholen waar dagelijks ruim 6500 leerlingen 

onderwijs volgen. De stichting telt ruim 600 werknemers. 

 

De bestuurder van de stichting is mevrouw mr. Carin Zandbergen. 

Het bestuursbureau is gehuisvest aan de J. Asselbergsweg 38 te Tilburg. 

 

Contactgegevens: 

Stichting Xpect Primair 

Postbus 6028 

5002 AA Tilburg 

T : 013 – 4648230  
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E : bestuur@xpectprimair.nl  

W: www.xpectprimair.nl 

 

Wet- en regelgeving 

Voor onderstaande onderwerpen zijn binnen de stichting afspraken gemaakt die, waar 

nodig, voldoen aan de wet en gelden voor alle scholen van Xpect Primair. Actuele 

informatie over deze onderwerpen vindt u op de website van de 

stichting:www.xpectprimair.nl 

 

- algemene informatie van het bevoegd gezag 

- Katholieke identiteit 

- aanmelding en toelating van leerlingen 

- gegevens van leerlingen en de bescherming van de privacy van leerlingen 

- leerplicht en verlof 

- schorsen en verwijderen van leerlingen 

- klachtenregeling, interne en externe vertrouwenspersonen 

- pesten 

- informatieplicht gescheiden ouders 

- kledingvoorschriften 

- medicijnverstrekking / medisch handelen 

- dyslexie 

- internetprotocol 

- regeling sponsoring en donaties 

- informatie Passend Onderwijs 

- gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 

 
  

http://www.xpectprimair.nl/
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Bijlage D 

 
10 gouden privacy / sociale media-regels 
 
Voor alle kinderen: 
 
1. Geef nooit namen, adressen en telefoonnummers door op internet zonder 

toestemming van je leerkracht of je ouders. 

 

2. Verstuur geen foto’s van jezelf en anderen zonder toestemming van je leerkracht 

of je ouders. 

 

3. Reageer niet op e-mails waarin dingen staan waarvan je weet dat dat niet hoort. 

Het is niet jouw schuld dat je deze mails krijgt. Meld het aan je leerkracht. 

 

4. Verstuur geen verzonnen of onbehoorlijke berichten. 

 

5. Vertel het je leerkracht als je informatie tegenkomt op internet waarvan je weet 

dat dat niet hoort.  

 

6. Plaats nooit persoonlijke gegevens en foto’s van anderen op sociale media 

zonder toestemming van die persoon.  

 

7. Maak afspraken met je leerkracht wat je gaat doen op internet. 

 

8. Je gebruikt internet om informatie op te zoeken die je nodig hebt voor 

bijvoorbeeld een leerarrangement, werkstuk of spreekbeurt. 

 

9. Overmatig downloaden of overbelasten van het netwerk is niet toegestaan. 

 

10. Hacken of toegang krijgen tot niet-open sites is niet toegestaan. 
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VOORWOORD 

Voor u ligt het schoolplan 2015-2019 van basisschool Jeanne d’Arc.  
Dit plan zal onze reisgids zijn voor de komende vier jaren.  

Deel 1 omschrijft de ontwikkelingen en voornemens van stichting Xpect Primair. 
Deel 2 omschrijft de ontwikkelingen en voornemens van basisschool Jeanne d’ Arc. 

Basisschool Jeanne d’Arc valt  onder de stichting Xpect Primair. Voorafgaand aan  
de vaststelling van dit schoolplan is op stichtingsniveau het strategisch beleidsplan  
2015-2019  uitgewerkt en zijn de bovenschoolse toekomstuitspraken en ontwikke - 
lingsfasen verweven. 

Een plan waarin de school de strategische ambities beschrijft met het besef dat de  
maatschappelijke omgeving het noodzakelijk kan maken om de ambities bij te stel- 
len of te wijzigen. 

Het meerjarenplan  wordt concreet uitgewerkt in acties en middelen in het Integraal  
Locatieplan, zoals dat opgesteld dient te worden vanuit T-Primair, de Tilburgse coö- 
peratie van basisscholen. De plannen zijn niet los van elkaar te zien. 

Het schoolplan en meerjarenplan zijn tot stand gekomen na overleg met kinderen,  
ouders en medewerkers van de basisschool en kinderopvang. Professionals uit de  
wijk hebben ook bijgedragen. 

We zien met vertrouwen de toekomst tegemoet en wensen u veel leesplezier. 

Jopie de Bruin 
Directeur 
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SCRIPT 

9 

In Tilburg is 1 Jenaplanschool; De Jeanne D’Arc school. Kinderen willen zelf leren,  
zelf kunnen kiezen en plannen. Dat staat de komende jaren bij ons centraal. Met  
uitnodigende en boeiende lessen zijn kinderen actief en betrokken bij het eigen  
leren. Het gaat om begrijpen en begrepen worden.  

Op basisschool Jeanne d’Arc werken we groepsoverstijgend. 
In onze leef- en werkgemeenschap gaan we samen op ontdekkingsreis 
door middel van leerarrangementen. Kinderen onderzoeken, werken thema’s uit,  
bedenken samen oplossingen en presenteren dat aan de groep. 

Jij telt mee en er wordt naar je geluisterd. Niet alleen als je je hand opsteekt, maar  
omdat we vinden dat jouw mening ertoe doet. In gesprekken bepalen we samen  
wat we belangrijk vinden en hoe we elkaar gaan helpen. Kinderen van de leer- 
lingenraad bespreken 7 keer per jaar wat zij vinden dat er anders kan op school.  
Dat gebeurt op allerlei manieren. Leerlingen geven bijvoorbeeld via onze Raad  
van Kinderen advies aan het bestuur van de Efteling.  

Wereldwijs worden, zodat je je kunt redden in de wereld en met verschillende  
werkelijkheden kunt omgaan is belangrijk voor je toekomst. We maken ons on- 
derwijs betekenisvol door aan te sluiten op de belevingswereld van kinderen,  
door de buitenwereld naar binnen te halen en een onderzoekende houding te  
stimuleren.  
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We zijn een gastvrije school en werken samen met de peuterspeelzaal aan een  
doorgaande lijn. In de Topklas ondersteunen we leerlingen die wat extra tijd no- 
dig hebben om hun talenten te verzilveren. In de Taalschool helpen we leerlingen  
die pas in Nederland zijn om te wennen en de taal te leren. We doen dat in samen- 
werking met Plein 013.  

Samen met ouders maken we afspraken over de invulling van hun educatief part- 
nerschap, waardoor we ons onderwijs nóg uitnodigender maken.  
Gedurende de week wisselen we bewust af tussen spelen, leren, gesprek en vie- 
ren. Zelf doen èn samen doen.  

Bij eigenaarschap hoort voor ons aandacht voor de eigen professionele ontwik- 
keling. Het onderwijs van nu en de toekomst vraagt dat we onszelf voortdurend  
en met passie blijven verbeteren. De komende jaren gaan we dat nóg verder  
uitbouwen. 

Samenwerking van verschillende leeftijdsgroepen is bij ons aan de orde van 
de dag.  

Op Jenaplanschool Jeanne d’Arc ontwikkel je talenten, blijf je gemotiveerd en  
ervaar je succes. Iedereen is uniek en samen zijn we sterk.  

10 
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INLEIDING 

Met het strategisch beleidsplan “Oog voor 
verbinding” van onze stichting hebben we 
een belofte gedaan aan onze leerlingen, 
ouders en medewerkers. De ambities die 
beschreven staan in dit plan verwoorden 
en verbeelden een andere koers in denken 
en handelen. Deze ingeslagen weg vraagt 
ook om een andere manier van 
organiseren. Daar hoort naar ons idee een 
Rijnlandse manier van organiseren bij. We 
gaan de organisatie qua structuur stap 
voor stap op een Rijnlandse wijze 
inrichten.  

Het Rijnlands organiseren is onder te 
verdelen in drie uitgangspunten:  1.  We 
willen een lerende organisatie zijn. Hierbij 
zijn erkende ongelijkheid en leren het 
uitgangspunt; 
2. Eigenaarschap creëren is van belang in 

het Rijnlands denken. Het gaat over 
samen creeren en samen maken. Op deze 
manier is er een groter leereffect. 

3. Bij het Rijnlands denken gaan we uit van 
pluriformiteit. Er wordt niet gewerkt op 
basis van standaarden en controle. Wel 
wordt er een ondergrens geformuleerd 
en bewaakt. 

Het begrippenkader van Rijnlands werken 
is wezenlijk anders dan dat van zijn 
tegenhanger; Deze omslag is een 

ontwikkelproces en zal niet bij iedereen op 
dezelfde manier verlopen. We gaan het 
gedrag eigen maken dat past bij deze 
zienswijze. We zullen gaan werken met 
resultaatverantwoordelijke teams en units 
om het eigenaarschap en het 
leerrendement te verhogen.  

Voor de leidinggevenden binnen onze 
organisatie houdt dit in dat zij meer 
dienend en dienstverlenend worden. Om 
onze directeuren toe te rusten dit 
veranderingsproces te begeleiden, zullen 
we gezamenlijk werken aan het uitbouwen 
van onze professionaliteit. Dit doen we 

met alle directeuren, de bestuurder en de 
managers door middel van een 
management development traject. 

Binnen onze organisatie 
zijn de scholen het 
centrum, alle andere zaken 
zijn faciliterend en liggen 
daaromheen.  
Wij realiseren ons dat de 
wereld om ons heen vaak 
Angelsaksisch is ingericht 
en hier zullen we op 
gepaste wijze mee omgaan. 

De Rijnlandse manier 
van werken past prima bij 
de opvattingen van het 
team van de Jeanne 

d’Arcschool over zelfsturende teams en de 
wil om een zelfsturend team te zijn. U kunt 
dit schoolplan lezen als een reisgids. In  
Deel 1 een uitwerking van de 
organisatiereis.In Deel 2 beschrijven we de 
schoolreis die leidt tot vernieuwing. Het 
theoretisch kader van het Rijnlands 
denken is uitgangspunt en Peter Petersen 
geeft ons het kompas van Jenaplan waarop 
we de koers bepalen. Het schoolplan is een 
levend document. De leerkracht kunne het 
hanteren om te bepalen of we nog op de 
goede weg zijn en hun eigen ontwikkeling 
daar aan spiegelen. 

Anglo-Amerikaans Rijnlands 

Wie de baas is mag het zeggen Wie het weet mag het zeggen 

Doelstelling als vertrekpunt Hier en nu als vertrekpunt 

Regel gedreven Principe gedreven 

Regels zijn regels Contextgevoelig 

Functie als norm (specialisatie) Vakmanschap als norm (allround) 

Coördinatie van bovenaf Coördinatie op de werkvloer 

Staf stuurt Primair proces staat centraal 

Verticale communicatie Laterale of horizontale communicatie 

Individuele ambitie Collectieve ambitie 

Stappenplan Ontwikkelingsgericht 

Van nut Van waarde 
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“De toekomst  

begint vandaag.” 
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WAT BINDT ONS?  
IDENTITEIT XPECT PRIMAIR 

Onze scholen zijn verbonden op de vier waar- 
den Verwondering, Vertrouwen, Respect en  
Vergevingsgezindheid.  

•  Met Verwondering bedoelen we dat we ande- 
ren de ruimte geven en elkaar aanzetten om  
met andere ogen te kijken naar het bekende en  
het onbekende onbevangen tegemoet treden.  
Dat we ieders kwaliteiten aanspreken, uitdagen  
om een stap extra te zetten en laten zien dat ge- 
wone dingen ook bijzonder kunnen zijn. 

•  Met Vertrouwen bedoelen we dat we zeggen  
wat we doen en doen wat we zeggen, dat we  
fouten durven te maken, afspraken nakomen en  
dat we investeren in het versterken van relaties. 

•  Met Respect bedoelen we dat we onbevooroor- 
deeld luisteren en de tijd nemen om het ver- 
haal van de ander te horen. Dat we elkaar niet  
kwetsen. Bewust zijn van het effect van woor- 
den en handelen, dat we niet over de ander,  
maar met de ander praten en dat we openstaan  
voor andere levensbeschouwingen. 

•  Met Vergevingsgezindheid bedoelen we dat  
we elkaar nieuwe kansen geven, dat we ver- 
schillen uitpraten en elkaar kunnen vergeven,  
dat we uitgaan van het goede in de mens. 

Met deze kernwaarden geven we aan wat de 
primaire drijfveren zijn voor ons handelen. Waar  
we in geloven. Ons onderwijs biedt kinderen  
maximale mogelijkheden om zich te ontplooien  
en hun eigen plaats te vinden in de samenleving.  

WAAR WILLEN WE NAARTOE?  
7  TOEKOMSTUITSPRAKEN 

1 . D E EIGENHEID VAN IEDER KIND IS    
RICHTSNOER VOOR ONS ONDERWIJS  

. I EDEREEN ZET DE NOODZAKELIJKE  2   
STAPPEN OM TE ONTWIKKELEN EN   
VERDER TE KOMEN  

3 . D E LEEROMGEVING MAAKT    
NIEUWSGIERIG EN NODIGT UIT   
TOT LEREN EN ONTDEKKEN  

4 . T ER BEVORDERING VAN HET PRIMAIRE  
PROCES WERKEN WE BINNEN EN BUITEN  
DE SCHOOL INTENSIEF SAMEN  

5 . Z ELFONDERZOEK IS DE BASIS VOOR    
NIEUWE IDEEËN EN HET VERBETEREN   
VAN PRESTATIES  

6 . O UDERS WORDEN ALS EDUCATIEF    
PARTNER BETROKKEN  

. E R IS OOG VOOR WAT MENSEN  7   
ONDERSCHEIDT EN BINDT  
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WELKE VAARDIGHEDEN   
ZETTEN WE IN? 
We hebben vier competenties gedefinieerd die  
voor iedereen werkzaam binnen Xpect Primair  
zichtbaar moeten zijn in gedrag en houding.  

DIALOOG:  
Dialoog is een gesprek met diepgang, vanuit de  
intentie om dichter bij elkaar te komen en van  
elkaar te leren. 

SAMENWERKEN:  
Samenwerken doe je om resultaat te bereiken,  
doelen te behalen, te inspireren en te ondersteu- 
nen. Je kunt elkaar aanvullen vanuit afzonderlij- 
ke competenties of zodanig versterken dat er  
een synergie ontstaat. 

NIEUWSGIERIGHEID:  
Nieuwsgierigheid is een intrinsieke behoefte  
om te ontdekken, om vragen te stellen naar de  
diepere achtergronden en beweegredenen. Van  
daaruit zet je stappen in je leerproces. 

FLEXIBILITEIT:  
We hebben een flexibele geest nodig om de  
juiste ontwikkeling tot stand te brengen, om los  
te komen van vastzittende patronen en te ver- 
nieuwen. Het vraagt lef en de bereidheid om in  
actie te komen. 

  

WAT GAAN WE ZIEN OP   
ONZE SCHOLEN?   
De zeven toekomstuitspraken houden een 
belofte in aan alle leerlingen van Xpect Primair  
en hun ouders om kwalitatief goed en eigentijds  
onderwijs te bieden. Daarnaast geven ze rich- 
ting aan de professionals die deze uitspraken  
gaan concretiseren in de dagelijkse praktijk.  
Voor iedere toekomstuitspraak hanteren we drie 
fasen in het didactisch en pedagogisch handelen  
op de scholen, de inrichting van het leerproces  
en in de communicatie. We verwachten dat elke  
school een ambitieniveau bepaalt, waarbij het  
fasenmodel en de ambities op stichtingsniveau,  
zoals beschreven in het strategisch beleidsplan,  
worden gebruikt als inspiratiebron. 
Naast de algemene omschrijving van de ken- 
merken per fase, geven we aan wat de leerlin- 
gen merken van deze zeven toekomstuitspraken  
en welke beloften leerkrachten doen om deze 
ambities tot realiteit te maken. 
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Veiligheid is een item dat in de vorige 
schoolplanperiode een speerpunt was. Dat 
heeft erin geresulteerd dat het op school 
rustiger is dan voorgaande jaren. Je merkt 
het als je door de gangen en op de 
speelplaats loopt. Doorgaans heerst er een 
rustige werksfeer. Af en toe steekt (verbale) 
agressie nog wel de kop op. Het team is hier 
specifiek geschoold om hier mee om te gaan 
en er is een gedragsprotocol in werking 
gezet (time-out protocol).  

Een anti-pestprotocol is opgesteld en gaat 
een werkbaar document worden dat 
hiervoor handvatten geeft aan leerlingen, 
ouders en team. Het gevoel van 
onveiligheid, dat in de wijk wordt ervaren, 
betekent voor de school dat we kinderen 
weerbaar moeten maken en de school als 
veilige haven moeten trachten te 
handhaven. We zien kinderen die thuis op- 
of onder de armoedegrens leven.  

Voor de school betekent het dat er 
terughoudendheid moet zijn bij het team, 
bij het vragen om bijdragen voor 
(buiten)schoolse activiteiten. Veel 
naschoolse activiteiten, verzorgd vanuit 
het  
Integraal locatieplan (voorheen Brede 
School) zijn gratis voor onze leerlingen.  

We zien dat het vertrouwen in instanties 
bij ouders niet groot is. Ook de drempel 
naar het management wordt door ouders 
vaak als hoog beschouwd.  

Afgelopen jaren is er al veel geïnvesteerd 
om zaken beter te stroomlijnen en deze 
drempel te verlagen.  

Van het team en management van Jeanne 
d’Arc vraagt dat laagdrempelige 
bereikbaarheid. Vóór school zijn ouders 
welkom in de school, na school lopen 
leerkrachten met de kinderen mee naar 
buiten, zodat zij gemakkelijk 
aanspreekbaar zijn voor ouders. Er 
worden gezamenlijke momenten 
gecreëerd waarin ontmoeting mogelijk is. 
Voor ouders betekent het dat zij ook de 
stap moeten zetten. Om hen daarbij te 
ondersteunen, worden in de ouderkamer 
cursussen aangeboden om de mondigheid 
en het zelfvertrouwen van ouders te 
vergroten.  

Via het ondersteuningsteam is de school in 
staat ouders en kinderen beter, sneller en 
laagdrempeliger te helpen. 
Ouderbetrokkenheid is een punt dat 
aandacht behoeft. Het invoeren van het 
educatief partnerschap en de komst van de 

ouderkamer dragen al bij aan een grotere 
ouderbetrokkenheid. In de nieuwe 
schoolplanperiode gaat dit nog 
nadrukkelijker gestalte krijgen, zodat de 
driehoek: leerling, ouders en school een 
nog stevigere wordt. Vanuit het gezegde “It 
takes a village to raise a child” gaan we het 
Educatief Partnerschap verder vorm 
geven. 

Uit de oudertevredenheidspeiling van 
2013 blijkt dat ouders de zorg en 
begeleiding als belangrijkste reden 
opgeven waarom zij voor de school kiezen. 
Vooral de omgang van de leerkracht met 
de leerling, de sfeer in de klas en de 
aandacht voor taal worden als positief 
ervaren. Daarnaast geven ouders een 
aantal ontwikkelpunten met betrekking tot 
schoolgebouw en omgeving, omgaan met 
pesten, aandacht voor sociaal-emotionele 
ontwikkeling en  aandacht voor uitstapjes 
en excursies.  

Met name aandacht voor de sociaal-
emotionele ontwikkeling en omgaan met 
pestgedrag heeft in 2013-2015 veel 
aandacht gehad en geresulteerd in een 
beter schoolklimaat. 
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In de komende schooljaren zal er nadrukkelijk  
aandacht zijn voor schoolgebouw en omgeving,  
het organiseren van uitstapjes en excursies.  
Daarnaast willen we de profilering als jenaplan- 
school verder uitwerken. 

De grootte van de school is een aantal jaren sta- 
biel. Er is de wens om te groeien naar ongeveer  
200  leerlingen. Door duidelijk profileren van het  
concept jenaplan in de 21ste eeuw zullen meer  
ouders de keuze voor de school gaan maken. 
De oudergroep die bewust voor het jenaplan- 
concept kiest zal ingezet worden om dit verder  
mee uit te werken. Zij zijn de ambassadeurs van  
de school op dit vlak. 
Er zal een doelgerichte werving gaan plaatsvin- 
den. 

De school heeft op 1-5-2015 155 leerlingen,  
verdeeld over 7 groepen en een taalschool. De  
school valt bij de inspectie onder de categorie  
>  15% gewichtenleerlingen, bepaald via het op - 
leidingsniveau van de ouders. Een kleine 70%  
van de kinderen heeft een ouder met een andere  
culturele achtergrond dan de Nederlandse.  

In  59 % van de gezinnen wordt thuis geen Ne- 
derlands gesproken of is Nederlands de tweede  
taal. 

26  % van de gezinnen zijn een-oudergezinnen. 
Een aantal gezinnen leeft op of onder de armoe- 
degrens en is aangewezen op de voedselbank.  
Een aantal gezinnen komt wel eens in aanraking  
met de wijkpolitie en/of justitie. Over deze ar- 
moede en criminaliteit zijn echter geen cijfers  
bekend. 

Vanwege de samenstelling van de groep kinde- 
ren waar we voor gaan en waar we voor staan zo- 
als hierboven beschreven stellen we onszelf een  
duidelijke opdracht. 

Vanuit een positieve grondhouding kijken we  
naar de ontwikkeling van de kinderen die  
aan ons zijn toevertrouwd. De focus ligt op het 
primaire proces.  
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ONS ONDERWIJS 

De kernwaarden van Xpect Primair; 
Verwondering, Vertrouwen, Respect en 
Vergevingsgezindheid zijn ook de 
kernwaarden van de Jeanne d’Arc. Deze 
kernwaarden hebben we meegenomen in 
de ontwikkeling van onze visie. 

De visie op ons onderwijs hebben we als 
volgt geformuleerd: 

Kinderen willen leren! Op 

jenaplanschool Jeanne d’Arc ben je  

eigenaar van je eigen leerproces.  

Daar ontwikkel je talenten, blijf je  

gemotiveerd en succesvol! Door dit 

met  elkaar te delen verrijk je elkaar. 

Ieder uniek, samen sterk!                                              

Team mei 2015 

Aan deze visie igt een 
mentaliteitsverandering ten grondslag. 
Een overgang van het denken in 
problemen naar het denken in 
mogelijkheden. We zijn er van overtuigd 
dat kinderen willen leren. Zij zijn intrinsiek 
gemotiveerd om zich te ontwikkelen. Het is 
aan ons om te zorgen dat die motivatie 
gaandeweg de schoolcarrière niet verloren 
gaat. We willen dat kinderen er van 

overtuigd zijn dat zij alles kunnen 
onderzoeken en uitproberen wat zij 
zouden willen, dat zij overtuigd zijn van de 
eigen ontwikkelkracht. 

What you 

dream Is 

What you can 

HOE ZIJN WE TOT DEZE VISIE 

GEKOMEN?  

HET PROCES. 

Met team en ouders zijn de strategische 
uitspraken van Xpect Primair verkend. We 
hebben ons de vraag gesteld waar wij 
staan in dit proces en wat we over vier jaar 
bereikt willen hebben. Daarnaast hebben 
we met team-ouders-leerlingen een 
sterkte en zwakte-analyse gemaakt om te 
bepalen waar onze kansen en bedreigingen 
liggen. 

In februari-maart heeft er een diepte-
analyse plaatsgevonden die ons richtlijnen 
heeft gegeven voor het ontwikkelen van 
ons onderwijssysteem. Daarna hebben we 
met elkaar de speerpunten voor de 
komende vier jaar bepaald en omschreven. 

Als ik directeur was, dan zitten we niet 

vaak in de klas. We gaan dan dansen, 

zingen en springen. En nog meer leuke 

dingen, zoals zwemmen en rennen. En ik 

wil muziek en gymmen leren. 

Tessa uit roep 4 

WAT WILLEN WE 

BEREIKEN? HET DOEL. 

1 De eigenheid van ieder kind is 

richtsnoer voor ons onderwijs We gaan 
uit van eigen leerdoelen van het kind. Het 
leergesprek met het kind neemt een 
centrale plaats in bij de begeleiding van de 
leerontwikkeling.  
De leerkracht gebruikt het persoonlijk 
leerdoel van de leerling als uitgangspunt 
om leersituaties te ontwerpen. 
De leerkracht ontwikkelt zich van 
onderwijzer naar coach. 

2 Iedereen zet de juiste stappen 

om te ontwikkelen en verder te  

komen 

We weten wat de leerstijl van het kind is 
en stemmen ons handelen daar op af. We 
helpen het kind  de vaardigheden kritisch 
denken, probleemoplossend vermogen, 
zelfstandig plannen te ontwikkelen. Het 
zijn belangrijke vaardigheden die passen 
bij het onderwijs van deze tijd. Kortom: de 
leerkracht bekwaamt zich in het 
herkennen van leerstijlen en  
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ondersteunen van kinderen bij het 
ontwikkelen van de 21ste  century skills. 
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3  De leeromgeving maakt nieuwsgierig en  
nodigt uit tot leren en  ontdekken 
Kinderen leren vanuit een betekenisvolle con- 
text. De school en klaslokalen zijn zodanig in- 
gericht dat kinderen geprikkeld worden tot ont- 
dekken en experimenteren. 
Leerkrachten stellen de juiste vragen om kinde- 
ren uit te lokken tot leren. 
De leerkracht kent de leerlijnen en gebruikt de  
methode als hulpmiddel in plaats van leidraad. 

 Ter bevordering van het primaire proces  4 
werken we binnen en buiten de school inten- 
sief samen 
Kinderen gaan regelmatig op excursie of krijgen  
bezoek in de klas gerelateerd aan het onder- 
werp waar zij meer van willen weten.    
De leerkrachten ontwikkelen een professionele  
leergemeenschap waarbij het  ontwerpen van  
rijke leersituaties centraal staat in de context van  
jenaplanonderwijs. We leren van en met elkaar.  
Tweewekelijks zijn alle teamleden daarvoor op  
school. 

 Zelfonderzoek is de basis voor nieuwe idee 5 - 
en en het verbeteren  van prestaties 
We zien een onderzoekende houding in de  
school, zowel bij teamleden als bij kinderen.  
Vragen leiden tot onderzoek, experimenteren  
en leren.  

6  Ouders worden als educatief partner be - 
trokken 
De ouder denken mee over de leerontwikkeling  
van hun kind. Zij hebben inzicht in de persoon- 
lijke leerdoelen. In het gesprek kind-ouder-leer- 
kracht wordt vastgelegd wat ieders bijdrage zal  
zijn om het kind te ondersteunen en te begelei- 
den.  

 Er is oog voor wat mensen onderscheidt en  7 
bindt 
Ieder kind voelt zich gezien en gekend. Teamle- 
den delen kennis en weten waar ieders kracht,  
kennis en kunde ligt. We ontwikkelen gezamen- 
lijke taal om het onderwijs verder vorm te geven.  
We verwoorden (leerkracht) gedrag. Ouders  
zetten persoonlijke talenten in ten dienst van de  
school. 

HOE RICHTEN WE ONS ONDERWIJS IN? 
We hebben de ontwikkelthema’s bepaald. Zij  
staan weergegeven in onderstaande mindmap.  
De thema’s zijn elk onder te verdelen in 3 ont- 
wikkelpunten. 
Dat levert voor de komende 4 jaren 9 ontwikkel- 
punten op.  
In de school zijn 9 kartrekkers. Zij bewaken de  
voortgang van de ontwikkelpunten; taal, reke- 
nen & wiskunde, VVE, ICT, techniek, cultuur, le- 
ren leren, jenaplan, leerarrangementen. 
Er is een tweewekelijks overleg met alle leer- 
krachten waarin het ontwikkelen van het onder- 
wijs centraal staat. 
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Over vier jaar hebben we een 
professionele leergemeenschap. Dat is te 
zien aan de volgende aspecten: 
• E r is voorzien in een structuur voor de 

uitwisseling van verworven inzichten en 
goede praktijken. 

• D e onderwerpen van collectieve 
leerprocessen zijn verbonden met 
ontwikkelingen in de school. 

• I n de school is structureel tijd en ruimte 
vrijgemaakt voor collectieve 
leerprocessen tussen teamleden. 

• E r is systematische aandacht voor de 
begeleiding en voor de bewaking van de 
kwaliteit van de collectieve 
leerprocessen. 

• I n de organisatie van het primaire 
proces is gezamenlijk werken van de 
teamleden bij de uitvoering van het 
onderwijs ingebouwd.  

• O p de agenda van de 
teamvergaderingen komen vooral 
onderwijsinhoudelijke zaken voor.  

HOE WERKEN WE AAN 

VERBETERING VAN KWALITEIT? DE 

KERNDOELEN 

Uit inspectiebezoek van 2012 en 
diepteanalyse in 2015 is gebleken dat de 
leerresultaten van kinderen structureel 
niet op orde zijn. Er worden soms goede 
resultaten gehaald en in een aantal 
leerjaren gerepareerd wat eerder is blijven 

liggen of onvoldoende verankerd is in 
kennis.  
Het rekenonderwijs baart grote zorg en 
begrijpend lezen is structureel niet op 
orde. De start in het kleuteronderwijs zou 
sterker ingezet kunnen worden om een 
goede doorgaande lijn vanaf groep 1-2 op 
te bouwen.  
Het analyseren en verbeteren wordt door 
de interne begeleider (IB-er) 
gecoördineerd. Leerkrachten zijn nog 
onvoldoende alleen of gezamenlijk 
eigenaar van de urgentie tot verbeteren. 
De registratie van de leerresultaten is op 
orde, maar het proces van structureel 
verbeteren is nog onvoldoende planmatig 
ingezet. Dat vraagt om stevig neerzetten 
van doelgericht onderwijs gericht op de 
kerndoelen en de referentieniveaus. 

De kerndoelen voor de Nederlandse taal 
bestaan uit 12 uitspraken die er 
samengevat op neerkomen dat kinderen 
met plezier gaan lezen, moeten kunnen 
begrijpen wat zij lezen en zich hier kritisch 
een mening over kunnen vormen. Voor ons 
is het zaak de strategieën rondom 
begrijpend lezen en woordenschat 
doelgericht in te zetten zodat de 
kerndoelen bereikt kunnen worden. We 
zullen dit doen in samenwerking met 
scholen van Xpect Primair.  

De kerndoelen voor het reken- en 
wiskundeonderwijs bestaan uit 11 
afspraken die er samengevat op 
neerkomen dat  in de loop van het primair 
onderwijs  kinderen zich - in de context 
van voor hen betekenisvolle situaties - 
geleidelijk vertrouwdheid verwerven met 
getallen, maten, vormen, structuren en de 
daarbij passende relaties en bewerkingen. 
Ze leren ‘wiskundetaal’ gebruiken en 
worden wiskundig geletterd en gecijferd.  
We hebben onder begeleiding van een 
rekenspecialist het verbetertraject ingezet 
om de prestaties van de kinderen op dit 
gebied te verhogen. Accent ligt daarbij op 
analyseren van gegevens, stellen van 
doelen, ontwerpen van doelgerichte lessen 
en delen van onderwijspraktijk. 

Bijzondere aandacht vraagt het onderwijs 
aan het jonge kind. We constateren dat de 
resultaten achter blijven. Met name het 
woordenschatonderwijs zal doelgerichter 
ingezet moeten worden. Kinderen moeten 
geholpen worden zich de begrippen eigen 
te maken die hen helpen bij de 
leeromgeving. Dit kan alleen effectief 
vanuit een betekenisvolle context.  

De leerkrachten hebben zich geschoold in 
het VVE programma Piramide. Er is 
veelvuldig contact  tussen en een goede 
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samenwerking met  de peuterspeelzaal om 
de doorgaande lijn te waarborgen. 
Daarnaast zullen de leerlijnen van 1-2 naar 

3 vloeiender door gaan lopen. Het aanbod 
voor woordenschat en begrijpend lezen is 

vervlochten in het totale aanbod. We gaan 
uit van leervragen van de kinderen. 
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In de afgelopen jaren is er een nieuwe 
methode gekozen voor voor- en 
vroegschoolse educatie, technisch lezen, 
begrijpend lezen, voor rekenen & 
wiskunde en voor verkennen van de 
wereld en jezelf. De komende periode gaan 
we de methode voor Nederlandse taal 
vervangen. De gebruikte methodes voor de 
diverse leergebieden zijn terug te vinden 
in de schoolgids. Het ligt in de lijn der 
ontwikkelingen dat we de methodes steeds 
minder centraal gaan stellen en de 
leerlijnen en persoonlijke leerdoelen als 
uitgangspunt nemen voor het ontwerpen 
van ons dagelijks onderwijs. De methode 
blijft wel een belangrijke bron. 

De 21st century skills krijgen momenteel 
vooral nog een plaats in onze 
leerarrangementen. We bezien deze 
vaardigheden (samenwerken, 
kennisconstructie, ICT gebruikt voor leren, 
pro- bleemoplossend denken en 
creativiteit, planmatig werken) in het 
kader van “eigenaarschap”. Door het 
accent te leggen op het  hanteren van de 
21st century skills tijdens het teamoverleg 
gaan we werken aan de 
leerkrachtvaardigheden om deze skills te 
verweven in ons onderwijs. Een 
samengaan van jenaplanprincipes, 21st 

century skills, leerarrangementen en leren 
leren gaat een eigentijdse mix geven.  
HOE HOUDEN WE ZICHT OP ONS  

ONTWIKKELINGSPROCES?   

KWALITEITSZORG? 

De leerkracht werkt met de gegevens 
vanuit het leerlingvolgsysteem. Op basis 
van gemiddelde vaardigheidsscores 
bepalen we het doel voor de groep voor 
een jaar. 
Met behulp van tussentijds methode 
gebonden toetsen volgen de leerkrachten 
de vorderingen van de kinderen en stellen 
zij het handelen bij. 

We hebben de schoolontwikkeling 
duidelijk in beeld gebracht en monitoren 
of de ontwikkeling naar wens verloopt. In 
een vierjarenritme is vastgelegd aan welke 
onderdelen we op welk moment zullen 
werken. Echter we zijn op reis. Het is een 
wereldreis. Helemaal vast staat de 
volgorde der dingen nog niet.  In een Plan 
Do Act Check cyclus zullen we steeds ons 
handelen en onze inzichten bijstellen om 
de kwaliteit te ontwikkelen. Het 
vierjarenschema is daarbij een hulpmiddel 
om er voor te zorgen dat we het 
totaalplaatje in het oog houden en geen 
onderdelen vergeten. In het jaarverslag 
leggen we verantwoording af naar ouders 

en bestuur over de kwaliteit van ons 
aanbod. 

Het bevoegd gezag bewaakt en monitort de 
kwaliteit van het onderwijs op onze school. 
Regelmatig wordt de dialoog gevoerd met 
de directeur. Wekelijks bespreken de 
bestuurder en de bestuursmanagers de 
voortgang van de organisatie. Hierbij is het 
uitgangspunt dat we vanuit een proactieve 
houding, gezamenlijk de 
verantwoordelijkheid nemen om te 
voldoen aan de geformuleerde ambities. 
Samen bewaken we de vastgestelde 
ondergrenzen en is er support om de 
school verder tot ontwikkeling te brengen. 
Gegevens van opbrengsten, 
tevredenheidspeilingen, evaluaties en 
schoolontwikkeling worden verbonden 
met elkaar. Zij vormen de input voor een 
jaarlijkse evaluatie door de bestuurder en 
de managers aan de school. Tijdens dit 
schoolbezoek worden klassen bezocht en 
vinden gesprekken plaats met directie, de 
intern begeleider(s), leraren, ouders en 
leerlingen. 

HOE IS ONDERSTEUNING 

INGERICHT OP ONZE SCHOOL? 

De inrichting van de ondersteuning op 
onze school is uitgebreid beschreven in het 
ondersteuningsplan, te vinden in het 
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kwaliteitshandboek (KHB) op de portal. De 
routing  bij een individueel probleem of 
hulpvraag verloopt verschillend. 
Afhankelijk van de 
ondersteuningsbehoeften, wordt een 

keuze gemaakt om tot de juiste 
ondersteuning te komen. Het 
ondersteuningsteam (OT), speelt hierin 
vaak een adviserende of begeleidende rol. 
Om de ondersteuning tevens structureel, 

planmatig (cylisch) en proactief vorm te 
geven (ook op groeps- en schoolniveau) 
wordt er jaarlijks een planning gemaakt. 
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HOE BEGELEIDEN WE LEERLINGEN 

MET  

SPECIFIEKE ONDERSTEUNINGS-   

EN ONDERWIJSBEHOEFTEN  

Conform de wet: Passend Onderwijs, is ons 
streven elk kind een passend aanbod te 
geven. Meestal lukt dat binnen het 
reguliere aanbod, beschreven in de 
groepsplannen. Om dit verder te 
implementeren zal hierin de komende 
jaren op systematisch wijze geïnvesteerd 
worden, door het team, IB en directie. Als 
de ondersteuningsbehoefte van de leerling 
niet passen binnen het groepsplan, zal er 
gekeken worden of de leerling middels een 
ontwikkelingsperspectief (OPP) zijn/haar  
schoolloopbaan op Jeanne d’Arc kan 
vervolgen op een eigen leerlijn. Het team 
wordt steeds vaardiger in het omgaan met 
grote verschillen. De consulent  van Plein 
013 speelt hierin samen met de IB-er een 
adviserende en coachende rol. Mocht het 
zo zijn dat onze ondersteuning aan de 
leerling niet toereikend is, dan kan er via 
Plein013, het samenwerkingsverband, een 
arrangement worden opgesteld. Dit kan 
intern zijn (bij ons op school),  of extern 
(verwijzing naar een school voor speciaal 
(basis) onderwijs).  

In mei 2013 is de school getypeerd als een 
smalle ondersteuningsschooI. Dit is 
vastgelegd in het 
schoolondersteuningsprofiel. In dit 
document zijn de mogelijkheden en 
onmogelijkheden van ondersteuning op de 
5 velden van IVO beschreven. IVO is de 
afkorting voor Indicatiestelling Vanuit 
Onderwijsbehoeften (Miedema, 2012). De 
vijf IVO velden staan voor vijf gebieden 
waarbinnen onderwijsbehoeften kunnen 
worden beschreven.  
1. Hoeveelheid aandacht/handen in de klas 
2. Onderwijsmaterialen 
3. Ruimtelijke omgeving 
4. Expertise 
5. Samenwerking met externe organisaties 

Met name gebied 1, de kleine klassen en 
extra handen in de klas zijn bepalend 
geweest voor het toekennen van dit 
profiel. De ambitie is om het profiel te 
verstevigen. De school wil zich op alle 
deelaspecten verder ontwikkelen tot 
smalle ondersteuningsschool. In schooljaar 
2015-2016 zal het ondersteuningsprofiel 
opnieuw onderzocht en gedocumenteerd 
worden. 

HOE BETREKKEN WE ANDEREN BIJ   

ONZE SCHOOL EN ONS 

ONDERWIJS?    

SAMENWERKING 

De school staat in een wijk waar intensief 
wordt samengewerkt. Men noemt dit 
Tilburg –Toegang. We zitten in team West. 
Hierin zijn alle maatschappelijk 
betrokkenen  verenigd. Regelmatig komen 
we bij elkaar en informeren we elkaar over 
de activiteiten die er plaatsvinden in de 
wijk en de knelpunten die men daarbij 
ervaart. In het integraal locatieplan zijn 
alle Activiteiten opgenomen. We gaan aan 
de slag om het aanbod te verrijken en te 
richten optalentontwikkeling. 
Daarvoor hebben we in de komende  jaren 
met de volgende organisaties een 
intensieve samenwerking: 

• O penbare bibliotheek. Vanuit de 
begrippen, leesplezier en  
ouderparticipatie ontwerpen we een 
manier van werken waarbij de 
bibliotheek een grote plaats inneemt bij 
ons leesonderwijs. 

• C ultuureducatie met Kwaliteit Tilburg; 
Vanuit talentontwikkeling gaan we het 
muziekonderwijs aanpakken in 
samenwerking met Factorium. 

• C ontourdeTwern en projectteam 
Kindcentra; Vanuit talentontwikkeling 
en ouderparticipatie gaan we het 
naschools en schools aanbod integreren. 
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• G GD en Schoolplein 14 voor 013; De 
gezonde school. We  gaan sporten en 
gezonde voeding aan elkaar verbinden.  

Dit alles vanuit eigenaarschap van 
kinderen. Zij zullen ervaren dat zij de eigen 

talenten kunnen ontdekken en 
ontwikkelen.  
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TEAMONTWIKKELING 
Het team is het grootste kapitaal van een school  
om kinderen te helpen bij hun ontwikkeling.  De  
leerkracht doet er toe! 
Uit onderzoek (Hattie; leren zichtbaar maken) is  
gebleken dat de leerkracht een zeer hoge suc- 
cesfactor is voor het verbeteren van prestaties  
door effectief onderwijs. Alleen de verwachtin- 
gen van leerlingen zelf hebben een hoger effect. 

Het team is zich goed bewust van de behoefte  
van kinderen;  Kinderen willen leren en hebben  
een positieve, uitdagende, prikkelende, leuke  
leeromgeving nodig om hun talenten maximaal  
te kunnen ontwikkelen.  
Leerkrachten zijn gepassioneerd voor goed on- 
derwijs, staan open voor persoonlijke ontwik- 
keling en willen van elkaar leren. Zij geven het  
onderwijs doelgericht vorm en evalueren de  
doelen regelmatig met kinderen en ouders.  
De IB-er helpt leerkrachten door de verbinding  
te maken tussen de visie op onderwijs en de on- 

dersteuningsvragen van de kinderen. Zij coacht  
de leerkrachten vanuit eigenaarschap en talent-  
ontwikkeling. 
De schoolleider heeft een heldere visie op goed  
onderwijs en stimuleert en faciliteert het team  
vanuit dienend leiderschap. 

Vanuit de diepte-analyse worden duidelijke ad- 
viezen gegeven om het team te ontwikkelen tot  
een talentvol effectief team. Deze adviezen om- 
armen we en we zijn er voortvarend mee aan de  
slag gegaan: 
We hebben onze visie op onderwijs helder ge- 
formuleerd.  
We hebben de talenten van leerkrachten in  
beeld gebracht.  
We bespreken moeilijke onderwijssituaties en  
zoeken samen naar mogelijkheden om hier mee  
om te gaan. 
We herijken afspraken op onderwijskundig-, so- 
ciaal- en organisatorisch gebied. 

In de komende periode gaan we de talenten van  
mensen bewust inzetten om het onderwijs te ont- 
wikkelen. 
We gaan tweewekelijks samenwerken met het  
hele team op onderwijsinhoud. 
We nemen daarbij als uitgangspunt dat we het  
leren van kinderen zichtbaar maken voor kinde- 
ren en ouders. Kinderen mogen positieve ver- 
wachtingen hebben ten aanzien van leren.  
We hebben een open, eerlijke en nieuwsgierige  
houding; OEN. 
We inspireren elkaar en geven feedback op ons  
onderwijs.  
We kijken bij anderen en nemen goede ideeën  
mee in het ontwikkelen van onszelf en de school. 

ONS PERSONEEL 
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MT+ wordt StuurTeam 
De vernieuwing die we ingaan vraagt om een  
goede aansturing. Daarom hebben we besloten  
het MT+ (2 bouwcoördinatoren, IB-er en direc- 
teur) om te bouwen tot een StuurTeam zoals aan- 
gegeven door Marzano (Wat werkt: leiderschap  
op school). Tijdens het maandelijks overleg zul- 
len we taken en proces afstemmen.   

We ontwikkelen onze deskundigheid door ge- 
richte nascholing. 
Op het gebied van middenmanagement, ICT,  
pedagogische tact, diverse vak- en vormingsge- 
bieden waaronder rekenen & wiskunde, begrij- 
pend lezen en muziek volgen we nascholing in  
teamverband, deel-teamverband of individueel.  
De doelen van de nascholing worden vastgelegd  
in de gesprekkencyclus. 

We leren van elkaar. 
We nemen deel aan relevante netwerken binnen  
Xpect Primair. Op dit moment participeren we  
in de netwerken leerarrangementen, startende  
directeuren, financieel beheer en begrijpend  
lezen.  

We gaan een netwerk professionele leerge- 
meenschap opstarten met enkele collega scho- 
len van Xpect Primair.  
We nemen ook deel aan netwerken buiten Xpect  
Primair zoals het netwerk van jenaplanscholen  
uit de regio en het netwerk Tilburgse Toegang. 
We zien grote meerwaarde in functionele net- 
werken en zullen aanhaken bij netwerken die  
ons vooruit helpen in onze schoolontwikkeling. 

We ontwikkelen onze manier van reflecteren.  
De IB-er hanteert de volgende reflectieve werk- 
vormen; SVIB, klassenbezoek op vraag en op  
thema en collegiale consultatie. Co-teaching  
wordt de volgende vorm die we toe gaan voegen  
aan het repertoire van reflectieve werkvormen. 
De leerkrachten hebben geëxperimenteerd met  
collegiale consultatie, collegiaal klassenbezoek  
en intervisie. 
De directie legt regelmatig klassenbezoeken af,  
gericht op thema of persoonlijke ontwikkeling.  
We gaan al deze vormen hanteren afhankelijk  
van de vraag die gesteld wordt en gebruiken  
de Plan do check act cyclus om het systeem van  
werken met betrekking tot reflecteren te ontwik- 
kelen. 

Waar staan onze leerkrachten over 4 jaar in  
hun ontwikkeling? 
De reflectie gebeurt systematisch vanuit leer- 
doelen uit persoonlijke ontwikkelingsplannen  
en vanuit ontwikkelingsdoelen van de jenaplan- 
school.   
Resultaten van reflecties krijgen een plaats in de  
persoonlijke ontwikkelingsplannen van de leer- 
kracht. 
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HOE ZIET ONZE 

GESPREKKENCYCLUS ERUIT? 

Onze stichting kent een gesprekkencyclus 
waarbij gericht gewerkt wordt aan de 
professionele ontwikkeling van de 
medewerkers. Aan het begin van elk jaar 
vindt een planningsgesprek plaats waarbij 
de directeur en medewerkers afspraken 
maken over resultaten en competenties. 
Halverwege het jaar vindt er een 
voortgangsgesprek plaats waarin de 
voortgang van de afspraken op de agenda 
staat. Aan het eind van het eerste jaar 
vindt vervolgens een evaluatiegesprek 
plaats en aan het eind van het tweede jaar 
een beoordeling. Het rolprofiel leerkracht 
is hierbij het uitgangspunt. 

HOE GAAN WE OM MET 

MOBILITEIT VAN ONZE 

MEDEWERKERS? 

Xpect Primair stimuleert mobiliteit voor 
alle medewerkers in de overtuiging dat dit 
leidt tot professionele groei en 
talentontwikkeling.   
Wij kennen drie soorten mobiliteit: 
1. verplichte mobiliteit in verband 

met budgettekorten  

Dit betreft medewerkers die op een andere 
school geplaatst moeten worden in 

verband met een teruglopend 
leerlingaantal en verminderde financiering 
op een school. 
2. vrijwillige mobiliteitAlle 
vacatures worden gepubliceerd, zodat 
medewerkers van Xpect Primair die vanuit 
hun eigen motivatie van school willen 
wisselen hierop kunnen reageren. Bij 
vrijwillige mobiliteit wordt er met alle 
betrokkenen overleg gevoerd of er sprake is 
van een geschikte match. 3. 

geregisseerde mobiliteit Hierbij gaat 
het om medewerkers die, vanwege 
functionerings- of persoonlijke redenen, op 
een andere school geplaatst worden. 
Verder vallen hier ook de medewerkers 
onder die overgeplaatst worden omdat de 
organisatie van mening is dat zij op een 
andere school meer toegevoegde waarde 
hebben vanwege hun expertise, ervaring of 
vanwege hun persoonlijke ontwikkeling. 

HOE ZIET ONS VERZUIMBELEID 

ERUIT? Verzuim zien we als gedrag en we 
gaan ervan uit dat gedrag beïnvloedbaar is. 
We richten onze aanpak van het verzuim 
vooral op de beinvloeding van dit gedrag 
en het onderliggende keuzeproces. De 
directeur heeft een centrale rol tijdens het 
hele verzuimproces. Denk aan preventie, 
verzuimbegeleiding en re-integratie. Dit 

betekent dat de medewerker in geval van 
mogelijk verzuim het eerste contact heeft 
met de directeur. Afspraken over verzuim 
en werkhervatting worden gemaakt tussen 
medewerker en de directeur. Pas wanneer 
hier behoefte aan is, vindt overleg plaats 
met andere adviserende partijen zoals 
bedrijfsarts of P&O. 
Voor de medewerker is het van belang dat 
hij of zij problemen of knelpunten 
vroegtijdig op tafel legt, zich 
verantwoordelijk voelt voor het eigen 
verzuim, betrokken blijft bij de organisatie 
en moeilijkheden niet uit de weg gaat. 

HOE GEVEN WE VORM AAN 

FUNCTIEDIFFERENTIATIE? 

Op dit moment kennen wij een beperkte 
vorm van functiedifferentiatie. 
Differentiatie vindt nu vooral plaats door 
toedeling van aanvullende taken, 
gebaseerd op interesse en expertise. Op 
projectbasis en op enkele scholen wordt 
ervaring opgedaan met verdergaande 
differentiatie. Hieruit kunnen nieuwe 
functies ontstaan. Xpect Primair wil 
differentiatie stimuleren en faciliteren als 
dit leidt tot betere leerkrachten en beter 
onderwijs aan onze kinderen. 
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HOE GEVEN WE VORM AAN   
HET TAAKBELEID?  
Xpect Primair heeft, met instemming van de ge- 
meenschappelijke medezeggenschapsraad, ge- 
kozen voor het overlegmodel. Dit betekent dat  
er op schoolniveau afspraken gemaakt worden  
over de verdeling van de taken. Op bestuursni- 
veau zijn alleen de 40-urige werkweek en de  
verplichte pauze als kaders aan de scholen mee- 
gegeven. 

In het invoeringsplan worden afspraken ge- 
maakt over het opslagpercentage dat hoort bij  
de lesgevende taken, over de werktijden en de  
aanwezigheid van medewerkers op school en bij  
studiedagen. Het team inventariseert de overige  
taken en verdeelt deze. In een gesprek tussen  
directeur en medewerker worden afspraken ge- 
maakt over het persoonlijke rooster en de uit te  
voeren taken. 

Op onze school leggen we het accent van het  
taakbeleid op onderwijsinhoudelijke zaken. Een  
groot gedeelte van de taakuren gaat naar de kar- 
trekkers zoals eerder genoemd in het hoofdstuk  
onderwijs. Dit betekent automatisch dat we meer  
verantwoordelijkheid leggen bij ouders voor het  
organiseren en ondersteunen van activiteiten  
zoals sinterklaas, kerstfeest, carnaval etc. Eige- 
naarschap van ouders voor de uitvoer van zulke  
taken is uitgangspunt. Er zal per activiteit een  
draaiboek opgesteld gaan worden.  
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LEIDERSCHAP EN MANAGEMENT 

De rol van de schoolleider 

De schoolleider als onderwijskundig 

leider De schoolleider is belangrijk bij de 
ontwikkeling van de school. Zoals de 
leerkracht een hoge succesfactor is voor de 
leerling, zo is de schoolleider een hoge 
succesfactor voor de ontwikkeling van de 
school. De schoolleider is toekomstgericht. 
De Jeanne d’Arcschool heeft behoefte aan 
een schoolleider die leiding geeft aan leren 
en daarbij de volgende vragen stelt: 

1. W elke kennis en vaardigheden hebben 
onze leerlingen nodig? 

2. W elke kennis en vaardigheden hebben 
we als leraar nodig? 

3. H oe kunnen we onze kennis verdiepen 
en onze vaardigheden verfijnen? 

4. H oe kunnen we leerlingen betrekken bij 
nieuwe leerervaringen? 

5. W at is de impact geweest van de 
verandering in ons handelen? 

De schoolleider als netwerker 

Het leven van de leerling is breder dan de 
school. Veel leerlingen komen uit de wijk. 
De wijk is een focuswijk en wordt daarom 
intensief ondersteund door de Gemeente 
Tilburg. De schoolleider neemt het 

initiatief tot contact met de partners voor 
samenwerking (Integraal locatieplan). 
Doel van de samenwerking is om het leren 
van kinderen te stimuleren.  Dit vraagt van 
de schoolleider goede netwerkkwaliteiten 
en een goed zicht op de mogelijkheden van 
samenwerking. 
Mensen mobiliseren en inspireren om hun 
bijdrage te leveren aan de ondersteuning 
van de ontwikkeling van kinderen is 
hierbij uitgangspunt.  

De schoolleider kan het niet alleen 

De schoolleider kan leiderschap 

delen. 

Een schoolleider moet over een groot 
aantal uiteenlopende vaardigheden 
beschikken om een school doelbewust te 
kunnen leiden naar een vernieuwing van 
het onderwijs (Niveau II verandering). Dit 
vraagt om  gedeeld leiderschap zodat de 
benodigde vaardigheden over meerdere 
schouders verdeeld kunnen worden. 
Daarom hebben we gekozen voor een 
Stuur Team naar de ideeën van Marzano. 
Over 4 jaren hebben we een goed 
functionerend Stuur Team waarin 
procedures helder zijn, taken verdeeld en 
specialismen uitgewerkt. Voor het team zal 

duidelijk zijn dat de schoolleiding bestaat 
uit 4 personen die vanuit de volgende 
principes de school aansturen; 
Optimisme, bevestiging, 

idealen/overtuigingen, zichtbaarheid, 

situationeel bewustzijn, relaties, 

communicatie, cultuur, invloed geven. 
Groei van de school 

De schoolleider als ondernemer. 

De kwaliteitsverbetering die we nastreven 
en de duidelijke profilering als 
jenaplanschool vragen ondernemerschap 
van de schoolleider. Goed 
ondernemerschap zal opleveren dat de 
school gaat groeien. We streven er naar om 
een populatie van 200 leerlingen te 
krijgen. Er zal gericht naar buiten getreden 
moeten worden om de veranderingen in 
de school zichtbaar te maken. 
De schoolleider zal hiervoor het initiatief 
nemen en mensen om zich heen 
verzamelen die daar een bijdrage aan 
kunnen leveren. 
De acties zullen gericht zijn op: 
• G ebouw aanpassen aan nieuwe 

inzichten van talentontwikkeling 
• T oekomstige leerlingen bewust 

benaderen voor kennismaking  
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• O uders inzetten als ambassadeur van de 
school 

• P R in plaatselijke media • P R op website, facebook, twitter en 
toekomstige social media 
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ORGANISATIE EN COMMUNICATIE 

DE WIJZE WAAROP WE VORM GEVEN AAN DE 

SAMENWERKING MET  ONZE PARTNERS. 

Organisatie en ouders 

Voor de school zijn de belangrijkste partners de ouders van de 
kinderen die de school bezoeken. Het is noodzakelijk om goed met 
hen samen te werken. We kennen op onze school het educatief 
partnerschap. Daar spreekt de wil uit om samen op te trekken om 
het kind vooruit te helpen in zijn ontwikkeling. Momenteel is het 
educatief partnerschap nog te veel vorm gegeven in “rechten en 
plichten”. In de toekomst willen we vanuit gelijkwaardigheid op 
zoek naar kansen en mogelijkheden. Ouders en kinderen als 
gelijkwaardige gesprekspartner zien in het ontwikkelen van 
plannen en voornemens om het kind te helpen groeien staan 
daarbij centraal. 
Uit het tevredenheidsonderzoek van 2013 blijkt dat ouders over 
belangrijke onderwerpen zoals de leerkracht, kennisontwikkeling, 
contact met de school en sfeer tevreden zijn. Zij zijn minder 
tevreden over begeleiding en persoonlijke ontwikkeling. 
We zien een kleine groep ouders die actief betrokken is bij de 
school. We zien een grote groep ouders die niet actief betrokken is. 
Opkomst bij ouderavonden is hoog als het over het eigen kind gaat 
maar laag als het over algemene onderwerpen gaat. Op dergelijke 
avonden is vooral de kleine groep actieve ouders aanwezig. 
We stellen ons de 
vraag hoe het 
komt dat veel 
ouders 
betrokken zijn bij 

hun kind maar 
weinig ouders 
actief betrokken 
zijn bij de school.  
We gaan 
onderzoeken wat 
we kunnen doen 
om de 
ouderparticipatie 
te verhogen. 
Insteek zal 
daarbij zijn de 
persoonlijke 
ontwikkeling van 
het eigen kind. 
We 
communiceren 
met ouders door 
middel van 
schoolgids + 
jaarkalender, een 
maandelijkse 
ouderbrief, de 
website, 
facebook, twitter, 
informatieve 
brieven over 
specifieke 
onderwerpen. 
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We gaan ouders 
bevragen op de 
communicatie. 
Voor ons is een 
leidende vraag: Is  
de ouder van 
mening dat zij de 
juiste informatie 
op het juiste 
moment krijgt? 
Voor het team is 
de vraag: Geven 
we de juiste 
informatie op het 
juiste moment 
om ouders 
inzicht te geven 
in de 
leerontwikkeling 
van hun kind. 

Medezeggenschap 

De school heeft 
een 
medezeggenscha
psraad (MR). 
Hierin hebben 2 
leerkrachten en 2 
ouders zitting. De 
MR heeft over 
een aantal zaken 
instemmingsrech

t. De MR denkt 
pro- actief mee 
over de 
ontwikkeling van 
de school. Op 
initiatief van de 
directie worden 
veranderonderw
erpen tijdig  
besproken zodat 
de inbreng van 
de MR 
meegenomen kan 
worden in de 
ontwikkeling van 
het onderwijs op 
de school. De MR 
heeft ook een 
eigen 
verantwoordelijk
heid en kan 
ongevraagd alle 
onderwerpen 
betreffende het 
beleid van de 
school aan de 
orde stellen. 
In visie, planning 
en organisatie 
zullen we de pro-
actieve rol van de 
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MR verder uit 
gaan werken. 



123 

  

Organisatie en omgeving 
Partners in de wijk ondersteunen gezinnen in  
de thuissituatie, daar waar onze rol ophoudt.  
Maar de school is wel een vindplaats en heeft  
een signaleringsfunctie naar individuele kinde- 
ren en hun ouders. Wij leggen de verbinding. 
Belangrijke partners voor ons zijn Schoolmaat- 
schappelijk werk, GGD en ContourdeTwern.  
Daarnaast werken we samen met de gemeente,  
politie, en bibliotheek. Ook met Plein 013, part- 
ner in passend onderwijs binnen het Tilburgse  
samenwerkingsverband, werken we intensief  
samen. We hebben elkaar nodig rondom pas- 
sende arrangementen voor leerlingen waarmee  
het niet vanzelf gaat. De contacten en communi- 
catie met de diverse instanties verlopen vooral  
via geplande overlegmomenten. 

Lokaal Educatieve Agenda 
De onderwijsontwikkelingen binnen de ge- 
meente Tilburg worden vastgelegd in de Lokaal  
Educatieve Agenda. De komende jaren zal de  
nadruk liggen op: talentontwikkeling van kin- 
deren en professionals, integrale locatieplan- 
nen, kindcentra, aansluiting passend onderwijs  
en jeugdhulp, veiligheid en op de overgang van  
basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Ook  
de doorgaande lijn krijgt aandacht. Het betreft  
hier zowel de overdrachtsmomenten als de on- 
derwijsinhoud. 
De visie van de LEA past naadloos bij de visie  
van de school. Hierdoor kunnen we maximale  
ondersteuning vragen middels het Integrale Lo- 
catieplan. 

Peiling van tevredenheid bij leerlingen, ou- 
ders en medewerkers 
Om kwaliteit te kunnen handhaven en verbete- 
ren, is het zaak om goed te luisteren naar wat je  
om je heen hoort en goed te kijken naar wat je  
om je heen ziet. 
Om te leren en verbeteren, meten we met regel- 
maat het resultaat van ons onderwijs bij ouders,  
leerlingen en medewerkers door middel van  
tevredenheidsonderzoeken. Deze meting vindt  
minimaal één keer per drie jaar plaats. 
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MIDDELEN 

Schoolomgeving afstemmen op visie. 
Het is zaak de beschikbare middelen effectief 
in te zetten om het onderwijs te verbeteren.  
Speerpunt daarbij  is om het schoolgebouw toe  
te rusten voor het onderwijs van de toekomst.  
Over 4 jaar is het gebouw zodanig aangepast  
dat het past bij onze visie op onderwijs. Het zal  
zichtbaar zijn dat we vanuit eigenaarschap van  
leerlingen voor het eigen leerproces onze om- 
geving inrichten. Het zal zichtbaar zijn dat we de  
talenten van kinderen alle ruimte geven om te  
ontplooien. 

Het aanbod zal veelzijdig zijn. Techniek, cultuur,  
ICT en leren leren hebben een nadrukkelijke  
plaats in het dagelijks onderwijs. 

Het is een veelomvattend proces om de omge- 
ving af te stemmen op de visie van onderwijs.  
Daarom zullen we ondersteuning krijgen van  
een externe deskundige die hierin met ons mee  
gaat ontwerpen. 

Sponsoring 
Het is mogelijk dat de school middelen uit 
sponsoring ontvangt. De schoolleiding en het  
bevoegd gezag zien er op toe dat de sponsoring  
verenigbaar is met de pedagogische en onder- 
wijskundige taak en doelstelling van de school.  
Het mag niet de objectiviteit, de geloofwaardig- 
heid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijk- 
heid van het onderwijs in gevaar brengen. Ook  
mag het wegvallen van de sponsormiddelen  
de continuïteit van het onderwijs niet in gevaar  
brengen.  

Onze school conformeert zich aan het convenant  
“scholen voor primair en voortgezet onderwijs  
en sponsoring” 2015-2018 en het op basis daar- 
van geformuleerde “algemeen sponsorbeleid  
Xpect Primair”. 
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BRONNEN 

Bronmateriaal en verwijzingen bovenschools: 
•  Strategisch beleidsplan Xpect Primair 2015-2019 
•  Procedure kwaliteitszorg Xpect Primair 
•  Katholieke Identiteit Xpect Primair 
•  Schoolbezoek Xpect Primair 
•  Sponsorbeleid Xpect Primair 
•  Werving, selectie & mobiliteit Xpect Primair 
•  Resultaatgerichte gesprekkencyclus op bestuursniveau 
•  Rolprofiel leerkracht Xpect Primair 
•  Rolprofiel directeur Xpect Primair 
•  SVIB binnen Xpect Primair 

Bronmateriaal en verwijzingen op schoolniveau: 
•  Schoolondersteuningsprofiel 2014 
•  Schoolondersteuningsplan 2015 
•  Schoolplan 2011-2015 
•  Inspectierapport 2012 
•  Schoolbezoek 2015 
•  Diepteanalyse 2015 
•  Scholen met succes 2013; tevredenheidsonderzoek onder leerlingen, ouders en team. 
•  Wijktoets ’t Zand 2014 
•  Evaluatie Brede school  
•  Educatief partnerschap 2013 
•  Anti-Pestprotocol 2015 
•  Onderzoek de Vrij 2014 

Literatuur: 
•  Hattie: Leren zichtbaar maken 
•  Korthagen & Lagerwerf: Leren van binnenuit 
•  Stevens & Bors: Pedagogisch tact 
•  Brown; de Kracht van kwetsbaarheid 
•  Marzano: Wat werkt: Leiderschap op school 
•  Verbiest; Inleiding in werken met Professionele leergemeenschappen 



129 

  



130 

 



 

 

 



 

7.3 Educatief Partnerschap 

Educatief Partnerschap 
 

 



 
 

 
 

 
Educatief partnerschap 
Hoe ouderbetrokkenheid vorm krijgt in wederzijdse verwachtingen. 
 
1. Maatschappelijke context 
2. Aanleiding 
3. Proces 
4. Invoering & Borging  
▪  
▪ Bijlage: School/ouderovereenkomst 

 

 

NB: Dit document is door de MR vastgesteld op 18 september 2013  



 
 

 
 

1. Maatschappelijke context 
 

Kinderen ontwikkelen zich in verschillende opvoedmilieus: Het gezin, de school en de bredere 
omgeving. De school is verantwoordelijk voor het onderwijs, de ouders* zijn verantwoordelijk voor 
de opvoeding. Maar de school is medeopvoeder en onderwijs kan pas echt succesvol zijn als 
ouders ondersteunen. Ouders en school zijn partners als het gaat om opvoeden en onderwijs. Er 
is sprake van een gezamenlijk belang en dat is het welbevinden en de ontwikkeling van het kind. 
Om het kind optimale kansen te bieden zijn er goede verbindingen tussen de verschillende 
opvoedmilieus nodig. Het kind staat hierin centraal. 
 

 
 

Om optimale condities te creëren voor de ontwikkeling en het leren van kinderen is het 

belangrijk dat we de gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en school erkennen. We 

zien de noodzaak in van wederzijdse betrokkenheid en afstemming. Voor de afstemming is 

het van belang dat ouders en school op de hoogte zijn van elkaars opvattingen, maar ook dat 

de school ouders informeert over de onderwijskundige taak die ze thuis kunnen uitvoeren door 

bijvoorbeeld samen te lezen of samen huiswerk te maken.  

Educatief partnerschap krijgt vorm door ouders als deskundige van het kind te benaderen. 

Daarnaast vindt de dialoog tussen ouders en school plaats op basis van gelijkwaardigheid en 

is het gesprek altijd opbouwend van karakter.  

 

Leefgemeenschap

SchoolFamilie

Verenigingen, opvang e.d. 

Gezin, familie, 
grootouders, etc. 

Waarde(n)vol 
onderwijs 

KIND 



 
 

De rol van de school 

- De school heeft de professionele verantwoordelijkheid voor de schoolcarrière van de 
kinderen en een sturende rol in de vormgeving van de contacten met ouders. 

- Openheid en een actieve houding van de school ten opzichte van ouders zijn een sleutel 
voor succes.  

- Bewustwording bij het schoolteam dat samenwerking met ouders van belang is voor de 
ontwikkeling van het kind is een eerste voorwaarde.  

- Het initiatief voor contact tussen school en ouders is een wederzijdse verantwoordelijkheid. 
Het is aan de school om de drempel voor ouders zo laag mogelijk te maken.  

- Verwachtingen uitspreken. Tijdens de intake van een nieuwe leerling wordt met de ouders 
gesproken over hun rol en de functie van ouderbetrokkenheid voor de ontwikkeling van het 
kind.  

- We hebben ervoor gekozen de verwachtingen van de school en de ouders vast te leggen 
in een zogenaamde school/ouderovereenkomst.( Zie bijlage 1) 

 
Voor ouders is het van belang te weten dat het onderwijs zich richt op het bevorderen van 
kennis en begrip, het aanleren van (sociale) vaardigheden en de overdracht van normen en 
waarden. Daarnaast is het van belang dat ouders zich bewust zijn van de invloed die zij hebben 
op de schoolloopbaan van hun kind(eren). Zij kunnen een positieve invloed hebben op de 
cognitieve ontwikkeling van het kind en bijdragen aan een prettig en veilige klimaat binnen de 
school. Dit draagt bij aan het plezier dat leerkrachten in hun werk ervaren wat weer een 
positieve invloed heeft op het welbevinden en de ontwikkeling van kinderen.  
 
De rol van ouders 
De rol van ouders kan ingevuld worden op de volgende manieren: 

- Meeleven 
o Voorwaardenscheppend: gezonde levensstijl, eigen rustige (leer)plek thuis, 

leermiddelen beschikbaar maken, opvoeding etc. 
o Aanmoedigend gedrag: belangstelling tonen, praten over wat het kind heeft 

meegemaakt op school, toekomst bespreken, schoolinzet stimuleren, actief zijn 
op school. 

o Ontwikkeling ondersteunend gedrag: spelletjes doen, laten tekenen en 
knutselen, laten spelen / vriendschappen aanmoedigen, uitdagen tot lezen en 
rekenen, aandacht voor mediawijsheid, aandacht voor actualiteiten, aandacht 
voor cultuur.  

o Direct onderwijsondersteunend gedrag: woordenschat vergroten, voorlezen / 
helpen met leren lezen, oefenen met tellen, rekenen en spelling, voorbereiden 
spreekbeurt, uitleggen, stimuleren, toezien op voldoende aandacht en inzet 
voor het huiswerk etc. 

o Contact met de school onderhouden: ouderavonden, (10 minuten) gesprekken 
met leerkrachten, informeel contact , weten wat er op school gebeurt etc. 

o Kennis van het onderwijs in het algemeen – voorbereiden op de keuzes (welke 
school, welk VO onderwijs, welk profiel, welke vervolg studie) 

- Meehelpen 
o Hand- en spandiensten bij evenementen 
o Meehelpen in de klas 
o Overblijfouder 
o Klassenouder 

 
- Meedenken en meebeslissen 

o Ouderraad (OR) en Activiteitencommissie: Bijdragen aan de organisatie van 
activiteiten / evenementen voor ouders en/of kinderen 

o Medezeggenschapsraad (MR): Invloed op structurele verbeteringen het 
ouderbeleid (condities voor ouderbetrokkenheid), het onderwijsklimaat en de 
onderwijskwaliteit van de school. 



 
 

o Ouderkamer: Bijdragen aan de organisatie van activiteiten voor ouders. 
 

2. Aanleiding 
 

De invoering van een school/ouderovereenkomst is een goede start voor de samenwerking 
tussen ouders en school en de verbetering daarvan. Het geeft duidelijkheid over de concrete 
verwachtingen van de school ten aanzien van ouders in termen van randvoorwaarden, 
betrokkenheid, onderwijs-ondersteuning, samenwerking en communicatie. Het informeert 
ouders concreet over hun rechten en de verwachtingen die zij mogen hebben van de school. 
 

3. Proces 
 

Op basis van een aantal sessies met het team en met een vertegenwoordiging van ouders zijn 
onder begeleiding van de organisatie FORUM wederzijdse verwachtingen in beeld gebracht. 
Dit heeft geleid tot het opstellen van een beleidsstuk en een school/ouderovereenkomst waarin 
de vraag : “Hoe krijgt ouderbetrokkenheid vorm op basis van wederzijdse verwachtingen?” 
 
Door het ondertekenen van de overeenkomst door ouders en school krijgt het meer 
zeggingskracht; het geeft zowel ouders als school een basis om elkaar op de gemaakte 
afspraken aan te spreken als daartoe aanleiding ontstaat. De overeenkomst heeft uiteindelijk 
definitief vorm gekregen nadat het is voorgelegd aan de MR, de OR en een 
vertegenwoordiging van ouders die betrokken zijn geweest bij het voortraject. De op- en 
aanmerkingen die daaruit voort zijn gekomen, zijn meegenomen in deze versie. 
 

4. Invoering en Borging 
 

• Ouders krijgen bij het maken van de afspraak voor het intakegesprek de overeenkomst 
mee of dit wordt opgestuurd, zodat ze zich kunnen voorbereiden op het intakegesprek. 

 

• (Nieuwe) medewerkers en langdurige vervangers worden op de hoogte gesteld van dit 
document. 

 

• De overeenkomst wordt eens in de 2 jaar tijdens een teamvergadering en een MR 
overleg besproken en eventueel aangepast. 

 

• Wijzigingen worden duidelijk aan alle ouders gecommuniceerd via de nieuwsbrief en 
de website. 

▪  

• Op de website is altijd een actuele versie van dit document te vinden. 
 
 

• Ouders ontvangen voor ieder kind een contract en deze wordt altijd besproken tijdens 
de intake en door beide partijen ondertekend. 

 

• De overeenkomst wordt vertaald in het Engels, Frans, Turks en Arabisch. 
 

• Deze notitie zal worden opgenomen in de schoolgids en het kwaliteitshandboek van 
de school. Beide zijn voor het team terug te vinden op de portal. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Bijlage 1: School/ouderovereenkomst 
 
De wederzijdse verwachtingen tussen ouders en basisschool Jeanne d’Arc staan in dit document 
beschreven. Als school vinden we het belangrijk dat ouders en school de verwachtingen naar elkaar 
uitspreken. Zo weten we wat we van elkaar kunnen verwachten en waar we elkaar op kunnen aanspreken 
als dat nodig is.  
 
Inleiding 
De school/ouder overeenkomst, is een overeenkomst waarin belangrijke afspraken en verwachtingen 
tussen school en ouders staan beschreven. Deze ouderovereenkomst is een effectief middel om de 
samenwerking te bevorderen tussen ouders en school in het belang van het kind. Ouders en school 
vormen een samenwerking waar de opvoeding en de ontwikkeling van het kind vorm krijgt: Iedereen 
uniek, samen sterk! 
 
Het gebruik van dit document vormt de basis voor een goede samenwerking tussen ouders en de school: 

• Het geeft duidelijkheid over de verwachtingen van de school ten aanzien van ouders in termen 
van randvoorwaarden, betrokkenheid, onderwijsondersteuning, samenwerking en communicatie; 

• Het informeert ouders over hun rechten en de verwachtingen die zij mogen hebben van de 
school. 
 

Kortom de verwachtingen hebben een wederzijds karakter waar we samen verantwoordelijkheid voor 
dragen. De dialoog tussen ouder en school is gebaseerd op gelijkwaardigheid. 
 
NB: Waar “ouder(s)” staat kan natuurlijk ook “verzorger(s)” worden gelezen. 
 

 
Verwachtingen met betrekking tot randvoorwaarden 
 
Verwachtingen van de ouders richting school Verwachtingen van de school richting ouders  

 
De school heeft respect voor de cultuur en de achtergrond van 
de ouders. Iedereen anders, samen sterk. 
 
Schooldocumenten zoals schoolgids, jaarverslag e.d. zijn in te 
zien via de website/administratie. 
  

 
De ouders onderschrijven (zijn het eens met) de onderwijsvisie en 
uitgangspunten van de school.  
 
Schooldocumenten zoals de schoolgids en het jaarplan van de school 
zijn bekend bij de ouders.  
 

 
Ouders kunnen de school aanspreken indien de gedragsregels 
worden overtreden of als hun kind last heeft van anderen.  
 
De school streeft naar een prettige en veilige sfeer en lost 
conflicten op. Daarnaast zijn de omgangsvormen vastgelegd in 
een document. Dit is beschikbaar via de website/administratie. 
 

 
De ouders kennen de gedragsregels over de omgang met elkaar op 
school en onderschrijven deze. 
 
Ouders dragen bij aan een prettige en veilige sfeer 

 
De ouders kunnen van de school verwachten dat de lestijd 
goed wordt besteed en dat alleen in uitzonderlijke situaties 
lesuitval voorkomt. De school voldoet aan het aantal lesuren 
dat wettelijk is vastgesteld. 
 
De school stimuleert een gezonde levensstijl. 
 

 
De school verwacht van de ouders dat de leerling thuis een ontbijt 
heeft gehad, fris en goed uitgerust en op tijd op school komt. 
 
Ouders hebben aandacht voor een gezonde levensstijl en bespreken  
dit met hun kinderen. 
 

 
De school moedigt de leerling aan in het behalen van de beste 
schoolresultaten passend bij het  kind. 
 
Leerlingen worden positief benaderd en  talenten van 
leerlingen wordt gestimuleerd. 
 

 
Ouders moedigen hun kind thuis aan in de ontwikkeling van het kind 
en proberen ervoor te zorgen dat het kind een rustige plek heeft om te 
werken. 
 
Ouders geven  toestemming voor het afnemen van testen en toetsen 
die nodig zijn voor het stellen van een diagnose die helpt het onderwijs 
vorm te geven op basis van de behoeften van het kind . 
 

 
De school organiseert activiteiten gerelateerd aan het 
onderwijsaanbod voor de leerlingen.  
 

 
Ouders laten de leerling deelnemen aan de door de school 
georganiseerde activiteiten.  
 



 
 

De school vermeldt het doel en de datum van de activiteit tijdig 
aan de ouders. 
 

Ouders verlenen medewerking om deze activiteiten door te kunnen 
laten gaan. (vb. vervoer, begeleiding) 
 
 

 
De school organiseert activiteiten die de saamhorigheid van de 
leerlingen en het plezier in het naar school gaan versterken.  
 
De school informeert ouders over de mogelijkheden die 
instanties kunnen bieden bij een behoefte tot financiële 
ondersteuning. 

 
Ouders betalen de ouderbijdrage zodat hun kind kan deelnemen aan 
de extra activiteiten. Als de financiele situatie van de ouders onder 
druk staat kunnen organisaties worden benaderd om hierin te 
ondersteunen. (informatie hierover is op school beschikbaar) 

 
De school is verantwoordelijk voor het geven van veilig en 
goed sportonderwijs. 
 
De school houdt bij alle activiteiten de veiligheid zorgvuldig in 
de gaten. 
 
 

 
Ouders laten hun kind deelnemen aan de tijdens de schooltijd 
verbonden (sport)activiteiten en dragen zorg voor gepaste kleding. 
 

 
De school zorgt ervoor dat de ouders op tijd worden 
geïnformeerd over onderwerpen die de school, de kinderen en 
de wijk aangaan. Deze informatie wordt verstrekt via de 
nieuwsbrief, de website en de schoolkalender. Ook de 
schoolgids is beschikbaar via internet / administratie. 
 

 
Ouders lezen de informatie die de school geeft en vragen om een 
toelichting als ze de informatie niet begrijpen. Dit kan bij de leerkracht, 
de directie of bij andere ouders. 
 

 
Verwachtingen met betrekking tot onderwijstaken 
 

Verwachtingen van de ouders richting school Verwachtingen van de school richting ouders  

 
De school stelt ouders 2x per jaar in de gelegenheid om 
tijdens kijkdagen de dagelijkse praktijk in de klas te komen 
bekijken. 
 

 
Ouders kunnen zich en beeld vormen van hoe het er dagelijks op 
school aan toe gaat. 

 
De school verzorgt 3 maal per jaar duidelijke informatie over 
het niveau waarop het kind presteert en de vorderingen die het 
kind heeft gemaakt. Dit wordt inzichtelijk gemaakt door middel 
van een rapport. 
 

 
Ouders zijn jaarlijks aanwezig bij de eerste twee rapportgesprekken 
over hun kind. Bij het derde rapport kan hiervoor een afspraak 
gemaakt worden op initiatief van de ouder of op initiatief van de 
leerkracht. 
 

 
De leerkracht maakt afspraken met ouders als er opmerkelijke 
veranderingen zijn in het leren of het gedrag van leerlingen. 
 

 
Ouders maken afspraken met de leerkracht als er opmerkelijke 
veranderingen zijn in het leren, of in het gedrag of in de thuissituatie 
van het kind. 
 

 
De school organiseert een ouderavond aan het begin van het 
schooljaar en draagt zorg voor een goede aankondiging. 
Andere ouderavonden / informatie avonden worden ruim van 
tevoren aangekondigd. 
 

 
De ouders komen naar de ouderavond(en) / informatieavond(en) voor 
ouders. 
 

 
De school besteedt extra aandacht aan kinderen die boven of 
onder gemiddeld presteren en biedt handvatten aan ouders 
om hierbij te ondersteunen 
 

 
Ouders werken mee als blijkt dat een kind extra ondersteuning nodig 
heeft. Ouders ondersteunen het kind thuis door het bieden van een 
omgeving zodat hun kind rustig kan werken.  
 
 

 
De school heeft een open en geïnteresseerde houding richting 
ouders en nemen de informatie die ouders over hun kind 
vertellen serieus. 
 
De school ondersteunt de ouders door het bieden van 
handvatten voor extra onderwijsondersteuning thuis. 
  

 
Ouders ondersteunen hun kind zoveel mogelijk in het onderwijs en hun 
ontwikkeling.  
 
Ouders zijn geïnteresseerd in de school en besteden aandacht aan 
werkjes die door het kind mee naar huis worden genomen. 
 

 

Verwachtingen over het persoonlijk contact 
 

Verwachtingen van de ouders richting school Verwachtingen van de school richting ouders  

  



 
 

De school initieert tot een huisbezoek en zorgt ervoor dat de 
informatie vertrouwelijk wordt behandeld. 
 

Ouders gaan akkoord met het huisbezoek in groepen ½. Daarnaast 
vindt er een huisbezoek plaats als een leerling  in een hogere groep 
gedurende het jaar instroomt. 
 
 

 
School vormt zich een beeld van gebeurtenissen thuis door 
middel van hoor en wederhoor. Oordeelvorming vindt plaats 
op basis van informatie vanuit meerdere invalshoeken. 

 
Ouders vormen zich een beeld van gebeurtenissen op school door 
middel van hoor en wederhoor. Oordeelvorming vindt plaats op basis 
van informatie vanuit meerdere invalshoeken. 
 

 
De school neemt problemen / knelpunten die de ouders 
ervaren serieus.  
 

 
De ouders informeren de school zo snel mogelijk als hun kind 
problemen heeft op school of als er iets anders in de thuissituatie 
speelt dat invloed kan hebben op het kind. 
 

 
De school ondersteunt de betrokkenheid van de ouders bij de 
school door het bieden van voorzieningen en activiteiten. 
(bijv.ouderkamer) 
 
Als ouders zich aanmelden voor activiteiten wordt duidelijk 
gecommuniceerd wat van hen verwacht wordt. (instructies) 
 

 
Ouders nemen deel aan activiteiten die er toe bijdragen dat het contact 
met school verstevigt. Bijv. door inzet tijdens sportdag, 
spelletjesmiddag, verjaardag van de leerkracht, techniekles e.d. 
 

 
Het schoolteam spreekt positief over ouders en leerlingen.  
 
Het schoolteam staat open voor ouders, luistert naar (on)vrede 
en verwijst indien nodig door naar directie, interne begeleider 
en/of externe instanties. 
 
De school neemt klachten serieus 
 

 
Ouders spreken positief over leren, over de school en de leerkrachten. 
De ouders hebben een opbouwende houding bij het oplossen van 
conflicten met de school. 
 
Bij onvrede over schoolse zaken bespreekt de ouder dit in eerste 
instantie met de betrokken leerkracht. Indien nodig kan vervolgens een 
afspraak gemaakt worden met de directie en/of interne begeleider. 
 

 
De school organiseert extra taalondersteuning, zoals het 
inschakelen van een tolk en stimuleren tot de deelname aan 
taalcursussen indien de taal onvoldoende wordt beheerst.. 
 

 
Ouders spreken op het schoolplein en in de school Nederlands. 
Nederlands is de voertaal en wordt gezien als de taal die ons allemaal 
verbindt. 
 

 
De school zorgt voor zo goed mogelijke oplossingen indien 
een leerkracht ziek is, zodat de lessen kunnen doorgaan. Als 
dit niet lukt worden ouders hiervan op de hoogte gebracht. 
 

 
Ouders melden de school voor  8.30 uur als een kind ziek is 
(geoorloofd verzuim). Ongeoorloofd verzuim wordt niet toegestaan. 
 
Ouders maken afspraken met een arts of externe hulpverleners zo- 
veel mogelijk buiten schooltijd om verzuim te beperken.  
 

 
De school houdt zich aan de leerplichtwet. Dit betekent dat 
kinderen alleen bij bijzondere gelegenheden verlof kunnen 
krijgen. Deze staan beschreven in de leerplichtwet. 
 

 
Ouders vragen (indien noodzakelijk) tijdig verlof voor hun kind bij de 
directie aan. Zij maken daarbij gebruik van het formulier dat door de 
school via de administratie beschikbaar wordt gesteld. 

 
 
Handtekening       Handtekening Ouder(s)/Verzorger(s) 
 
Directeur of  Interne Begeleider    Naam ouder / verzorger 1: …………………… 

 
 
 
 
 

Datum:  
       Naam: ouder / verzorger 2: …………………… 
 
 

 
 
  



 
 

7.4 School ondersteuningsplan 
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Bs Jeanne d’Arc Stichting:   Xpect Primair 

Le Bourgetstraat 21 – 5042 TG Tilburg – 013 4673785  BRIN: 11DG 

Directeur : Jopie de Bruin  -  Intern begeleider: Juliette Vlamings  



 
 

Geachte lezer, 

Voor u ligt het school ondersteuningsplan van Jenaplanbasisschool 
Jeanne d’Arc te Tilburg. In dit document is  beschreven hoe de zorg 
en  ondersteuning georganiseerd is op school.  
 
Met dit ondersteuningsplan wordt voldaan aan het door de 
inspectie gestelde kader. Het schoolondersteuningsprofiel is 
opgenomen in het onderwijskundig beleid uit het schoolplan (WPO Artikel 12, lid 2) 
bron: http://www.onderwijsinspectie.nl/onderwijssectoren/primair-
onderwijs/vernieuwd-toezicht-kwalitatief-onderzoek/aanvullende-wettelijke-vereisten 

Met dit ondersteuningsplan beoog ik helderheid te verschaffen over hoe onderwijs en 
ondersteuning geregeld zijn op b.s. Jeanne d’Arc. Afspraken, protocollen en schema’s 
moeten bijdragen aan het stroomlijnen van het onderwijs. Onderwijs is echter niet 
statisch, het is continu in beweging. Jaarlijks zal dit document, waar nodig, worden 
bijgesteld. 
Juliette Vlamings (IB-er)  
1 juni 2016 
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1. Beeld op de populatie en beleid in kaart 
 
Leerling-populatie 

De leerlingen komen vooral uit de wijk het  Zand en de subwijken: kruidenbuurt, 
kleurenbuurt, abdij & torenbuurt. Het Zand is een focuswijk; de wijk krijgen de komende 
jaren extra aandacht vanuit de gemeente Tilburg. Het gevoel van veiligheid en vertrouwen 
staat bij de bewoners van de wijk centraal. Uit de oudertevredenheidspeiling van 2013 
blijkt dat ouders de zorg- en begeleiding als belangrijkste reden opgeven waarom zij voor 
de school kiezen. Vooral de omgang van de leerkracht met de leerling, de sfeer in de klas 
en de aandacht voor taal worden als positief ervaren.  

De school heeft op 1-5-2016 155 leerlingen, verdeeld over 7 groepen en een taalschool. 
De school valt bij de inspectie onder de categorie > 15% gewichtenleerlingen, bepaald via 
het opleidingsniveau van de ouders. Een kleine 70% van de kinderen heeft een ouder met 
een andere culturele achtergrond dan de Nederlandse. In  59 % van de gezinnen wordt 
thuis geen Nederlands gesproken of is Nederlands de tweede taal. 26 % van de gezinnen 
zijn eenoudergezinnen. Een aantal gezinnen leeft op of onder de armoedegrens en is 
aangewezen op de voedselbank. Een aantal gezinnen komt wel eens in aanraking met de 
wijkpolitie en/of justitie. Vanwege de samenstelling van de groep kinderen waar we voor 
gaan en waar we voor staan zoals hierboven beschreven stellen we onszelf een duidelijke 
opdracht. Vanuit een positieve grondhouding kijken we naar de ontwikkeling van de 
kinderen die aan ons zijn toevertrouwd. De focus ligt op het primaire proces. 
 
Ontwikkelpunt 

Ontwikkelpunt, aangegeven door ouders: schoolgebouw en omgeving, 
omgaan met pesten, aandacht voor sociaal- emotionele ontwikkeling en  

aandacht voor uitstapjes en excursies. 

▪  

Visie  
Visie op onderwijs en ondersteuning hebben op Jeanne d’Arc alles met elkaar te maken. 
Vandaar dat ik u eerst meeneem langs de visie op ons onderwijs, geformuleerd door en 
beschreven in het schoolplan 2015-2019. De kernwaarden van Xpect Primair; 
Verwondering, Vertrouwen, Respect en Vergevingsgezindheid zijn ook de kernwaarden 
van de Jeanne d’Arc. Deze kernwaarden hebben we meegenomen in de ontwikkeling van  
onze visie. 
 

 
 

 

Kinderen willen leren! 
 

Op Jenaplanschool Jeanne d’Arc ben je eigenaar van je eigen leerproces.  
Daar ontwikkel je talenten, blijf je gemotiveerd en succesvol!   

Door dit met elkaar te delen verrijk je elkaar. 
 

Ieder uniek, samen sterk! 
 

Team Jeanne d’Arc 

 



 
 

De kern 
We bieden kinderen de gelegenheid zich te ontwikkelen met en met behulp van elkaar. 
Taal- en rekenonderwijs vormen samen met de sociale ontwikkeling de basis om op een 
zelfbewuste en zelfverzekerde manier te participeren in de maatschappij van nu en in de 
toekomst. 

Kind en ouders 

We nemen: “Ieder kind is uniek” als vertrekpunt voor ons onderwijs. We 

begeleiden de kinderen in het creëren en het benutten van kansen. 

Kinderen krijgen de gelegenheid hun talenten te ontdekken en verder te 

ontwikkelen. Wij zien ouders/verzorgers als partners in de opvoeding 

van kinderen, overeengekomen en beschreven in “Het educatief 

partnerschap”. Bij aanname ondertekenen ouders deze uitgangspunten. 

Wat willen we bereiken in de schoolplanperiode 2015-2019?  

1. De eigenheid van ieder kind is richtsnoer voor ons onderwijs 

2. Iedereen zet de juiste stappen om te ontwikkelen en verder te komen 

3. De leeromgeving maakt nieuwsgierig en nodigt uit tot leren en  ontdekken 

4. Ter bevordering van het primaire proces werken we binnen en buiten de school intensief samen 

5. Zelfonderzoek is de basis voor nieuwe ideeën en het verbeteren  van prestaties 

6 Ouders worden als educatief partner betrokken 

7. Er is oog voor wat mensen onderscheidt en bindt 

 
Het team  
Waar wij eigenaarschap willen bij de leerlingen, zullen wij als team deze visie ook 
moeten voorleven. De leerkracht is zoveel mogelijk eigenaar van het onderwijs bij ons 
op school. Dat vraagt om een andere vorm van begeleiden/coachen van het team. De 
talenten van de teamleden worden ingezet om te leren van en met elkaar.  

Organisatie 

De school bestaat uit 7 groepen: 1/2, 3/4, 5/6, 5/6, 7 , 8 en de taalschool. In de toekomst 
gaan we ook de groepen 7/8 combineren tot stamgroepen of units. In de school zijn 9 
kartrekkers. Zij bewaken de voortgang van de ontwikkelpunten; taal, rekenen & 
wiskunde, VVE, ICT, Techniek, Cultuur, Leren leren, Jenaplan, Leerarrangementen. Er is 
een tweewekelijks overleg met alle leerkrachten waarin het ontwikkelen van het 
onderwijs centraal staat. Over vier jaar hebben we een professionele leergemeenschap. 
Dat is te zien aan de volgende aspecten: 

• Er is voorzien in een structuur voor de uitwisseling van verworven inzichten en 

goede praktijken. 

• De onderwerpen van collectieve leerprocessen zijn verbonden met 

ontwikkelingen in de school. 

• In de school is structureel tijd en ruimte vrijgemaakt voor collectieve 

leerprocessen tussen teamleden. 

• Er is systematische aandacht voor de begeleiding en voor de bewaking van de 

kwaliteit van de collectieve leerprocessen. 



 
 

• In de organisatie van het primaire proces is gezamenlijk werken van de teamleden 

bij de uitvoering van het onderwijs ingebouwd.  

• Op de agenda van de teamvergaderingen komen vooral onderwijsinhoudelijke 

zaken voor.  

Hoe werken we aan verbetering van kwaliteit?  

Vanuit analyse  

Uit analyse weten we dat de leerresultaten van de kinderen structureel niet op orde zijn. We 

zien te weinig constantie in het niveau. Wij zien dat met name bij het rekenonderwijs  en 

begrijpend lezen . Het kleuteronderwijs moet sterker ingezet worden om een goede doorgaande 

lijn vanaf groep 3 op te bouwen. Het analyseren en verbeteren moet een gezamenlijk proces 

worden van het hele team, gecoördineerd door de ib’er. De registratie van de leerresultaten is op 

orde, de analyse en planmatigheid van de aanpak dient sterker te worden ingezet.  

Dat vraagt doelgericht onderwijs op de kerndoelen.  

Speerpunt: Rekenen/Wiskunde 
We hebben in 2015  en 2016, onder begeleiding van rekenspecialist  Pauline van Vliet 
van Edux, het verbetertraject ingezet om de prestaties van de kinderen op het gebied 
van rekenen/ wiskunde te verhogen. Accent lag en zal komende jaren liggen om vanuit 
analyseren van gegevens, het stellen van doelen, het ontwerpen van doelgerichte lessen 
en delen van onderwijspraktijk tot verbetering te komen. Komende jaren zal worden 
ingezet op borging van de ingeslagen weg. Onze rekenspecialist op school  zal hierin de 
kartrekker zijn. 
 
Speerpunt: Begrijpend lezen 
Begrijpend lezen is een onderwerp dat regelmatig op de agenda staat van het team. Eind 
schooljaar 2015-2016 is er een start gemaakt met een verbetertraject voor begrijpend 
lezen onder leiding van Wilma Willems, van “Onderwijsmens”.  
 
Speerpunt: Het jonge kind 
Bijzondere aandacht vraagt het onderwijs aan het jonge kind. We constateren dat de 
resultaten achterblijven. Met name het woordenschatonderwijs zal doelgerichter 
ingezet moeten worden. Kinderen moeten geholpen worden zich de begrippen eigen te 
maken die hen helpen bij de leeromgeving. Dit kan alleen effectief vanuit een 
betekenisvolle context. De leerkrachten hebben zich geschoold in het VVE programma 
Piramide. Door samenwerking met  de Peuterspeelzaal  (Het Zand), is het streven om 
een doorgaande lijn te waarborgen. Daarnaast zullen de leerlijnen van 1-2 naar 3 
vloeiender door gaan lopen. Het aanbod voor woordenschat en begrijpend lezen is 
vervlochten in het totale aanbod. Van begin 2016, tot eind 2017 zal het 
observatiesysteem: Kijk! geïmplementeerd gaan worden. Naast dat de leerkrachten van 
1/2 begeleid gaan worden om goed gebruik te maken van dit systeem, is dit tevens een 
stimulans om tot verdere ontwikkeling van alle domeinen binnen het kleuteronderwijs 
te komen.  
 
Voorzetten op de ingeslagen weg 
In de afgelopen jaren is er een nieuwe methode gekozen voor voor- en vroegschoolse 
educatie, technisch lezen, begrijpend lezen, voor rekenen & wiskunde en voor 
verkennen van de wereld en jezelf. De volgende stap is de methode voor Nederlandse 



 
 

taal vervangen. Het ligt in de lijn der ontwikkelingen dat we de methodes steeds minder 
centraal gaan stellen en de leerlijnen en persoonlijke leerdoelen als uitgangspunt nemen 
voor het ontwerpen van ons dagelijks onderwijs. De methode blijft wel een belangrijke 
bron. De 21ste century skills krijgen momenteel vooral nog een plaats in onze 
leerarrangementen. We bezien deze vaardigheden (samenwerken, kennisconstructie, 
ICT gebruikt voor leren, probleem-oplossend denken en creativiteit, planmatig werken) 
in het kader van “eigenaarschap”. Door het accent te leggen op het  hanteren van de 21st 
century skills tijdens het teamoverleg gaan we werken aan de leerkrachtvaardigheden 
om deze skills te verweven in ons onderwijs. Een samengaan van Jenaplanprincipes, 
21st CK, leerarrangementen en leren leren gaat een eigentijdse mix geven.  
 
Hoe houden we zicht op ons ontwikkelingsproces? 

De leerkracht werkt met de gegevens vanuit het leerlingvolgsysteem. De inspectienormen 
zijn komen te vervallen. Jaarlijks worden de schooldoelen vastgesteld. Per vakgebied 
wordt gekeken naar hoge, haalbare doelen. Die baseren we op de trends van voorgaande 
jaren en de gemiddelde te verwachten vaardigheidsgroei per groep. Met behulp van 
tussentijds methode-gebonden toetsen volgen de leerkrachten de vorderingen van de 
kinderen en stellen zij het handelen bij. We hebben de schoolontwikkeling duidelijk in 
beeld gebracht en monitoren of de ontwikkeling naar wens verloopt. Concreet wordt dit 
vertaald in gesprekken hierover en deze  zijn opgenomen in de zorg- en 
begeleidingskalender, opgesteld door de intern begeleider zie bijlage 1. 

 
Hoe is ondersteuning ingericht op onze school? 
De inrichting van de ondersteuning op onze school is uitgebreid beschreven in dit 
ondersteuningsplan, te vinden in het Kwaliteitshandboek (KHB) op de portal. De routing  
is weergegeven in het door onze school ontwikkelde model:  

 
De Cirkel van Ondersteuning 
 
Korte toelichting:  
Het educatief partnerschap staat centraal. Daar 
omheen zit de schaal van de leerkracht. De 
leerkracht doorloopt een cyclisch proces van 
signaleren, wegen, plannen, uitvoeren en 
evalueren. Heeft de leerkracht iets 
GESIGNALEERD, dan kan hij/zij de keuze 
maken om met de leerling  en /of ouders 
in gesprek te gaan of dat wat is 
waargenomen herkenbaar is. Dit helpt bij 
het BEGRIJPEN van de situatie en het 
inschatten wat mogelijk nodig is, waar 
liggen er ondersteuningsbehoeften van de 
leerling? Dit is nodig om tot een PLAN te 
komen, wat vervolgens wordt UITGEVOERD en 
GEËVALUEERD.  
 
 
 



 
 

 ONDERSTEUNINGSVRAAG 
Mocht de leerkracht ondersteuning wensen 
in één van de 4 kwadranten, dan kan hij/zij 
een ondersteuningsvraag neerleggen bij de 
intern begeleider, middels een OV 
formulier Zie bijlage 2, in de bijlage.  
Hieronder een overzicht , wie welke 
verantwoordelijkheid heeft in het proces 
van het bieden van ondersteuning.  Het 
kleurgebruik is niet willekeurig gekozen, 
maar gebaseerd op PBS (positive behavior 
support). Hieronder een uitgebreide 
toelichting op elk van de 4 segmenten. 



 
 

Waarnemen/signaleren 
LEERKRACHT 

De leerkracht signaleert (bijlage 5: signaleringskaarten), 

maakt observaties, geeft feitelijk weer, bespreekt met duo-

partner, vult Zien!/Kijk! In en maakt notities in Parnassys. Is 

dit voldoende dan gaat de leerkracht in de cyclus over naar 

BEGRIJPEN. 

 

Vraagt zich af: wie betrek ik bij mijn waarnemen?  

Zet ik de stap naar binnen?  bespreken ouders/leerling  

(bijlage 2: gespreksvoering) 

Zet ik de stap naar buiten?   bespreken met de IB-er: help 

mij waarnemen (bijlage 8: OV formulier) 

 

Mogelijke vervolgstap: 

In overleg wordt  een volgende stap naar buiten gezet naar 

de interne ondersteuning, doorgezet naar externe 

ondersteuning of weer terug naar binnen, naar ouders en 

leerling. Hierbij kan de leerkracht ondersteuning vragen 

van de IB-er of interne ondersteuner. Hier start 

dossieropbouw. 

De stap naar het OT gaat samen met het 

toestemmingsformulier voor de ouders (bijlage 3: 

Toestemmingsformulier Ondersteuningsteam). 

IB-er 

De IB-er signaleert door o.a. 

consultgesprekken, 

leerlingbespreking, klassenbezoek, 

Zien!/Kijk!, uit overzichten Parnassys 

en de handelings/-groepsplannen.  

 

INTERNE ONDERSTEUNERS 

De interne ondersteuner 

signaleert.  

 

 

 

 

 

EXTERNE ONDERSTEUNERS 

De externe ondersteuner 

signaleert. 

 

 

 

 

 

Vervolgstap: 

Bespreekt de aanvulling op de 

waarneming met de leerkracht(en), 

waarna het signaal door de 

leerkracht verder wordt opgepakt in 

de cyclus.  

 

Vervolgstap: 

Bespreekt de aanvulling op de 

waarneming met de IB-er en 

leerkracht, waarna het signaal 

door de leerkracht verder wordt 

opgepakt in de cyclus.  

 

Vervolgstap: 

Bespreekt de aanvulling op 

de waarneming evt. via de 

interne ondersteuner, 

met de IB-er en leerkracht, 

waarna het signaal door de 

leerkracht verder wordt 

opgepakt in de cyclus.  

 

 

Notitie: 

De leerkracht maakt hiervan een 

notitie in Parnassys. 

Notitie: 

De leerkracht maakt hiervan een 

notitie in Parnassys. 

Notitie: 

De leerkracht maakt  

hiervan een notitie in  

Parnassys. 

Begrijpen 



 
 

LEERKRACHT 

 

De leerkracht probeert de signalen te begrijpen. 

(Bijlage 6:  lijst onderwijsbehoeften, profielen Zien! ) 

Lukt dit, dan gaat de leerkracht verder in de cyclus naar 

PLANNEN. 

 

Vraagt zich af: wie betrek ik bij mijn waarnemen?  

Zet ik de stap naar binnen?  bespreken 

ouders/leerling 

Zet ik de stap naar buiten?   bespreken met de IB-er  

Mogelijke vervolgstap: 

In overleg wordt  een volgende stap naar buiten gezet 

naar de interne ondersteuning, doorgezet naar externe 

ondersteuning of weer terug naar binnen, naar ouders 

en leerling.  

De stap naar het OT gaat samen met het 

toestemmingsformulier voor de ouders (bijlage 3: 

Toestemmingsformulier Ondersteuningsteam). 

IB-er 

 

De IB-er helpt de leerkracht om de 

signalen te begrijpen. Is dit 

voldoende, dan pakt de leerkracht 

het weer op en gaat door in de 

cyclus naar PLANNEN.  

 

Vervolgstap: 

Is dit niet het geval, dan wordt de 

hulp ingeroepen van de interne 

ondersteuning. 

De IB-er communiceert over de 

voortgang met de leerkracht. 

INTERNE ONDERSTEUNERS 

 

De interne ondersteuner helpt de 

leerkracht om de signalen te 

begrijpen. Is dit voldoende, dan 

pakt de leerkracht het weer op 

en gaat door in de cyclus naar 

PLANNEN. 

 

Vervolgstap: 

Is dit niet het geval, dan wordt de 

hulp ingeroepen van de externe 

ondersteuning.  

De interne ondersteuner 

communiceert over de voortgang 

via de pijl die weer naar binnen 

gaat. 

EXTERNE ONDERSTEUNERS 

 

De externe ondersteuners helpt de 

leerkracht om de signalen te 

begrijpen.  Is dit voldoende, dan 

pakt de leerkracht het weer op en 

gaat door in de cyclus naar 

PLANNEN. 

 

 

 

 

De externe ondersteuner 

communiceert over de voortgang 

via de pijl die weer naar binnen 

gaat. 

OT 

De leerkracht bespreekt de uitkomst van het OT met de 

ouder(s) en zet de notitie uit de mail met aanvulling 

reactie ouders, als  notitie: “ondersteuningsteam” in 

Parnassys. 

 

OT 

IB-er verspreidt de notulen naar 

directie en leerkrachten. 

 

 

 

 

OT 

Het ondersteuningsteam (OT) zit 

vaak in het stukje helpen 

begrijpen. De notulen worden 

eerst door de deelnemers van 

het overleg goedgekeurd. Dan 

gaan ze naar de IB-er.  
 

 



 
 

 

           info gaat terug in de cirkel naar binnen. 

Plannen 
LEERKRACHT 

 

De leerkracht maakt een zo’n SMARTI mogelijk plan.  

(Bijlage 7 groepsplan/handelingsplan) 

Lukt dit, dan gaat de leerkracht verder in de cyclus naar 

REALISEREN. 

 

Vraagt zich af: wie betrek ik bij mijn waarnemen?  

Zet ik de stap naar binnen?  educatief partnerschap: betrek 

ouders en leerlingen. Spreek af: wie doet wat. 

Zet ik de stap naar buiten?  bespreken met de IB-er: kan ik het 

zelf of wie kan mij helpen? 

 

Mogelijke vervolgstap: 

In overleg wordt  een volgende stap naar buiten gezet naar de 

interne ondersteuning, doorgezet naar externe ondersteuning of 

weer terug naar binnen, naar ouders en leerling. 

 

IB-er 

 

De IB-er helpt om een plan te 

maken. In het plan komt wie of 

wat betrokken wordt bij de 

realisatie.  

De cyclus gaat naar 

REALISEREN. 

 

 

 

 

Vervolgstap: 

Lukt het maken van een plan 

niet, dan wordt de hulp 

ingeroepen van de interne 

ondersteuning. 

INTERNE ONDERSTEUNERS 

 

De interne ondersteuner helpt 

om een plan te maken. In het 

plan komt wie of wat 

betrokken wordt bij de 

realisatie.  

De cyclus gaat naar 

REALISEREN. 

 

 

 

 

Vervolgstap: 

Lukt het maken van een plan 

niet, dan wordt de hulp 

ingeroepen van de externe 

ondersteuning . 

 

EXTERNE ONDERSTEUNERS 

 

De interne ondersteuner helpt 

om een plan te maken. In het 

plan komt wie of wat 

betrokken wordt bij de 

realisatie.  

De cyclus gaat naar  

REALISEREN. 

 

 

Schorsingsprotocol (Bijlage 4) 

Met mogelijk ondersteuning door IB-er of directie 

Mogelijk ondersteuning bieden 

aan de leerkracht door IB of  

  

Directie 



 
 

 

 
Realiseren 

LEERKRACHT 

De leerkracht voert het plan uit. 

Lukt dit, dan evalueert hij/zij het plan.  

De cyclus begint dan opnieuw met: WAARNEMEN. 

 

Vraagt zich af: wie betrek ik bij mijn waarnemen?  

Zet ik de stap naar binnen?  educatief partnerschap: wie doet 

wat 

Zet ik de stap naar buiten?  hulp bij uitvoering plan door IB-er, 

interne ondersteuner of externe ondersteuner. 

 

Mogelijke vervolgstap: 

In overleg wordt  een volgende stap naar buiten gezet naar de 

interne ondersteuning, doorgezet naar externe ondersteuning of 

weer terug naar binnen, naar ouders en leerling.  

 

IB-er 

 

De IB-er helpt om het plan te 

realiseren.  

 

Vervolgstap: 

Lukt realisatie door IB-er niet, 

dan wordt de hulp ingeroepen 

van de interne ondersteuning. 

 

 

 

De IB-er communiceert over de 

voortgang via de pijl die weer 

naar binnen gaat. 

 

INTERNE ONDERSTEUNERS 

 

De interne ondersteuner helpt 

om het plan te realiseren. 

 

Vervolgstap: 

Lukt realisatie door interne 

ondersteuner niet, dan wordt 

de hulp ingeroepen van de 

externe ondersteuning . 

 

De interne ondersteuner 

communiceert over de 

voortgang via de pijl die weer 

naar binnen gaat. 

 

EXTERNE ONDERSTEUNERS 

 

De externe ondersteuner helpt 

om het plan te realiseren. 

 

Vervolgstap: 

Lukt realisatie door interne 

ondersteuner (niet), dan  

communiceert over de 

voortgang via de pijl die weer 

naar binnen gaat, of 

rechtstreeks met IB, leerkracht 

en ouders. 

 

Mogelijk netwerkoverleg op korte termijn, bij tussentijdse evaluatie, op verzoek van één van de ondersteunende partijen 

 



 
 

MELDCODE      
Waarnemen/signaleren   

Bij een onveilige situatie is bij de Meldcode dit  

stap 1 (in kaart brengen): Gebruik 

(digitale)signalenkaarten>  

http://www.kadera.nl/menu.php?menu=225  

stap 2 (overleg met collega en evt. advies opvragen bij 

Veilig Thuis) en  

stap 3 (bespreek signalen met betrokkenen, stap naar 

binnen in de cirkel). 

Wie kan helpen de signalen beter in kaart te brengen? 

Meldcode stap 

1  en 2 

Meldcode stap 1 en 2 

SMW 

Telefoonnummer: 

Astrid van den Berg 

06-55904664 

 

(bijlage 10: beschrijving functie VCP, 

met contactgegevens) 

Meldcode stap 3 : (bijlage 11: externe 

ondersteuners)  zoals: Veilig Thuis 

Telefoonnummer: 013-7516789 

Website: 

www.veiligthuismiddenbrabant.nl  

Mailadres: info@veiligthuismiddenbrabant.nl 

Politie: 112  

Zorg- en Veiligheidshuis:  

http://tilburg.veiligheidshuis.org/site/ 

Begrijpen 
Bij een onveilige situatie is dit stap 4 van de meldcode. Je taxeert m.b.v. de IB-er 

en een interne ondersteuner (SMW), de risico’s en probeert de aard en ernst 

ervan in te schatten. Bij twijfel altijd “Veilig Thuis” raadplegen. 

Meldcode 

stap 4 

Meldcode 

stap 4 

Meldcode stap 4 

Veilig Thuis Telefoonnummer: 013-7516789 

Website:www.veiligthuismiddenbrabant.nl  

Plannen 
Bij een onveilige situatie is dit stap 5 van de meldcode. We komen gezamenlijk tot een besluit: Kunnen we zelf de 

zorg bieden die de betrokkenen nodig hebben, of doen we een melding?  Ga direct door naar REALISEREN! 

Meldcode stap 5 Meldcode 

stap 5 

Meldcode 

stap 5 
 

Realiseren 
Bij een onveilige situatie is dit stap 5 van de meldcode. We bieden de 

ondersteuning zelf, of doen een melding, zodat onderzocht kan worden wat 

er aan de hand is en een brede aanpak in gang gezet kan gaan worden. 

Meldcode 

stap 5 

Meldcode stap 5 Meldcode stap 5 

 

http://www.kadera.nl/menu.php?menu=225
http://www.veiligthuismiddenbrabant.nl/
mailto:info@veiligthuismiddenbrabant.nl
http://tilburg.veiligheidshuis.org/site/
http://www.veiligthuismiddenbrabant.nl/


 
 

2. Passend onderwijs en school ondersteuningsprofiel 
 
Passend Onderwijs 
Conform de wet: Passend Onderwijs, is ons streven elk kind een passend aanbod te 
geven. Meestal lukt dat binnen het reguliere aanbod, beschreven in de groepsplannen. 
Als de ondersteuningsbehoefte van de leerling niet passen binnen het groepsplan en het 
directe instructiemodel, zal er gekeken worden of de leerling middels een 
ontwikkelingsperspectief (OPP) zijn/haar schoolloopbaan op Jeanne d’Arc kan 
vervolgen op een eigen leerlijn. Het team wordt steeds vaardiger in het omgaan met 
grote verschillen. De consulent  van Plein 013 speelt hierin samen met de ib’er een 
adviserende en coachende rol. Mocht het zo zijn dat onze ondersteuning aan de leerling 
niet toereikend is, dan kan er via Plein013, het samenwerkingsverband, een 
arrangement worden opgesteld. Dit kan intern zijn (bij ons op school),  of extern 
(verwijzing naar een school voor speciaal (basis) onderwijs).  
 
Schoolondersteuningsprofiel SOP 
In november 2015 is de school middels een audit wederom getypeerd als een smalle 
ondersteuningsschooI. Dit is vastgelegd in het Schoolondersteuningsprofiel, zie bijlage 3. 
In dit document zijn de mogelijkheden en onmogelijkheden van ondersteuning op de 5 
velden van IVO beschreven. IVO is de afkorting voor Indicatiestelling Vanuit 
Onderwijsbehoeften (Miedema, 2012). De vijf IVO velden staan voor vijf gebieden 
waarbinnen onderwijsbehoeften kunnen worden beschreven.  
1. Hoeveelheid aandacht/handen in de klas 
2. Onderwijsmaterialen 
3. Ruimtelijke omgeving 
4. Expertise 
5. Samenwerking met externe organisaties 
Met name gebied 1  de kleine klassen en extra handen in de klas zijn bepalend geweest 
voor het toekennen van dit profiel. De ambitie is om het profiel te verstevigen. De school 
wil zich op alle deelaspecten verder ontwikkelen tot smalle ondersteuningsschool.   
Wij stellen tot doel dat de kinderen die onze school in groep 8 verlaten over voldoende 
kennis en vaardigheden beschikken op het gebied van rekenen en taal. Daarnaast zijn ze 
in staat om hun talenten te benoemen en weten deze te benutten. De kinderen zijn in 
staat om op een respectvolle manier met elkaar om te gaan en samen te werken. Ook 
kunnen zij verantwoording nemen voor het zelfstandig organiseren en uitvoeren van 
hun (huis)werk en activiteiten. Aangevuld met het verslag van de inspectie  Bron:  
http://www.onderwijsinspectie.nl/zoek-en-
vergelijk/sector/po/id/6088?pagina=1&zoekterm=Jeanne+d%27Arc  vormt dit het SOP 
(het School Ondersteunings Plan). Hiermee is in kaart gekomen wat het profiel van de 
school is.  
* IVO: Indicatie van onderwijsinstelling 
  

http://www.onderwijsinspectie.nl/zoek-en-vergelijk/sector/po/id/6088?pagina=1&zoekterm=Jeanne+d%27Arc
http://www.onderwijsinspectie.nl/zoek-en-vergelijk/sector/po/id/6088?pagina=1&zoekterm=Jeanne+d%27Arc


 
 

Zorgniveaus 
In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de zorgniveaus  

zorgniveau verantwoordelijkheden 
leerkracht 

verantwoordelijkheid 
IB 
(Ondersteuningsteam) 

consulent vastleggen 

niveau 1: basisniveau 
binnen de groep 

- gedifferentieerde instructie 
(adaptiviteit) 
- volgen van de leerling 
- uitvoeren foutenanalyses 
- onderwijsbehoeften signaleren 
- interventies doen om kleine 
hiaten te dichten en hier een 
notitie van maken voor eigen 
gebruik 
- werken met groepsplannen  

- volgen van de hulpverlening 
- coaching en advisering 
leerkracht 

nee - LVS 
- dossier ParnasSys 
 

niveau 2: 
betrokkenheid 
zorgteam (IB)/ 
consulent 

- aanmelding bij 
IB/Ondersteuningsteam 
- opstellen individueel 
handelingsplan 
- hulpverlening binnen de groep 
- voortgang extra hulpverlening 
administreren 

- consultatie door leerkracht 
- coaching leerkracht 
- assistentie bij opstellen HP 
- uitvoeren diagnostische 
onderzoekje 
- volgen d.m.v. 
consultgesprekken 

mogelijk gespreksverslagen 
consultgesprekken 
in ParnasSys 
-handelingsplan in 
ParnasSys 

niveau 3: 
zorgverlening in/ 
buiten de groep 

-opstellen eigen leerlijn en 
ontwikkelingsperspectief 
 

- zorgverlening ook buiten de 
groep (RT)  
- assisteren bij opstellen eigen 
leerlijn 
- consulent betrokken 

ja - Document eigen 
leerlijn/ontwikkeli
ngsperspectief in 
ParnasSys 

niveau 4: 
zorgverlening door 
externen  

 

- uitvoering van hulpplannen Ondersteuning voor de leerling 
door externe ondersteuner, 
waardoor voortzetting 
schoolloopbaan in de school 
mogelijk is. Mocht er een te 
grote mate van handelings-
verlegenheid ontstaan, zal er 
extern gearrangeerd worden. 

ja Groeidocument 
opstellen in 
Onderwijstranspar
ant (O en O) met 
behulp van de 
consulent 

 

 
Zorgplicht 
Ouders kunnen voor de inschrijving het schoolondersteuningsprofiel in de schoolgids 
raadplegen of opvragen bij de ib’er of directeur van de school. Nadat de ouders hun kind 
schriftelijk hebben aangemeld, gaat de zorgplicht in. Hiervoor moet zijn voldaan aan de 
onderstaande wettelijke afspraken:  
* Een kind moet 3 jaar zijn om te kunnen worden aangemeld op school (als eerder, 
registreren wij een voorlopige aanmelding, die nog niet als definitieve aanmelding 
geldt).  
* Aanmelden gebeurt schriftelijk door de ouders, zo mogelijk ten minste 10 weken voor 
de datum waarop toelating wordt gevraagd.  
* Als ouders het vermoeden hebben dat hun kind extra ondersteuning nodig zal hebben, 
dan melden ze dit bij de aanmelding. Ouders geven ook alle relevante informatie (zoals 
onderzoeken en rapportages) aan de school door. 
* De ouders onderschrijven de grondslag van de school.  
Behalen van de referentieniveaus en methodedoelen 
Met de methodes die wij hanteren kunnen wij onderwijs verzorgen , dat de doelen van 
de referentieniveaus aanbiedt. Tot dusver zijn voor het bepalen van de schooldoelen, de 
tussendoelen van inspectie gebruikt. Jaarlijks evalueren we deze schooldoelen, om te 
zien of deze nog passend zijn bij de schoolpopulatie. De methodes worden zoveel 
mogelijk ingezet met een instructie op 3 niveaus. Daar waar kinderen afwijken van de 
leerlijn, wordt gekeken naar aanvullend materiaal. Dit zal dan altijd beschreven worden 
in het groepsplan of in specifieke gevallen in een handelingsgedeelte behorende bij het 
OntwikkelingsPersPerctief  OPP, voor niveau 2, 3 en 4 van de zorgniveaus. 
De toetsen die bij de methodes horen worden afgenomen en  geanalyseerd, waarna er zo 



 
 

nodig een korte interventie plaatsvindt, om de hiaten die geconstateerd zijn te dichten 
(zorgniveau 1). Pre-teaching is ook een mogelijkheid om achterstanden te voorkomen. 
De meeste methodes bieden remediërend materiaal, dat wordt ingezet na de toets. 
Mocht dit onvoldoende blijken, dan worden er methode- onafhankelijke materialen 
ingezet.  
 

3. In-, door- en uitstroom van leerlingen 
 
Procedure na aanmelding  
Na ontvangst van het aanmeldingsformulier zijn er twee opties mogelijk.  
1. Het kind heeft geen extra ondersteuning nodig.   
Het kind wordt op onze school ingeschreven en u krijgt te horen wanneer en in welke 
groep het kan starten.  Om het kind zo goed mogelijk te kunnen begeleiden, is het 
gewenst dat wij zoveel mogelijk de achtergronden van het kind begrijpen. Daarom 
krijgen ouders tijdens de oefendagen een intakeformulier waarin zij uitgebreide 
informatie over het kind kunnen vermelden. Op de eerste schooldag ontvangen ouders 
een formulier ‘ouderverklaring leerlinggewicht’. Beide formulieren worden ingeleverd 
op de eerste dag dat het kind officieel op school komt 
Als het kind gestart is, neemt de leerkracht binnen 2-4 weken contact op voor een eerste 
gesprek. De informatie in dit aanmeldingsformulier, het intakeformulier en evt. 
mondelinge informatie wordt vertrouwelijk behandeld.  
2. Het kind heeft wel extra ondersteuning nodig en u heeft dat bij aanmelding 
aangegeven.   
Ouders worden uitgenodigd voor een gesprek om toe te lichten waaruit de extra 
ondersteuning moet bestaan. Wij gaan kijken of wij deze ondersteuning als school zelf 
kunnen bieden. Hierbij is ons ondersteuningsprofiel leidraad. Kunnen wij de zorg zelf 
bieden, dan wordt het kind ingeschreven op onze school en gaat de procedure verder 
zoals beschreven onder punt 1. Als wij inschatten dat wij deze zorg niet zelf kunnen 
bieden, dan gaan wij in overleg met ouders op zoek naar een school die vanuit het 
ondersteuningsprofiel deze zorg wél kan bieden. Dat kan een reguliere basisschool zijn, 
maar ook een school voor speciaal (basis)onderwijs. Een besluit hierover wordt binnen 
6 weken na ontvangst van het aanmeldingsformulier genomen. Deze termijn kan indien 
nodig nog met een periode van 4 weken worden verlengd.  
De termijn om een passende plek voor een leerling te vinden, gaat in vanaf het moment 
dat de school de aanmelding heeft ontvangen. Dat is doorgaans op de datum dat de 
ouders het aanmeldingsformulier hebben ingevuld, maar op zijn vroegst vanaf 3 jaar. De 
school geeft dit met een ontvangstbevestiging aan.   
 
 
 
 
  



 
 

Aannameprocedure 
Bij de aanname van nieuwe leerlingen laten we ons leiden door de door ons opgestelde 
procedure bij aanname.. Met de invoering van Passend  Onderwijs (aug 2014), worden de 
ondersteuningsbehoeften van de leerling beschreven op basis van 5 velden, de zo genaamde 
IVO velden, zoals hierboven benoemd. Wat heeft de leerling nodig op het gebied van:  
1. Hoeveelheid aandacht/handen in de klas 
2. Onderwijsmaterialen 
3. Ruimtelijke omgeving 
4. Expertise 
5. Samenwerking met externe organisaties 
Routing 
Bijlage 4 geeft de interne en externe routing weer van de aanmelding tot aanname 
Nieuwe kleuters snel in beeld 
Om nieuwe kleuters snel en goed in beeld te krijgen, informeert de leerkracht, met 
toestemming van de ouders, al voor dat het kind op school komt bij de PSZ of het KDV. 
Bij specifieke zorg en of tussentijds instromen, brengt de ib’er de onderwijsbehoeften in 
kaart. Hierna wordt in overleg met directie een afweging gemaakt of de leerling wordt 
aangenomen. We hanteren daarbij de 5 velden van IVO en bekijken aan de hand daarvan 
wat dit kind nodig heeft om het onderwijs te volgen bij ons op school. Mocht blijken dat 
de school niet bij machte is dat te bieden wat nodig is, wordt samen met de consulent* 
en ouders bekeken welke onderwijsplek meer passend is. 
 
Leerkrachten van nieuwe leerlingen zijn bij voorkeur voorbereid op de komst van de 
nieuwe leerling. Kleuters die de school bezoeken, worden bekeken aan de hand van een 
DOD. Na 6 weken gaat de leerkracht met ouders in gesprek. De leerkracht hanteert het 
formulier dat richting geeft aan de uit te wisselen informatie Zie bijlage 5 en plaatst de 
informatie in Parnassys. 
* Consulent vanuit Plein 013 (het samenwerkingsverband van onze regio) ondersteunt de school o.a. bij deze zaken. 
**ParnasSys is het (webbased) administratiesysteem dat wij hanteren op bs. Jeanne d’Arc. 

Kijk!  
Wij hanteren bij ons op school Kijk! groep 1/2 . Deze sluit aan bij Kijk 0-4, dat 
gehanteerd wordt op “Het Zand”, de peuterspeelzaal die inpandig is bij onze school. Kijk! 
is een doorlopend observatiesysteem voor kinderen van 0 jr. – groep 8. Wij gebruiken in 
groep 1/2: 4-7 jaar. Niet het aanbod is het vertrekpunt, maar de onderwijsbehoeften van 
de leerlingen. Hierdoor is het meer dan een signaleringsinstrument. De 
observatiegegevens kunnen gebruikt worden om tot een doelgericht onderwijsaanbod 
te komen. Vroegtijdig signaleren van risico’s bepalen welke interventies van belang zijn 
om de kleuter te ondersteunen. De mijlpalen zijn aangepast aan de meeste recente 
tussendoelen van de SLO (2011).  
 
Bij het observeren staan welbevinden en betrokkenheid van kinderen centraal. 
Ontwikkelingslijnen geven structuur aan het kijken naar kinderen. Door goed te 
observeren maak je zichtbaar wat al bij het kind aanwezig is. Het volgsysteem heeft 
verschillende mijlpalen of tussenstations. Het resultaat van zowel ontwikkeling als 
leren. 
Naast deze observatielijst maken we gebruik van kleutertoetsen van Cito: Taal voor 
kleuters, Rekenen voor kleuters en in sommige gevallen: Ruimte en Tijd. We checken de 
leesvoorwaarden met Citotoetsen voor beginnende geletterdheid volgens het Protocol 
Dyslexie. De observaties zijn niet alleen nodig om het kind te volgen;  ze leiden waar 
nodig tot interventies om kinderen uit te dagen op een hoger plan te komen.  



 
 

 
Overdracht van groep 2 naar groep 3 
Om de overdracht naar groep 3 goed te onderbouwen, wordt er gebruik gemaakt van de 
aandachtspunt geformuleerd op het overdrachtsformulier zie bijlage 6. Er staat op 
vermeld wat de resultaten zijn op de Cito-toetsen en wordt er eventueel verwezen naar 
de extra hulp die een kind heeft gehad in de kleuterklas. Het ingevulde document wordt 
in Parnassys geplaatst. 
 
Overdracht vanaf groep 3;  wat wordt besproken?   

▪ Leerresultaten 

▪ Leerstijl 

▪ Rapporten 

▪ Handelingsplannen 

▪ Is er externe hulp geboden? 

▪ Onderzoeksgegevens 

▪ Problematische thuissituaties waarvan melding is gemaakt bij de school 

▪ Relevante oudergesprekken worden vermeld 

▪ Medische problemen 

▪ De sociale vaardigheid wordt vermeld wanneer van belang 

▪ De werkhouding wordt vermeld wanneer van belang 

▪ Wat werkt bij dit kind/speciale begeleiding 

De overdracht is opgenomen in de zorg- en ondersteuningskalender. 
 
Doorstromen of doubleren: criteria 
Wij gaan in principe uit van een ononderbroken ontwikkelingslijn. Kleuters die in hun 
eerste schooljaar starten vóór 1 januari, stromen het jaar daarop naar groep 2, zoals 
geadviseerd door de inspectie. Elke kleuter wordt gevolgd, maar vroege leerlingen in het 
bijzonder. Als naar verwachting de leerling moet gaan doubleren, wordt eerst middels 
interventies getracht dit te voorkomen.  Ouders en school moeten van mening zijn dat 
doorstroming of doublure op dat moment de beste keuze is. Bij twijfel over doorstroom 
of doublure geldt voor alle kinderen dat eventueel een extra toets uitsluitsel kan geven. 
De beoordeling door twee van deze drie: Ouders, school  en toets kunnen bij 
meerderheid doorslaggevend zijn in  de beslissing die genomen wordt. Voor criteria  zie 
bijlage 7. 
Wanneer er in de loop van het schooljaar twijfels ontstaan over het niet of versneld 
doorstromen naar de volgende groep, dan zijn daarvoor diverse momenten waarop een 
leerkracht deze zorgen kan delen met de IB-er. Uitgangspunt is dat alle mogelijkheden 
worden besproken en benut om het kind te helpen. Zorgen worden gedeeld met de 
ouders. Wij vinden het als vanzelfsprekend om de afweging samen met de ouders te 
maken. Mochten we niet tot een gezamenlijk besluit komen,  geeft de uitslag van toetsen 
de doorslag voor doubleren of doorstromen. Van de doublure maakt de IB-er een notitie 
in ParnasSys onder de notitie categorie: “doublure”. Er wordt genoteerd: de groep, het 
schooljaar, de reden en de reactie van de ouders. 
Rapportage naar ouders 

De momenten waarop oudergesprekken zijn gepland hebben verband met de 
momenten waarop de rapporten mee gaan. Ouders en kind worden 
gezamenlijk uitgenodigd voor voortgangsgesprekken. Een gedeelte van het 
gesprek kan zonder het kind gevoerd worden als ouders en/of leerkracht dit 
wenselijk vinden. 



 
 

Vanaf het schooljaar 2016-2017 starten we met kennismakingsgesprekken. Ouders, leerling en 
leerkracht bespreken samen welke leerdoelen de leerling in het voorliggende schooljaar wil 
halen en wat ieders rol kan zijn om het kind daarbij te ondersteunen. 
Uitstroomprocedure 
Als kinderen tussentijds aan worden gemeld bij een andere school, bijvoorbeeld bij een 
verhuizing, stuurt de ontvangende school een bericht dat de leerling is ingeschreven. De 
administratief medewerker stuurt een bevestiging van uitschrijving. De IB-er draagt 
zorg voor de overdracht van de gegevens, in de vorm van een onderwijskundig rapport. 
Daar waar wenselijk kan ook een DOD (digitaal overdrachtsdossier) worden verstuurd. 
Als een kind (tussentijds) verandert van school, vult de leerkracht van het kind het 
onderwijskundig rapport in van de school zie bijlage 8 . Desgewenst kan er een DOD 
worden verstuurd, aangevuld met informatie van de leerkracht. 
 
Uitstroom schoolverlaters groep 8 
De Uitstroom van schoolverlater gebeurt via afgesproken procedures. In volgend 
overzicht, zijn tijdpad en verantwoordelijkheden beschreven. Zie bijlage 14. 
Volgen van oud-leerlingen na groep 8 
Enkele scholen voor het VO sturen cijferlijsten van het eerste schooljaar van de kinderen 
van de Jeanne d’Arcschool komen toe. Een groot deel van de scholen stuurt alleen een 
bericht van overgang. Daarnaast zijn er VO-scholen, waar we niks van vernemen. De 
gegeven die ons zijn toegestuurd worden bewaard in een map en 5 jaar bewaard. We 
moeten we naar toe dat we ook deze gegevens gaan meenemen in onze analyses. Zijn 
onze adviezen juist geweest en waar kunnen we nog beter afstemmen tussen LOVS, 
Eindtoets, advisering en vervolg op het VO? In de analyse van na de E-toetsen wordt dit 
opgenomen. 



 
 

▪ Volgen van leerlingen 
 
Methode gebonden toetsen en Citotoetsen  en toetskalender 

Naast de toetsen die afgenomen worden bij de methodes, nemen wij 
de LOVS toetsen af van Cito. Hiermee zijn wij in staat de 
ontwikkelingen van de kinderen te volgen. We bekijken hoe de 
kinderen zich ontwikkelen ten opzichte van eerder behaalde 
resultaten en ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Tevens geeft 
het ons de mogelijkheid om, wanneer ingevoerd in ParnasSys, 
trendanalyses te  maken op leerling-, groeps- en schoolniveau. 
Resultaten worden door de leerkracht ingevoerd in ParnasSys op 
vooraf vastgestelde data. Hiermee wordt beoogt de trendanalyses 

beter onderling te vergelijken. Onder punt 7 wordt hier nadere toelichting over gegeven. 
Wij volgen niet alleen kinderen, maar het leerrendement van de individuele leerling en 
de groep kan aanleiding zijn tot het doen van interventies. Interventies om opbrengsten 
te verhogen. In intervisiegesprekken, met telkens twee jaargroepen, worden de 
opbrengsten twee keer per jaar besproken, daarin worden ook de methodetoetsen en 
observaties meegenomen en de voorgenomen interventies vastgelegd. Om de toetsen op 
het juiste moment af te nemen, maken wij gebruik van de toetskalender zie bijlage 9. 
Elke jaar wordt er zorgvuldig gekeken naar het juiste moment van afname, in 
overeenstemming met afspraken binnen Xpect Primair.  Teamleden  houden zich aan de 
toetskalender en de richtlijnen bij de afnamen van de toetsen, zoals beschreven is in de 
handleiding van de desbetreffende toets.  
Toetsen kinderen met een OPP/eigen leerlijn 
Kinderen met een eigen leerlijn worden ook getoetst. De toetsen sluiten aan bij de 
leerstof van het kind, we toetsen daarvoor terug tot een C-score. Deze toetsen worden 
individueel afgenomen en apart ingevoerd. Deze resultaten zijn om die reden dan ook 
niet terug te zien in de groepsoverzichten. Het gaat in dit geval om de individuele 
vooruitgang van het kind te volgen. Vanuit deze gegevens wordt dan steeds gekeken in 
hoeverre de gestelde doelen haalbaar zijn of bijgesteld moeten worden. Met de nieuwe 
generatie 3.0 toetsen, die komende jaren verder wordt ingevoerd, kan er nog meer op 
maat worden getoetst. 
Bespreking na de Citotoetsen op groepsniveau 
Twee maal per jaar, na de M- en E-toetsen van de Citotoetsen, houdt de IB-er gesprekken 
met de leerkrachten over de doelen die zij stellen voor de groep. Om de 
groepsbespreking  voor te bereiden, maken de leerkracht en de IB-er gebruik van 
overzichten uit ParnasSys. De leerkracht bereidt  dit gesprek voor middels een daarvoor 
(door Xpect Primair) gemaakt formulier In te vullen. In schooljaar 2016-2017 wordt er 
gestart met analyse door de leerkrachten in intervisie. Op deze wijze worden cijfers, 
trends en te nemen interventies betekenisvolle. Leren met en van elkaar krijgt daarmee 
meer vorm. Het geeft leerkrachten de gelegenheid meer eigenaarschap te nemen in het 
onderwijsleerproces van de leerlingen. Deze gesprekken zijn opgenomen in de zorg- en 
begeleidingskalender bijlage 1.  Vooraf worden door directie en IB-er de trends binnen 
de school en over meerdere jaren geanalyseerd, waarna er ook op schoolniveau 
geïntervenieerd kan worden.  
 

Sociaal emotioneel leerlingvolgsysteem: Zien! 



 
 

Wij maken gebruik van Zien!, het sociaal emotioneel 
leerlingvolgsysteem van Parnassys. Twee maal per jaar 
(voor de herfst- en voor de meivakantie) vult de 
leerkracht deze lijst in. Vanaf groep 5 kunnen ook de 
leerlingen zelf de lijst invullen. We werken naar het 
zelfstandig maken van een analyse door de leerkracht. Dit 
zal in eerste instantie zijn met ondersteuning van de 
intern begeleider.  Dit wordt besproken op een 
groepsbespreking op leerlingniveau. Hier proberen we te 
begrijpen wat er speelt in de groep en kunnen we 
woorden geven aan de ondersteuningsbehoeften van de 
groep en de individuele leerling en zetten daar actie op. 
Er wordt hiervoor een formulier gebruikt. In bijlage 20 
vindt u hiervan een voorbeeld. Nadat de actie is uitgevoerd, wordt deze geëvalueerd en 
weer bijgesteld. De groepsbespreking op leerlingniveau is 2x per jaar en is opgenomen 
in de zorg- en begeleidingskalender 
 
Zorg- en begeleidingskalender 
Om een cyclische en zorgvuldige planning te maken, is bij het opstellen van de 
jaarkalender bijlage 1 ook een PDCA cyclus gehanteerd. In de kalender zijn dezelfde 
kleuren gebruikt als in de Cirkel van Ondersteuning, om aan te geven wie 
verantwoordelijk is voor welk onderdeel. 
 

5. Het Ondersteuningsteam en de cirkels van ondersteuners 
 
Het Ondersteuningsteam (OT) 
Op b.s. Jeanne d’Arc bestaat het OT uit de schoolmaatschappelijk werker (SMW) en 
jeugd- of sociaalverpleegkundige vanuit de GGD, de ib’er van de school en de consulent 
van Plein013, het samenwerkingsverband. In het MT wordt de directeur in hoofdlijnen 
op de hoogte gebracht van de casussen die lopen in het OT. Indien wenselijk en mogelijk 
kan er ook een teamlid aanschuiven bij dit OT- overleg (zie ook toelichting bij de Cirkel 
van ondersteuning. Er is een mogelijkheid voor ouders om aan te schuiven als hun kind 
besproken wordt. Tevens worden daarvoor ouders uitgenodigd. 
Nadien worden ouders op de hoogte gebracht van hetgeen besproken is in het OT. 
Protocol agenda 
Het OT plant de bijeenkomsten om de 6 à 7 weken. Data zijn opgenomen in de zorg- en 
ondersteuningskalender, zie bijlage. De IB-er stuurt  1 week vóór de bijeenkomst de 
agenda aan de partners. Deze agenda heeft een vast stramien: 
▪ Nieuwe casussen (naam+ geboortedatum+ toestemming van ouders) 
▪ Bij geen toestemming, dan kan de casus anoniem besproken worden; 
▪ Lopende zaken: OT- leden vertellen, welke zaken ze hebben opgepakt en het verloop ervan; 
▪ Afgesloten zaken worden na 6 maanden opnieuw geagendeerd; 
▪ Wat ter tafel komt; 
▪ Systeemverbetering 
▪ Rondvraag en sluiting. 

Er worden notities gemaakt over de caussus, die ook in Parnassys genoteerd worden, 
zodat leerkrachten op de hoogte zijn en zij, in gesprek de ouders op de hoogte kunnen 
brengen. 

▪  
▪ De Intern begeleider 

Het takenpakket van de intern begeleider is beschreven. Deze lijst is gebaseerd op de beschrijving van 



 
 

de landelijke beroepsgroep en vastgesteld binnen Xpect Primair. In de bijlage 10 vindt u het overzicht 
van de taken van de ib-er. 
De cirkel van interne ondersteuners 
SMW 
De schoolmaatschappelijk werkende is afkomstig van IMW. Zij is wekelijks op school. Zij 
voert gesprekken met ouders en kinderen om een eerste ondersteuningsvraag te 
beantwoorden. De SMW-er is de schakel naar Tilburg-toegang. Indien nodig verwijst zij 
door naar hulpverlenende instanties. De SMW-er neemt deel aan het 6-wekelijks overleg 
van het Ondersteuningsteam. 
 
 
Consulent Plein 013 
Basisschool Jeanne d ‘Arc probeert zoveel mogelijk om binnen de school alle leerlingen 
die begeleiding te bieden die zij nodig hebben. In gevallen van handelingsverlegenheid 
kan een beroep worden gedaan op de consulent van plein 013. Zij is voor 4 uur per week 
aan onze school verbonden. Zij kan ondersteuning bieden aan de leerkracht in de 4 
segmenten van de Cirkel van ondersteuning. Tevens is zij adviserend in 
systeemverbetering en maakt zij deel uit van het ondersteuningsteam. 
 
RT: De Kracht van RT 
Kinderen met en OPP krijgen extra ondersteuning van een externe Rt-er. 
 
VCP: vertrouwens contactpersoon 
De VCP neemt deel aan het netwerk VCP van Xpect primair. Zij volgt jaarlijks passende 
bijscholing. Ouders en leerlingen kunnen de VCP rechtstreeks benaderen en via ib-er, 
leerkracht of directie worden doorverwezen. 
 
GGD: jeugdverpleegkundige 
De jeugdverpleegkundige neemt deel aan het 6-wekelijks overleg van het 
Ondersteuningsteam. Zij is tevens de jeugdverpleegkundige van het consultatiebureau 
en de peuterspeelzaal.  
De cirkel van externe ondersteuners 

ONL behandeling RPCZ 
IMW 
OZT ondersteuning hoogbegaafden 
ZAT (zorg en advies team) 
Taalschool, taalklas, schakelklas 
Intermezzo, Talent en Kansrijk 
Diverse netwerken: Netwerkscholen, IB 
netwerken 
Edux,  
Opdidact 
Brede wijkschool: Het Zand 
RT en begeleiding vanuit de Spreekhoorn (cl.2) 
Audiologisch centrum 
MAAN training 
 

Marietje Kessels project 
Logopedisten  
Fysiotherapeuten 
GGD arts en verpleegkundigen 
Huis- en kinderartsen 
Plein013 
Loket Vroeghulp  
div. externe onderzoeksbureaus 
GGZ 
Wijkagent 
Summerskool 
Topklas 
 
 

6.Signaleren, begrijpen, plannen, uitvoeren en evalueren 
 
Groepsplannen 
Om het onderwijs, met instructie op 3 niveaus verantwoord en doordacht te laten 
plaatsvinden, werkt het  team met groepsplannen gebaseerd op het handelingsgerichte 



 
 

gedachtengoed. Wat valt onder de basiszorg,  wordt zoveel mogelijk beschreven in het 
groepsplan. Extra ondersteuning  voor leerlingen wordt beschreven in 
onderwijsbehoeften. Zie  bijlage 11 
 

Individueel handelingsplan 
Wij beschrijven extra ondersteuning bij voorkeur in groepsoverzichten en 
groepsplannen.  Er is een format voor het opstellen van individuele handelingsplannen. 
Voor kinderen met een eigen leerlijn hanteren we een OPP, met handelingsgedeelte. Dit 
wordt halfjaarlijks met ouders wordt besproken, bijgesteld en ondertekend en 
bijgesteld, zie bijlage 12. 
Groepsbesprekingen op groepsniveau en op leerlingniveau 
Twee maal per jaar is er een groepsbespreking op leerlingniveau. Daarbij worden alle 
leerlingen cognitief en sociaal-emotioneel tegen het licht gehouden. We proberen 
daarbij de ondersteuningsbehoeften in kaart te brengen en daarop maken Ib en 
leerkrachten afspraken over de te nemen stappen.  
Twee maal per jaar is er een groepsbespreking op groepsniveau, waarbij we vanuit de 
analyse van de Cito-toetsen gaan kijken naar wat de groep en de leerkracht nodig 
hebben over tot verbetering van het onderwijs te komen. In schooljaar 2016-2017 
willen we starten om deze bespreking in intervisie te laten plaatsvinden per unit. bijlage 
17 voor protocol.  

7.  Dossier / gebruik ParnasSys 
 
ParnasSys 
Het team is vaardig in het hanteren van het administratiesysteem: ParnasSys. 
Zij maken gebruik van de volgende functies: 
- absenten noteren 
- notities maken 
- bestanden toevoegen 
- toetsresultaten invoeren voor rekenen, taal, wereldoriëntatie  en de Cito toetsen 
- trendanalyses bekijken t.b.v. consultgesprekken en opstellen van 
(groeps)(handelings)plannen 
- groepskaart 
- ZIEN; het sociaal –emotioneel leerlingvolgsysteem van Parnassys 

Waarnemen 
Het groepsplan begint met waarnemen. De groepskaart is een mooi en handig middel om de groep 
snel in beeld te krijgen. Ook trendanalyses geven  inzicht in de niveauverschuivingen binnen de 
groep. Daarnaast helpen observaties en gesprekken met vorige leerkrachten, ouders en kinderen 
om te zien wat stimulerend en belemmerend werkt voor de leerling.  
Begrijpen 
De leerkracht probeert te begrijpen waar de verschillende kinderen behoefte aan hebben: de 
onderwijsbehoeften worden beschreven. Binnen ParnasSys, de groepskaart en het groepsplan is er 
plaats om dit te beschrijven. 
Plannen 
De leerkracht maakt een  plan  voor de groep, waarin de kinderen met gelijke onderwijsbehoeften 
geclusterd worden. De doelen zijn bij het groepsplan hetzelfde, alleen worden ze voor de 
verschillende groepen anders bereikt.  
Realiseren 
De uiteindelijke doelen, moeten daarna nog een vertaling krijgen naar de dagelijkse lessen (met de 
methode als middel). De doelen worden goed in de gaten gehouden, want die worden geëvalueerd 
aan het einde van de periode. Op grond van deze evaluatie wordt een volgend groepsplan gemaakt, 
met wellicht andere keuzes.  
 



 
 

Papieren dossier 
Naast het digitale dossier, hebben we ook een papieren dossier. De mappen worden 
bewaard in het archief, in de IB-ruimte, waarin alle gegevens van een leerling worden 
samengebracht. We streven er naar om alle papieren documenten digitaal beschikbaar 
te maken middels scannen. Het individuele dossier levert de gegevens voor verdere 
verslaggeving binnen en buiten de school. Het spreekt vanzelf dat ouders/verzorgers, na 
gemaakte afspraak en onder leiding van groepsleerkracht, IB-er of directie inzagerecht 
hebben in de dossiermap van hun kind.  
Zij dienen uiteraard ook toestemming te geven wanneer de school derden (op basis van 
de dossiergegevens) over de leerling informeert. 

8. Extra zorg 
 
Remediëren 
Voor de vakken: spelling, technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen en wiskunde en  
begrijpend lezen kan remediëring worden ingezet in de groep. Daarvoor is materiaal te 
vinden in de orthotheek. Er is ook een digitale orthotheek op onze portal.  
 
Hoogbegaafdheid 
In enkele gevallen, wanneer er weinig gelijkgestemden aanwezig zijn in de eigen groep, 
kan er gebruik gemaakt worden van een boven schoolse plusgroep van Plein013: 
Intermezzo (plusklas),  Kansrijk (een plusklas voor kinderen met ASS, autisme spectrum 
stoornis) en Talent (onderwijs dat de leerling krijgt buiten de setting van onze school). 
Om in kaart te brengen wat de hoogbegaafde nodig heeft, maken we voor kinderen, 
waarvan een vermoeden bestaat van hoogbegaafdheid, gebruik van het DHH-Po (digitaal 
handelingsprotocol voor het primair onderwijs). Op school zijn er materialen aanwezig 
voor diverse vakgebieden, om te kunnen compacten en verrijken. Met behulp van een 
vrijwillige onderwijsondersteuner (leerkracht) worden kinderen begeleid in de 
leervragen die zij zelf hebben. 
 
Dyslexie 
De dyslexieprotocollen worden gevolgd. Doel van de protocollen, 
voor de groep 1-2, 3, 4 en 5 t/m 8, is een zo goed mogelijke 
begeleiding van leerlingen met (dreigende) leesproblemen. Een 
vroege signalering is noodzakelijk; tweejaarlijks worden toetsen 
afgenomen, opgenomen in de toetskalender (DMT en AVI, spelling en 
beginnende geletterdheid). Na signalering volgt mogelijk een 
interventieperiode van 12 weken, beschreven in een handelingsplan 
of leesdossier. Mocht na twee interventieperiodes de vooruitgang 
onvoldoende blijken en er sprake zijn van een hardnekkigheid van de 
problematiek, dan wordt een onderzoek overwogen, waarop 
mogelijk een behandeling volgt. 
Dyscalculie 

Het doel van rekenwiskunde-onderwijs is functionele gecijferdheid, 
afgestemd op de mogelijkheden van iedere individuele leerling. Hierbij 
gaat het om adequaat handelen in functionele, dagelijkse situaties. Het 
protocol geeft aanwijzingen om dit doel langs een aantal stappen te 
bereiken, met name wanneer de rekenwiskundige ontwikkeling van een 
leerling niet optimaal verloopt. Het protocol biedt een leidraad voor de 
volgende activiteiten:  



 
 

• het ontwikkelen van goed rekenwiskunde-onderwijs;  
• het afstemmen van het onderwijs op de ontwikkeling van leerlingen; 
• het voorkomen van rekenwiskunde-problemen;  
• het gericht begeleiden van leerlingen met rekenwiskunde-problemen en dyscalculie;  
• het ontwikkelen van rekenbeleid;  
• het ontwikkelen van zorgbeleid.  
Ons doel is ernstige rekenwiskunde-problemen voorkomen, door op tijd de juiste 
afstemming te realiseren van het onderwijsaanbod op de onderwijsbehoeften van de 
leerling. Wij spreken van dyscalculie als ernstige rekenwiskunde-problemen ontstaan 
ondanks tijdig ingrijpen, deskundige begeleiding en zorgvuldige pogingen tot 
afstemming. De problemen blijken hardnekkig te zijn. De rekenwiskundige ontwikkeling 
van de leerling wordt waarschijnlijk belemmerd door kindfactoren. 
Het protocol biedt twee modellen als handvat: het handelingsmodel en het 
drieslagmodel, modellen waar het team in is geschoold in 2015-2016. Mochten de skills 
van de leerkracht hiervoor ontoereikend zijn, dan kan onze rekencoördinator, Ib-er of 
consulent ondersteuning bieden door diagnostische rekengesprekken te voeren, extra 
toetsen afnemen of een quickscan om de problemen in beeld te krijgen en daarmee 
sturing te geven aan de aanpak die moet volgen. 
Procedure voor onderzoek 
De school kan handelingsverlegen zijn in het aanbieden van adequate hulp aan kinderen 
en moet er meer gebeuren. Soms is nader onderzoek naar de oorzaak van het gedag of  
het achterblijven in de ontwikkeling noodzakelijk. Samen met de IB-er  bespreekt de 
leerkracht de signalen van een leerling. Ouders worden betrokken en gevraagd 
toestemming te verlenen aan een bespreking in het OT. Dit verzoek is schriftelijk en 
ondertekend wordt het geplaatst in het dossier. In het OT wordt besproken wat de juiste 
weg is die gevolgd kan worden. Wat is noodzakelijk? Een doorverwijzing naar de 
kinderarts, het GGZ, of het inschakelen van een onderzoeksbureau? In dit laatst geval 
bespreekt de IB-er de mogelijkheden in het MT. Er wordt een volgorde opgesteld van 
kinderen die onderzoek behoeven.  
 
Toelaatbaarheidsverklaring 
Als deze zorg niet toereikend is dan kan een verwijzing naar een school voor Speciaal 
(Basis-) Onderwijs volgen. Na het volgen van de procedures kan een 
toelaatbaarheidsverklaring worden aangevraagd bij Plein013. Hiervoor dient de school 
een arrangement op te stellen in O en O.  
Zie voor de procedure: http://www.lowan.nl/wp-
content/uploads/2014/09/Ondersteuningsplan-Tilburg.pdf Of: 
http://www.plein013.nl/loket-plein-013/ 
 

▪  

Eigen leerlijn/OPP  
Zoals beschreven in de inleiding: Ieder kind is uniek. Niet alle kinderen volgen dezelfde 
lijn in hun ontwikkeling. Kinderen kunnen belemmerende factoren hebben (zoals een 
beperkt IQ, of een aandachttekortstoornis, waardoor het leren op de reguliere manier 
niet lukt). In het overzicht van de zorgniveaus (alinea 3.8) op niveau 3 komt de eigen 
leerlijn in beeld. De eigen leerlijn kan in principe vanaf 3 meetmomenten (halverwege 
groep 4) worden vastgesteld. Voorkeur gaat uit hiermee te starten op zijn vroegst in 
groep 5. Deze eigen leerlijn wordt bepaald aan de hand van het 
ontwikkelingsperspectief van het kind (het OPP). In  bijlage 13  vindt u ons format voor 

http://www.lowan.nl/wp-content/uploads/2014/09/Ondersteuningsplan-Tilburg.pdf
http://www.lowan.nl/wp-content/uploads/2014/09/Ondersteuningsplan-Tilburg.pdf
http://www.plein013.nl/loket-plein-013/


 
 

het opstellen van de eigen leerlijn. Daarin staat ook voor welke vakken er precies een 
eigen leerlijn wordt vastgesteld. Aan de hand de referentieniveaus opgesteld door 
http://www.taalenrekenen.nl/ref_niveaus_rekenen/ worden de doelen aangepast aan 
de leerlijn van het individuele kind. 
Vervroegde uitstroom/LWOO 

Kinderen kunnen vanuit groep 7 uitstromen als ze 8 jaar basisonderwijs hebben gevolgd 
en de verwachte ontwikkeling in DLE ver achterblijft in verhouding met de toename van 
DL na een jaar onderwijs. De leerkracht(en) bespreken in groep 7 met collega’s tijdens 
het bouwoverleg leerlingen die naar verwachting een lage uitstroom zullen gaan hebben 
zoals Praktijkonderwijs of Basisberoepsgerichte leerweg met LWOO- indicatie. In 
overleg met de intern begeleider en de ouders kan eventueel een vervroegde uitstroom 
geadviseerd worden. Ook worden ouders betrokken in groep 7 als kinderen 
vermoedelijk in aanmerking zullen komen voor LWOO in groep 8.  
Zie bijlage 14  voor het protocol advisering Po>VO. 
 
Doorverwijzingen cluster 1,2,3,4   

Cluster 1: voor kinderen met visuele handicaps 
Cluster 2: voor kinderen met communicatieve handicaps (gehoor-, 
spraakproblemen) 
Cluster 3: voor kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke handicap 
Cluster 4: voor kinderen met psychiatrische of gedragsstoornissen 

 
Het kan voorkomen, dat een kind ten gevolge van een stoornis of handicap/beperking  
dermate specifieke zorg vraagt, dat de mogelijkheden binnen de school ontoereikend 
zijn; de zorgbehoefte overstijgt de basiszorg van de school. Bij ingeschreven leerlingen 
en bij aanmelding zullen wij, conform de zorgplicht,  de ouder(s) begeleiden naar een 
passende onderwijsplek.   
Taalschool 
De taalscholen zijn bestemd voor leerlingen, die ten gevolgen van instromen vanuit het 
buitenland, de Nederlandse taal niet (voldoende) machtig zijn om direct in te stromen in 
het reguliere onderwijs. Het doel is om die leerlingen gedurende een schooljaar zodanig 
taalonderwijs aan te bieden dat zij daarna in staat zijn om het onderwijs op hun eigen 
niveau te kunnen vervolgen.  In de taalklas (gevestigd in ons gebouw) krijgen de 
kinderen gedurende een jaar extra les in taal in een kleinere groep. Het is gebleken dat 
door deze extra taalondersteuning de kinderen goed vooruit gaan. Meer informatie 
hierover is te vinden op http://www.plein013.nl/  
Procedure medisch handelen 
De leerkrachten zijn bekend met het medisch protocol en handelen hiernaar. Het 
protocol is opgenomen in het KHB op de portal.  
Zie bijlage 15 

9. Time out / Leerplicht / incidentenregistratie 
Time out 
De time-outprocedure zal in uitzonderlijke gevallen toegepast worden. Zie bijlage 16 
Leerplicht 
Vanaf 5 jaar zijn kinderen leerplichtig. We gaan er van uit dat kinderen vanaf hun 4e 
verjaardag de school dagelijks bezoeken. De intensieve samenwerking met de PSZ helpt 
ouders vanuit dit standpunt naar het schoolbezoek te laten kijken. 
Ongeoorloofd verzuim 
Ongeoorloofd verzuim wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar. In onderling overleg 
tussen directie en leerplichtambtenaar worden vervolgacties bepaald. 

http://www.taalenrekenen.nl/ref_niveaus_rekenen/
http://www.plein013.nl/


 
 

Bovenmatig ziekteverzuim 
Absentenregistratie wordt dagelijks via Parnassys bijgehouden door de leerkracht. De 
ib-er analyseert maandelijks de gegevens. Bij opvallend verzuim gaan we met ouders in 
gesprek. 
 
Incidentenregistratie 
Er is een gedragsprotocol, pestprotocol en time-out protocol. Team, ouders en kinderen 
zijn goed op de hoogte van de afspraken bij grensoverschrijdend gedrag.  Incidenten 
worden door leerkrachten genoteerd in Parnassys onder de notitiecategorie:” 
incidenten”. De lijnen met Ib en directie zijn kort, zodat zij de leerkracht evt. kunnen 
ondersteunen bij het nemen van passende maatregelen. 

10. Tot slot 
 
B.s. Jeanne d’Arc is voortdurend in  beweging. Nieuwe ontwikkelingen worden op de 
voet gevolgd en daar waar het een meerwaarde voor de school heeft uitgevoerd. 
Ontwikkeling en beleid worden beschreven in het schoolplan. Dit geeft  de grote kaders 
aan; meer leidend is echter het jaarplan en het plan van aanpak voor verbeteringen. Om 
op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen, volgt het MT netwerkbijeenkomsten 
van WSNS en Xpect-Primair. Wij gaan voor kwaliteit. In onze ogen is dat voldoen aan de 
normen die door de inspectie zijn gesteld. Dit ondersteuningsplan draagt bij aan het 
verwezenlijken van die doelen. 



 
 

11. Bijlages 
Bijlage 1 

 
 



 
 

 Zorg- en begeleidingskalender 
2016-2017
nummer= datum
datum van ….. - …...

kleuren verwijzen naar de cirkel van ondersteuning

ouder/leerl ing

leerkracht

IB

interne ondersteuner

externe ondersteuner

directie

SIGNALEREN AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MRT APRIL MEI JUNI JULI

toetsen LOVS afnemen 16-27 15-24

invoeren op datum 31-jan 30-jul

eindtoets

entree toets groep 7

warme overdracht zelf inplannen met collega('s) t/m 31

korte overdracht voor het 'oefenen' zelf inplannen met collega('s) 3-jul

ZIEN invullen 17-21 18-21

herfstsignalering groep 3

lentesignalering groep 3

schoolbezoek door het bestuur

inspectiebezoek

observatie bij RT door lkr. betrokken lln. 9

observatie bij RT door lkr. betrokken lln. 9

klassenbezoek, doel: kinderen zien in de nieuwe groep (signaleren)31 5 t/m 7

klassenbezoek IB en directie groepsplan 10 t/m 13 10 t/m13

klassenbezoek IB en directie groepsplan 10 t/m 13 10 t/m13

observatie bij RT door IB 17 of 19

observatie bij RT door IB 17 of 19

Kijk"ochtend" voor ouders bij RT-er 22 16

Kijk"ochtend" voor ouders bij RT-er 22 16

ANALYSEREN AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MRT APRIL MEI JUNI JULI

opstellen adviezen groep 8 of of

voorlopige adviezen groep 7

consultgesprekken op groepsniveau analyseformulier sturen naar het team 23 23

intervisie CG op groepsniveau 15 of cv? 21

groepsbespreking op leerlingniveau, n.a.v. groepsplan en ZIEN 9 17

groepsbespreking op leerlingniveau, n.a.v. groepsplan en ZIEN 9 17

MT: analyse resultaten naar schoolniveau 7 t/m 14 12 t/m20

MT: analyse resultaten naar schoolniveau 7 t/m 14 12 t/m20

Ondersteuningsteam (OT) 21 niet 9 ! 21 5 31 5

PLANNEN AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MRT APRIL MEI JUNI JULI

Doelen bepalen gemiddelde vaardigheidscores studiedag? of of 7? 3

1e groepplan (MIDDEN) maken week 36 t/m week 5 7 t/m12

2e groepsplan (EIND) maken week 7 t/m 27 6 t/m 10

groepsplan check. In Q-time feedback 21

voorbereiding klassebezoek, bepalen kijkwijzer

zorgleerlingen in beeld, met lopende afspraken: overzicht IB 6 t/m 14

OPP HP opstellen/bijstellen door lkr. 5 t/m 9 13 t/m 17

check  plan OPP 12 t/m 16 20 t/m 24

Jaarplanning à la Maaike voor studiedag?

Zien opnemen in je plannen

UITVOEREN AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MRT APRIL MEI JUNI JULI

1e groepplan (MIDDEN) uitvoeren

2e groepsplan (EIND) uitvoeren

evaluatie RT

evaluatie RT

ouderavond extra ondersteuning

ouderavond extra ondersteuning

ouderavond extra ondersteuning

ouderavond extra ondersteuning

ouderavond extra ondersteuning

oudergesprek over OPP met de  leerkracht 19 5

oudergesprek over OPP met de  leerkracht en IB 19 5

RT: afname PI dictee voor bep. kinderen A versie B versie

afname DLE rekenen voor bep. Kinderen

bijstellen Khb 14 t/m 18 8 t/m 12

bijstellen ondersteuningsplan 14 t/m 18 8 t/m 12

EVALUEREN/rapporten AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MRT APRIL MEI JUNI JULI

rapport 1

rapport 2

rapport 3

geven adviezen groep 8

evaluatie zorg- en begeleiding, jaarverslag 12 t/m 16

check Khb 1 t/m 3 18 t/m 21

ouder/kindgesprekken

ouder/kindgesprekken

evt. bijstellen groepsplan n.a.v. ouder/kindgesprek

1e groepplan (MIDDEN) evalueren en afsluiten 1

2e groepsplan (EIND) evalueren en afsluiten 5

OPP HP EVALUEREN/bijstellen 6 t/m 10 26 t/m 30

Check OPP HP evaluatie 13 t/m 17 3 t/m 7

terugkoppeling ontwikkelingen in het team Q-time  (tussenevaluatie werkwijze)

SCHOLING: Kijk!  Alleen leerkachten 1/2 AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MRT APRIL MEI JUNI JULI

lezen nieuw observatiedoel

serie 1: sociaal emotionele ontwikkeling 5 t/m 9

serie 2: spelontwikkeling

serie 3: taakgerichtheid en zelfstandigheid 

registreren

serie 4: grote motoriek 

serie 5: kleine motoriek

serie 6: auditieve en visuele waarneming 

serie 7: beginnende geletterdheid en mondelinge taalontwikkeling 

registreren

observatieperiode en fi lmen

intervisie

intervisie leiden

Studiemomenten en netwerken IB AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MRT APRIL MEI JUNI JULI

plein 013

IB-netwerk Xpect ochtend

Kijk!

studie tweedaagse bestuur

studiedag IB-ers Xpect

JKR op de Bodde

Xpect-event 5

studiemiddagen 22 23? 3 21 4

studiedagen 23 6 14 26

Q-time 7 en 21 19 9: gb 7 en 21 18 1 en 15 iCG 8 en 22 5 en 19 17:gb en 31 21: iCG 5

ZIEN

Studiemomenten team AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MRT APRIL MEI JUNI JULI

Xpect-event 5

studiemiddagen 22 23? 3 21 4

studiedagen 23 6 14 26

Q-time 7 en 21 19 9: gb 7 en 21 18 1 en 15 iCG 8 en 22 5 en 19 17:gb en 31 21: iCG 5: afsl gp

JKR op de Bodde       1 of 2   groep 1/2 leerkrachten



 
 

  

Bijlage   2 
 

Ondersteuningsvraag 
 
naam leerling  

geboortedatum                                           leerjaar  

leerkracht(en) datum aanvraag  
 

(Leer)gebied waar de ondersteuningsbehoefte zich voordoet: 

 Taal  rekenen  lezen  begr. lezen 

 spelling  sociaal/emotioneel  medisch  thuissituatie 

 psycho-sociaal  motoriek   

 
Heb je je ondersteuningsvraag besproken met ouders/leerling? 

 ja Wat is daar uitgekomen? 
 
 
 

 nee Wat is de reden? 
 
 
 

 

Waar wil je hulp bij? 

 signaleren  begrijpen  plannen  realiseren 
 
Voor wie is de ondersteuningsvraag? 
 de IB-er  interne ondersteuner/OT  externe ondersteuner 

 

Wat heb je feitelijk gesignaleerd (stimulerende en belemmerende factoren)? 

 

 

 

 

Wat helpt het gesignaleerde te begrijpen? Wat heb je reeds gedaan wat wel/niet werkte? 

 
 

 

 
Wat zie jij als mogelijke oplossing? 

Dit kan de leerling - Dit kan/kunnen de ouder(s) 

 

Dit kan ik zelf – leerkracht:  

 

Dit kan de IB-er 
 

Dit kan een interne ondersteuner 

 

Dit kan een externe ondersteuner 

 

Bijlage   3 
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Inleiding 
Uw school1 biedt onderwijsondersteuning aan leerlingen die speciale onderwijsbehoeften hebben. Wanneer uw 
school tegen haar grenzen aanloopt, is er de mogelijkheid om de leerling en zijn of haar ouders2 te verwijzen naar 
een andere school, bijvoorbeeld een school voor speciaal (basis)onderwijs. 
Scholen verschillen in de onderwijsondersteuning die zij (kunnen) bieden. Uit verwijsgedrag van scholen 
bijvoorbeeld blijkt dit heel duidelijk: een leerling waarbij de ene school tegen de grenzen van haar 
onderwijsondersteuning aanloopt, kan op een andere school zonder al te veel inspanning passend onderwijs 
krijgen. Soms is de reden makkelijk aanwijsbaar: een school in een gebouw met veel trappen en weinig ruimte is 
niet zomaar passend voor een leerling in een rolstoel. Maar meestal is het lastiger om aan te geven wanneer een 
leerling niet, en wanneer wel, op de school terecht kan. 
Zowel voor de school zelf, als voor ouders en voor de bovenschoolse organisatie die het bovenschoolse netwerk 
van ondersteuningsvoorzieningen inricht (schoolbestuur, samenwerkingsverband po Plein013, regionaal netwerk 
Passend Onderwijs), is het van belang te weten waar de school staat voor wat betreft de onderwijsondersteuning 
en wat mogelijkheden zijn om de onderwijsondersteuning te versterken en eventueel uit te breiden. 
Uw school maakt onderdeel uit van samenwerkingsverband Plein013. Van alle scholen van dit 
samenwerkingsverband is in najaar 2013 het ondersteuningsprofiel in kaart gebracht. We brengen de profielen 
nu, in 2015, opnieuw in kaart, op een vergelijkbare manier als in 2013. De inhoud van de rapportage is iets 
uitgebreid, en wat anders geordend dan de rapportage in 2013. Wij hopen hiermee de informatie nog beter 
leesbaar aan te bieden, zonder de vergelijkbaarheid met 2013 te verliezen. 
Om het schoolprofiel in kaart te brengen verzamelden wij informatie op vijf domeinen: 
de diversiteit van de leerlingenpopulatie van de school 
de ruimte voor verschillen tussen leerlingen, die de manier van onderwijs geven op de school biedt  
de beschikbaarheid van extra voorzieningen bij de school op de volgende vijf ‘velden’: 
extra handen / omvang van de klassen 
speciale onderwijsmaterialen 
mogelijkheden van de ruimtelijke omgeving 
expertise (teamexpertise en individuele expertise van leerkrachten/medewerkers) 
samenwerking met (zorg)instanties buiten het onderwijs 
de borging van de extra ondersteuning voor leerlingen in de organisatie van het onderwijs  
de intensiteit en omvang van de samenwerking met anderen binnen het samenwerkingsverband Plein013, en in 
het bredere onderwijsveld 
In termen van vraag en aanbod zou het eerste domein, de leerlingenpopulatie, gekarakteriseerd kunnen worden 
als de vraag. Aan die vraag komt de school tegemoet met haar aanbod, gekarakteriseerd op de domeinen 2 t/m 
5. 
Binnen het aanbod van de school heeft het tweede domein een andere status dan de domeinen 3, 4 en 5. De 
ruimte die de manier van onderwijsgeven biedt voor de verschillende onderwijsbehoeften (domein 2) vormt de 
basis van de mogelijkheden die de school kan bieden. Bijvoorbeeld inzet van extra voorzieningen (domein 3) 
heeft minder zin wanneer de school in haar manier van lesgeven heel beperkt om kan gaan met verschillen. 
Omdat het tweede domein een belangrijk aspect van het profiel is nemen we een korte toelichting op (zie kader). 
 

                                                        
1 Waar in dit rapport kortheidshalve staat ‘school’, wordt steeds bedoeld ‘ school of arrangement’, waarbij een 
arrangement kan zijn een s(b)o, een talentklas of een andere vorm van door het swv georganiseerde 
ondersteuning. 
2 Waar in dit rapport kortheidshalve staat ´ouders´ wordt steeds bedoeld ´ouders of verzorgers´. 



 
 

 
De informatie voor dit school-ondersteuningsprofiel is verzameld door middel van 
een beperkt documentatie-onderzoek (organisatie en kengetallen school) 
een interview met sleutelfiguren uit de school (minimaal de directeur, een intern begeleider, een leerkracht en een 
ouder) - aanwezig waren: namen en functies Jopie de Bruin (directeur),  Debby (leerkracht groep 8), Linda (ouder 
MR), Sylvia (ouder OR) (ib’er Juliette Vlamings is afwezig wegens ziekte voor langere periode) 
observaties bij enkele lessen: Groep 8 , Debby,  biologie; Groep 3/ 4, rekenen, Sheila; Groep 6, Danique, 
voorlezen Sinterklaasverhaal 
een teamgesprek - aanwezig waren: Hele team   
Het interview en de observaties richtten zich vooral op de stand van zaken, op hoe in de praktijk van nu de lessen 
gegeven worden, en wat de mogelijkheden zijn voor leerlingen die een ongewone ondersteuningsbehoefte 
hebben. 
Het teamgesprek is gevoerd aan de hand van een aantal stellingen en uitspraken. De focus van het gesprek ligt 
bij de opvattingen en ambities van de gespreksdeelnemers als het gaat om het bieden van onderwijs aan 
leerlingen met een verschillende onderwijsbehoeften. 

Toelichting op de ruimte voor verschillen in de manier van onderwijs bieden  
De ruimte die onderwijs biedt aan verschillen tussen leerlingen wordt in belangrijke mate bepaald door het 
onderwijsconcept van de school. Meer specifiek: door de mate waarin de lesstof dan wel de individuele 
onderwijsbehoefte van de leerling uitgangspunt van het lesprogramma is. Dit kan worden gezien als een dimensie 
die loopt van methode-gestuurd naar leerling-gestuurd. 
Aan het ene uiterste van die dimensie staan de scholen die bijna de volledige lestijd de methode als leidraad 
hanteren. Leerlingen die onvoldoende uit de weg kunnen met de standaardmethode krijgen herhalingsstof, extra 
instructie of verdiepingsstof – zoals die binnen de methode is gegeven. Het gemiddelde niveau en tempo van de 
standaardmethode is maatgevend. Scholen die dit concept welbewust hanteren zijn vaak van opvatting dat ‘een 
leerling bij de groep houden’ betekent dat de leerkracht zijn of haar uiterste best doet om de zwakkere leerling 
voor wat betreft zijn of haar prestaties zoveel mogelijk bij de gemiddelde groep aan te laten haken. 
Het andere uiteinde van de dimensie wordt bezet door scholen die hun onderwijsconcept afstemmen op de 
leerlingen die op dat moment de klas vormen. De start ligt bij de individuele onderwijsbehoeften van leerlingen 
met hun individuele ontwikkelings- en leerlijnen. Het overzicht van die lijnen in de groep geeft mogelijkheid tot 
het bundelen van de leerlijnen waar deze (bijna) samenvallen. De instructieplanning wordt afgestemd op deze 
gebundelde leerlijnen. De werkvormen in de groep zijn vaak heterogeen, waardoor ‘een leerling bij de groep 
houden’ hier een gelijke betekenis heeft voor elke leerling. Bij een dergelijk concept worden veelal ook 
standaardmethoden en methode-gebonden toetsen gebruikt, maar dan als middel zonder dat zij direct het 
didactisch en pedagogisch handelen sturen. 
Alle scholen hebben te maken met verschillen tussen kinderen. Relevant voor Passend Onderwijs zijn verschillen 
tussen leerlingen op het gebied van: 
• leercompetenties 

• leerstijlen 

• gedragscompetenties 

• gedragsstijlen 

• culturele achtergronden 

• gezinsachtergronden 

Van een extra vergroting van de range van onderwijsbehoeften in een klas is sprake bij combinatieklassen. 
Leerkrachten op scholen die vooral methode-gestuurd werken, rekken naarmate er meer verschillende kinderen 
in hun klas zitten, de mogelijkheden van hun onderwijsaanbod steeds verder op. 
Manieren om binnen het methode-gestuurde concept onderwijs te bieden aan leerlingen met verschillende 
onderwijsbehoeften zijn o.a.: 
• het groeperen van handelingsplannen; 

• het werken in niveaugroepen; 

• zelfstandig werken; 

• vergroting van de expertise van de leerkracht; 

• incidentele toepassing van vormen van leren in heterogene groepen; 

• de keuze van methodes die heel veel ruimte bieden voor gedifferentieerd werken. 

Omdat het uitgangspunt van de les bepaald is door de centrale aanpak van de methode, betekent elke nieuwe 
onderwijsbehoefte een extra aanpassing bij die aanpak. Wanneer veel aanpassingen nodig zijn, beleeft de 
leerkracht dit vaak als een stapeling van taken, en daarmee als een toenemende belasting. Soms uit zich dit door 
de behoefte van de leerkracht aan steeds meer orde en rust in de klas, om de controle te kunnen houden over alle 
verschillende activiteiten die gelijktijdig plaatsvinden. Met het toenemen van de organisatorische belasting van de 
leerkracht, blijft er minder tijd en energie over voor het ter plekke inspelen op specifieke behoeften van leerlingen 
op het moment dat die zich aandienen. 
Het methode-gestuurde onderwijsconcept is begrensd in haar capaciteit om kinderen met andere 
onderwijsbehoeften op te nemen. 



 
 

Het beeld van de stand van zaken (interview en observaties) en de opvattingen en ambities (teamgesprek) vullen 
elkaar aan.  
De profielsamenvatting die hierna volgt geeft een overzicht over alle opbrengsten, samengevat door de 
rapporteur in een weging ten opzichte van andere scholen van dezelfde schoolsoort. Waar mogelijk is de 
vergelijking gemaakt met het gemiddelde van de Nederlandse scholen zoals die uit statistisch overzicht en 
onderzoek bekend is. In aanvulling daarop profileren wij de school op basis van onze ervaring met audits op 
honderden scholen. Vanuit het streven om de betrouwbaarheid van de profilering zo hoog mogelijk te stellen, is 
de profilering bovendien getoetst aan onderling afstemming tussen de auditoren die de scholen van Plein013 
bezochten. 
Na de profielsamenvatting staat in de bijlage: opbrengsten interview de belangrijkste informatie zoals die is 
aangereikt door de geïnterviewden, aangevuld met informatie uit het dataformulier.  
Beide onderdelen, de profielsamenvatting en de opbrengsten interview, volgen de indeling in de vijf domeinen, 
zodat u de informatie eenvoudig aan elkaar kunt koppelen. 
Wij wijzen er op dat de informatieverzameling veelzijdig en uitgebreid is geweest, maar niet alle informatie van 
alle leerkrachten betrof, en bovendien beperkt is door het karakter van een momentopname.  



 
 

Profielsamenvatting: positie van de school, grenzen en groeimogelijkheden 
De Jeanne d’Arc school is een Jenaplanschool in Tilburg in een achterstandswijk. De school heeft 148 leerlingen 
en heeft een ‘kleurrijke’ populatie. De samenstelling van het team is redelijk stabiel. Sinds 1 jaar is er een nieuwe 
dircteur. De populatie is kleurrijk qua achtergrond en huidskleur van de kinderen, thuissituatie en talenten. De 
school heeft relatief veel achterstandsleerlingen. De behoeften van de leerlingen zijn heel diversen de school 
komt daaraan zoveel mogelijk tegemoet, vertelt de directeur. Zo wordt er heel bewust gewerkt aan en rekening 
gehouden met talenten van kinderen. Hier is teambreed aan gewerkt. Dit noemt de school als een duidelijk 
trotspunt waarin ze afgelopen tijd veel geïnvesteerd hebben.  
Een aantal jaren geleden ervoer men de Jeanne d’Arc als een sociaal onveilige school in een sociaal onveilige 
buurt. Er was veel ‘rommel’ in en buiten de school. Sindsdien is er hard gewerkt aan de sociale veiligheid en heeft 
men nu, een aantal jaren later, echt het idee dat er een veilig en prettig sociaal klimaat heerst waarin leerlingen 
en leerkrachten zich verantwoordelijk voelen voor de sfeer en voor elkaar. Men heeft ervaren dat het echt lukt om 
aan veiligheid te werken ook al zag men dat toen somber in. Dat gaf een gevoel van maakbaarheid en geloof in 
het eigen kunnen aan het team. De leerkrachten van de school hebben geen speciale jenaplan opleiding gehad 
en het stamgroepenprincipe (belangrijk uitgangspunt van jenaplan) is indertijd losgelaten en de school is 
overgegaan op jaarklassen. Men is zich nu aan het oriënteren op de herinvoering van jenaplanprincipes. Een 
aantal zaken zijn daarin al aangepakt, zoals leerlingparticipatie, zelfstandig werken en coöperatief leren en 
werken. 
 Een trotspunt van de school is de investering die het team heeft gedaan in het verbeteren van de 
onderwijskwaliteit bijvoorbeeld bij rekenen. De resultaten zijn daar ook naar, vertelt men. 
 In de afgelopen periode heeft de school veel ontwikkelingen doorgemaakt en de school is nog steeds ‘aan het 
bouwen’ zoals men zelf zegt. Leerkracht Debby vertelt in het interview dat de school al lang aan het bouwen is en 
dat er veel directiewisselingen zijn geweest. Dat is niet altijd makkelijk geweest vertelt ze. De huidige directeur is 
er ook nog maar kort (een klein jaar). 
Het team is overwegend jong (25-35 jaar), en bestaat volgens de geïnterviewden uit enthousiaste mensen die 
echt voor de nieuwe ontwikkelingen gaan. Wel zijn er veel langdurig zieken op dit moment. Dat ondermijnt de 
continuïteit van de aanpak op school wel, zegt de directeur. Ook ib’er Juliette Vlamings is afwezig gedurende 
langere tijd. Voor haar is inval geregeld. Tijdens de gesprekken blijkt wel dat er nog niet voor alle zaken 
overdracht is geregeld. Sommige mensen vragen zich af wie de gesprekken met de kinderen bijvoorbeeld 
overneemt. Mogelijk is dit nog niet helder gecommuniceerd. Of liggen sommige taken inderdaad stil? 
  



 
 

Domein 1: Diversiteit van de leerlingenpopulatie  

 

Domein 2: Ruimte voor verschillen 

In het volgende schema wordt het onderwijsconcept van Jeanne d’Arc weergegeven in de relatie tussen de mate 
waarin de lesmethode sturend is en de mate waarin diversiteit van leerlingen opgevangen kan worden. 
De gebogen lijn geeft van links naar rechts een mogelijk model van de ontwikkeling van een onderwijsconcept, 
startend bij het leerstofjaarklassensysteem met een strakke hantering van standaardmethoden. Via het oprekken 
van de methode-gestuurde aanpak toont het model een omslag in de aanpak naar het starten van de lesinhoud 
bij de individuele onderwijsbehoeften van de leerlingen in de klas. 
Let wel: de richting van links naar rechts geeft alleen een wenselijke richting aan wanneer: 
De school meer ruimte wil bieden aan de bestaande diversiteit onder de leerlingen. 
De school meer leerlingen met speciale onderwijsbehoeften onderwijs wil kunnen bieden. 
De leerlingenpopulatie van de school steeds meer divers wordt. 
 
Scholen bevinden zich ergens op de gebogen lijn. 
 

Jeanne d’Arc bevindt zich op positie  

 Sleep dit blokje naar de juiste positie op de gebogen lijn in de grafiek: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Domein 3: De vijf velden van voorzieningen 

Domein 1. Kijkend naar de bevraagde aspecten van de leerlingenpopulatie is de populatie van de school ten 

opzichte van andere scholen in Nederland 

☐ meer homogeen 

☐ vergelijkbaar  

☒ meer heterogeen 

Domein 2.  De antwoorden op de vragen over de manier van onderwijzen en het omgaan met verschillen geven 

het beeld van een school die  

☐ basisondersteuning biedt aan leerlingen (passend bij een netwerkschool) 

☒ enige extra ruimte biedt voor verschillen tussen leerlingen (passend bij een netwerkschool plus) 

☐ veel extra ruimte biedt voor verschillen tussen leerlingen (passend bij een smalle ondersteuningsschool) 

 ☐ 
mede door een duidelijke aanpak, gedragen door het volledige team  (passend bij een brede 

ondersteuningsschool) 

Domein 3.  De school heeft meer dan de fundamentele voorzieningen voor wat betreft 

☒ extra ‘handen’ in de klas 

☒ onderwijsmaterialen 

☐ de ruimtelijke omgeving 

☐ specialistische expertise 



 
 

 
Deze beschikbaarheid van voorzieningen past bij een smalle ondersteuningsschool  
 
 
Domein 4: Borging 

 

 

Domein 5: samenwerking binnen het onderwijs 

 
Over het geheel genomen is Jeanne d’Arc te karakteriseren als een smalle ondersteuningsschool 

Er zijn verbanden tussen de vijf onderdelen van het ondersteuningsprofiel. De diversiteit van de 

leerlingenpopulatie(1) zegt iets over de noodzaak van omgaan met verschillen (2).  De effectiviteit van extra 

voorzieningen (3) hangt samen met het onderwijsconcept (2). Enzovoort. 

Elk van de vijf onderdelen van het profiel is weergegeven op een vijfpuntschaal in een van de punten van 

bovenstaande vijfhoek: van beperkt (dicht bij het centrum van de vijfhoek) tot ruim (aan de buitenrand van de 

vijfhoek). Deze visualisatie is bedoeld als ‘radar’ voor opvallende kenmerken van het profiel; er is geen 

‘wenselijke’ vorm. 

Dit profiel geeft een beeld van de situatie op basis van documenten, het interview, de waarnemingen tijdens de 

observaties, en de informatie die bij het teamgesprek naar boven kwam. 

1. diversiteit
leerlingenpopulatie

2. ruimte voor
verschillen in manier van

onderwijs bieden

3. beschikbaarheid extra
voorzieningen

4. mate van borging van
de ondersteuning in de

organisatie van de
opleiding

5. intensiteit en omvang
samenwerking

Het ondersteuningsprofiel in één oogopslag

☒ contacten met externe relaties 

Domein 4.  De borging in de organisatie van de extra ondersteuning voor leerlingen gebeurt 

   ☐ op alle gevraagde aspecten overwegend planmatig (passend bij een smalle ondersteuningsschool, een 
brede ondersteuningsschool en een inclusieve school) 

   ☒ op de meeste gevraagde aspecten planmatig, op enkele niet (passend bij een netwerkschool plus) 

   ☐ op enkele gevraagde aspecten planmatig, op de meeste niet (passend bij een netwerkschool) 

   ☐ op geen enkele van de gevraagde aspecten planmatig  

Domein 5.  De samenwerking met onderwijspartners binnen en buiten Plein013 is 

   ☐ intensief, in een stevig netwerk met veel partners (passend bij een brede ondersteuningsschool en een 
inclusieve school) 

    ☒ intensief met enkele partners, beperkt met andere (passend bij een smalle ondersteuningsschool) 

   ☐ matig intensief met enkele partners, beperkt met andere (passend bij een netwerkschool plus) 

   ☐ beperkt (passend bij een netwerkschool) 



 
 

Een korte toelichting, per domein, op de plaatsing in de grafiek vullen wij voor domein 2 tot en met 5 aan met een 

suggestie voor verdere ontwikkeling, voor het geval dat verdere ontwikkeling op dit domein wenselijk is. Dit 

laatste zeggen wij met nadruk, wij hebben geen opvatting over die wenselijkheid. 
Over de diversiteit van de leerlingenpopulatie.  
Hierbij kijken wij naar een combinatie van achtergrondkenmerken van leerlingen, en kenmerken van leren en 
gedrag. 
 
Toelichting op de profilering:  
Toelichting: De Jeanne d’Arc school is een school met een diverse doelgroep op het gebied van culturele 
achtergrond en thuistaal en sociaal-economische achtergrond.  
 
Over de ruimte voor verschillen binnen het onderwijsconcept.  
Dit gaat over de manier van lesgeven in de groep. Belangrijk zijn onder meer de wijze waarop de les is ingericht, 
de diversiteit in het lesmateriaal, en de mate van dialoog of interactie tussen leerkracht en leerling, en tussen 
leerlingen onderling. 
 
Toelichting op de profilering:  
Toelichting: Het Jenaplanprincipe, waarin op een specifieke manier tegemoet gekomen wordt aan het omgaan 
met verschillen, is in deze school op een aantal aspecten losgelaten. Bijvoorbeeld op het principe van werken in 
stamgroepen. De school heeft het streven om hieraan hernieuwd vorm te geven. Dit was twee jaar geleden ook al 
het geval. Sindsdien zijn er directiewisselingen geweest die steeds een beroep hebben gedaan op de veerkracht 
van het team. De vraag is in hoeverre de nagestreefde veranderingen ook daadwerkelijk vormgegeven zijn. De 
school is duidelijk nog in ontwikkeling en door allerlei omstandigheden, zoals langdurig zieken (ib’er; VVE 
coördinator), gaan de ontwikkelingen misschien niet zo snel als men zou willen. Wel zijn er ontwikkelingen 
geweest in zelfstandig en coöperatief werken. In een gesprek dat werd gevoerd met een aantal leerlingen uit de 
leerlingenraad bleek dat leerlingen in de groep vertrouwd zijn met de principes van coöperatief werken en dit ook 
weten toe te passen. Dit bleek ook uit één van de observaties (groep3/4) waarin gedifferentieerd werken in de 
groep duidelijk zichtbaar was.  
 
Als verdere ontwikkeling op dit domein wenselijk is:  
De school wil graag groeien in hernieuwing van het onderwijsconcept op Jenaplanbasis, maar is daarin nog 
zoekende. Het feit dat vanuit het team wordt aangegeven dat de afgelopen periode, door onder andere 
directiewisselingen, veel van de teamleden geëist werd, is een teken dat deze ontwikkelingen  wellicht meer tijd 
nodig hebben. Toch heeft het team, zo blijkt uit het teaminterview, de ambities om de nieuwe ontwikkelingen aan 
te willen gaan Een punt van aandacht is de werkdruk van teamleden, waaronder de intern begeleider. In de 
vorige audit werd al vastgesteld dat deze een uitgebreid pakket aan taken had. In het interview in deze auditronde 
werd aangegeven dat het zaak is om teamleden/de leerkracht meer verantwoordelijkheid te geven voor de zorg 
van kinderen in de eigen groepen. 
Een mogelijkheid is om de (ver)nieuwbouw aan te grijpen om explicietere keuzes te maken in het 
onderwijsconcept, passend bij de uitgangspunten van Jenaplan. 
 
  
Over de beschikbaarheid van extra voorzieningen. 
Extra voorzieningen zijn: extra ‘handen’ in de klas (of klassenverkleining), extra onderwijsmaterialen, extra 
mogelijkheden in de ruimtelijke omgeving, specialistische expertise, en samenwerking met instanties buiten het 
onderwijs. 
 
Toelichting op de profilering:  
De school heeft op alle gebieden voorzieningen op het niveau van netwerkscholen, maar heeft duidelijk gekozen 
voor een beleid van extra handen in de groepen. Uit het teaminterview wordt helder dat de school heel bewust 
heeft gekozen voor de inzet van extra handen in de groepen, in plaats van kleinere groepen. Duidelijk wordt dat  
men goed weet hoe de extra handen in de groepen kunnen worden ingezet/georganiseerd, en grotere 
differentiatie kan worden bereikt. Men ervaart het bijvoorbeeld als een voordeel dat je met meerdere handen in de 
groepen meer ‘ziet’, en meer weet over wat kinderen nodig hebben 
 
 
Als verdere ontwikkeling op dit domein wenselijk is: 
Het beleid op het terrein van extra handen in de groepen, is een werkwijze waar de teamleden zich over het 
algemeen goed bij lijken te voelen. Dit is een goede basis om invoering van bepaalde Jenaplanprincipes 
desgewenst opnieuw in te voeren. Verder gaat de school binnenkort (ver)nieuwbouw doorvoeren waarmee ook in 
de ruimtelijke voorzieningen weer meer mogelijkheden gaan ontstaan.  
 
 
Borging van de ondersteuning in de organisatie van de school. 
Van stevige borging is sprake wanneer er beleid, leerlingvolgsystemen, procedures en afspraken zijn, die voor 
alle betrokkenen helder zijn en door alle teamleden worden toegepast. Een heldere, consistent toegepaste 
taakverdeling is onderdeel van de borging. 



 
 

 
Toelichting op de profilering: 
 De borging van de ondersteuning is op het niveau van een netwerkschool. Veel taken zijn belegd bij de intern 
begeleider die momenteel met langdurig ziekteverlof is.  
 
Als verdere ontwikkeling op dit domein wenselijk is:  
Zoals de school zelf al aangeeft is het een mogelijkheid dat leerkrachten meer verantwoordelijkheden krijgen voor 
de zorg van leerlingen in de eigen groepen. Hier is de intern begeleider nog vaak degene die 
verantwoordelijkheid neemt.  
 
 
Over de intensiteit en omvang van de samenwerking. 
Gekeken wordt naar de mate waarin de begeleiding van de leerling binnen het onderwijs wordt afgestemd met die 
van de verschillende partners buiten het onderwijs. 
 
Toelichting op de profilering: 
 Er is een intensieve samenwerking op wijkniveau, wat gezien de dynamiek in de wijk (focuswijk) ook 
wenselijk/noodzakelijk gevonden wordt. De samenwerking met scholen van Xpectprimair binnen de wijk is 
intensief. Ook de samenwerking met de voorschool is intensief.  
 
 
Als verdere ontwikkeling op dit domein wenselijk is:  
De doorgaande lijn met de voorschool zou nog verder geïntensiveerd kunnen worden, bijvoorbeeld door warme 
overdracht voor alle kinderen. De samenwerking met VO zou meer aandacht kunnen krijgen.  
 
Samenvatting opvattingen en ambities van het team gericht op het omgaan met leerlingen die een speciale 
ondersteuningsbehoefte hebben: 
Het team geeft aan kinderen met speciale ondersteuningsbehoeften aan te kunnen, met name door een goede 
organisatie van differentiatie in de groepen, bijvoorbeeld door middel van extra handen in de groepen. Mede op 
basis hiervan zien we mogelijkheden in de ambitie van de school om hernieuwd vorm te geven aan het 
jenaplanconcept, en daarmee het profiel van een smalle ondersteuningsschool te verstevigen. De conclusie van 
smalle ondersteuningsschool wordt met name ingegeven door het feit dat de school bewust kiest voor veel extra 
handen in de groepen, en de school de extra handen in de groepen ook goed weet in te zetten/organiseren.  
 
 
 

  



 
 

Bijlage: Opbrengsten interview 
 
 
Domein 1: de diversiteit van de leerlingenpopulatie: 
De leerlingen op de school verschillen in hun achtergrond v.w.b.: 
opleidingsniveau van de ouders, sociaaleconomische achtergrond: 

☐ weinig, het opleidingsniveau en de sociaaleconomische achtergrond is over 

het algemeen 

☐ laag 

☐ gemiddeld 

☐ hoog 

☐ matig 

☒ sterk 

De school heeft veel leerlingen in achterstandssituaties, maar bijvoorbeeld ook kinderen van  
hoogopgeleide ouders die specifiek kiezen voor een jenaplanschool. 
 
 
thuistaal: 
 

☐ weinig 

☐ matig 

☒ sterk 

 In groep 8 alleen al worden 12 verschillende talen gesproken 
 
culturele achtergrond 
 

☐ weinig 

☐ matig 

☒ sterk 

 
Vroeger was de achtergrond van de leerlingen vooral Turks en daardoor was de doelgroep meer 
homogeen. Tegenwoordig is de doelgroep meer gemengd. 
 
De leerlingen op de school verschillen v.w.b.: 
niveau van leren  

☐ weinig 

☒ matig 

☐ sterk 

toelichting 
 
 
leerstijlen 

☐ weinig 

☒ matig 

☐ sterk 

Hierbij wordt opgemerkt dat niet alle leerkrachten in staat zijn dit te signaleren en op te pakken. Dit is 
verschillend per leerkracht. Doordat tegenwoordig meer bewust van talenten uitgegaan wordt en hier 
teambreed aandacht voor is, wordt hier een aanzet mee gemaakt. 
 
Hoeveel leerlingen hebben 
speciale behoeften in het verwerken van informatie 

☐ weinig (minder dan 20 %) 

☐ een matig aantal (20 tot 40 %) 

☒ veel (meer dan 40%)  

 
 
 



 
 

speciale behoeften in het gedrag, in de omgang (begrenzing van het gedrag, stimulering tot activiteit, 
begrip van de sociale omgang) 

☒ weinig (minder dan 20 %) 

☐ een matig aantal (20 tot 40 %) 

☐ veel (meer dan 40 %) 

 
De werkwijze op school heeft veel aandacht voor sociale veiligheid en het sociale klimaat. Binnen 
deze manier van werken vallen kinderen met speciale gedragsbehoeften minder op. Er worden 
oplossingsgerichte gesprekken gevoerd met leerlingen. Er wordt bewust gewerkt aan eigen sociale 
verantwoordelijkheden van de leerlingen. De school heeft een heldere gedragsaanpak, Leefstijl, 
werken met gedragskaarten en duidelijke gedragen schoolregels. De investeringen op gedrag zijn 
destijds heel bewust gemaakt toen het sociale klimaat in en rond school een tijd lang niet goed was. 
Deze investering heeft leerkrachten het gevoel gegeven dat zij de kracht en mogelijkheden hebben 
om dit te veranderen, zo rapporteren de deelnemers in het interview. 
 
  



 
 

Domein 2: de ruimte die de manier van lesgeven biedt voor speciale ondersteuningsbehoeften,  
 
Tijdens het interview is gevraagd de manier van lesgeven te plaatsen op een aantal dimensies. 
Karakteriseer het onderwijs op de school op de onderstaande dimensies. Een ‘1’ betekent sterk in de 

richting van de eerste pool en een ‘4’ sterk in de richting van het tweede uiterste. 

  1    2   3    4 

1.overdragen van kennis ☐  ☒  ☐  ☐ zelf ontdekken 

2.Kennis verwerven ☐  ☒  ☐  ☐ werken met kennis 

3.klassikaal leren ☐  ☒  ☐  ☐ individueel en groepjes-leren 

4.sturing van het leren door de leerkracht ☐  ☐  ☒  ☐ leerlingen sturen eigen leren 

5.alle leerlingen op basisniveau brengen ☐  ☐  ☒  ☐ het maximale uit elke leerling halen 

6.leerstof bepaalt leerweg  ☐  ☐  ☒  ☐ beginsituatie leerling bepaalt leerweg 

7.nadruk op gestructureerde opdrachten ☐  ☒  ☐  ☐ nadruk op vrije opdrachten 

8.gelijke normering prestaties ☐  ☐  ☒  ☐ beoordeling t.o.v. eerdere eigen prestaties 

9.beoordeling door leerkracht  ☐  ☒  ☐  ☐ zelfbeoordeling door leerling 

10.evaluatie onderwijs door leerkracht  ☐  ☐  ☒  ☐  evaluatie samen met leerlingen 

 
 Toelichting bij: 
Het streven van de school is om leerlingen meer hun eigen doelen te laten formuleren 
7.   Dit is per leerkracht verschillend. Het streven is dat meer leerkrachten in staat zijn om te werken 
vanuit vrijere opdrachten  
 

Hoe wordt binnen de school met speciale onderwijsbehoeften omgegaan? 

 

Reactie op speciale onderwijsbehoeften 

☐  vooral met individuele aandacht, buiten de groep 

☐   vooral met individuele aandacht, in dezelfde ruimte, maar apart van de groep 

☐  vooral met groepsaandacht in homogene subgroepen  

☒  vooral met individuele aandacht geïntegreerd in de groepsaanpak 

 

Werken in homogene niveaugroepen wordt minder gedaan dan werken in heterogene groepjes, op 
basis van coöperatief werken 
 

Differentieert de onderwijsaanpak van de school voor verschillen op leerstijlen van leerlingen 
(reproductiegericht, ervaringsgericht, betekenisgericht, oplossingsgericht)? 
 

☐  ja, dat is geïntegreerd in de onderwijsaanpak van de school 

☒  incidenteel, als een leerling opvalt op leerstijl – of incidenteel, door enkele leerkrachten 

☐  nee, niet of nauwelijks 

 

 
Hoe zijn groepen/klassen ingedeeld (welke leerjaren worden gemengd, wat is de omvang van de 
groepen en de bezetting met leerkrachten)? 
De school heeft 148 leerlingen en 7 groepen. Er is een combigroep 1/ 2 (30 lln) en 3/ 4 (29 lln) en 
verder een groep 5 (18 lln), 6 (15 lln), 7 (16 lln) 8 (20 lln) en een taalschool (20 lln)  
  
Karakterisering van het onderwijs op de school. 
Hoe groot is naar uw inschatting: 



 
 

het percentage leerkrachten dat in de kerndoelen en leerlijnen (minimaal van het eigen leerjaar) 
beheerst (parate kennis):              50% 
 
het percentage leerkrachten dat in staat is didactisch maatwerk te leveren voor leerlingen:       
           65% 
 
het percentage leerkrachten dat in staat is pedagogisch maatwerk te leveren voor leerlingen:  
90% 
 
het percentage leerkrachten dat initiatief neemt tot dialoog met de leerling om het lesaanbod af te 
stemmen met de ondersteuningsbehoefte van de leerling:      90%  
 
De school is erg gericht geweest op met name het pedagogisch klimaat. De school is methodegericht 
maar leerkrachten kunnen wel los van de methode werken als dat nodig is. Het in dialoog gaan met 
de leerling en het voeren van leerlinggesprekken is een teambreed ingezet punt van aandacht. Verder 
is er ingezet op: kennen van leerlijnen taal, rekenen, leren leren.  
 
 de mate waarin de begeleiding een individuele aanpak is dan wel een teamaanpak 

☐ vooral individuele aanpak van leerkrachten 

☐ aanpak gedeeld door enkele leerkrachten  

☒ teamaanpak 

 
Er zijn nog wel bespreekpunten maar over het algemeen is de mate van samenwerking in het team 
heel groot. Dat was bijvoorbeeld terug te zien in de pedagogische aanpak. 
 
de mate waarin (ouders en) leerling betrokken worden bij de manier van lesgeven 

☐ niet of nauwelijks 

☒ soms  

☐ vaak 

 
Dit is per ouder heel verschillend. De ouderpopulatie is heel divers. Veel ouders willen liever niet 
teveel betrokken worden. Zij laten het onderwijs liever geheel aan school over. 
 
 
Teamexpertise 
Op welke onderwerpen is er sprake van teamexpertise (expertise die gedeeld wordt door alle leden 
van het team, en die door alle leden van het team in samenwerking in praktijk gebracht wordt)? 
Voorbeelden zijn teamexpertise op bepaalde didactische of gedragsmatige aanpakken, of 
teamexpertise in het betrekken van ouders en leerlingen bij de bepaling van de 
ondersteuningsbehoeften van de leerlingen. 
Het team heeft 12 leerkrachten en alle leerkrachten hebben expertise op het gebied van de 
pedagogische aanpak op gedrag. Verdere teamexpertise is er over het werken met het directe 
instructiemodel, handelingsgericht werken en werken met groepsplannen. Andere expertises zijn meer 
per leerkracht verdeeld. Ook is er aandacht voor: Ontwikkelen van leerkrachtvaardigheden op gebied 
van HGW; Versterken van ouderparticipatie. 
 
 
  



 
 

Domein 3: de beschikbaarheid van extra voorzieningen 
 
op de leslocatie: 
 
Extra begeleiding  
 
in de klassen/groepen: welke functies voor welke aantallen uur p.w. beschikbaar? 

Groep Functionaris(sen) Aantal uren per week Aantal betrokken lln. 

½ OA  
Extra Lkr 

24 
20 

30 

¾ Lkr. extra 20  29 

¾ Vlkr gym 1  

¾ OU   

¾ ergotherapeute   

5 ST 16 18 

5 RT 1 lln   

5 Lkr extra 4 18 

5 Vlkr gym 2 18 

5 RT dyslexie aanvraag 
gaat starten 

  

6 ST 16 1 

6 RT   

6 Lkr. extra 4 15 

6 Vlkr gym 1 15 

6 RT dyslexie 2 2 

7 ST 16 15 

7 Lkr. extra 4 16 

7 Vlkr gym   

7 RT dyslexie 1 1 

8 ST 16 20 

8 RT 2       

8 Vlkr gym 1 20 

Taalschool OA 40 20 

1 t/m 8 Lkr./vrijwilliger 6 ? start 3-11-2015  

In totaal gaat het om ongeveer 164 uur extra handen in de groep, naast de leerkracht.  Dit komt neer 
op 22 uur per groep/ per week. Dat is veel! 
buiten de klassen/groepen: welke functies voor welke aantallen uur p.w. beschikbaar? 
 
Buiten de klas is er zo’n 30 uur beschikbaar 
 
Speciale onderwijs/werkmaterialen voor leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften 
beschikbaar binnen de school: 
          Beschikbare onderwijsmaterialen met speciale didactische kenmerken 
Aangepaste leerlijnen: 

 alternatieve methodes: nl. rekenpanda’s, rekentijgers, rekenvlinder, Ralfilezen, Ambrasoft 
 gericht op zelfredzaamheid, nl. indien nodig hup en stappenkaarten, vragen dobbelsteen 
 met een lager tempo, veel herhalen, nl. Maatwerk 
 die (veel/snel) lezen vermijden, nl. diverse vrij leesboeken, bibliotheek om de hoek, Kurzweil en 

Ralfilezen 
 gericht op auditieve informatieverwerking, nl. soloapparatuur 
 gericht op visuele informatieverwerking, nl. Gynzy 
 gericht op sensomotorische informatieverwerking, nl.       
 uitgaand van sterk eigen probleemoplossend vermogen, nl.       
 anders, nl        

 
Beschikbare onderwijsmaterialen met speciale pedagogisch/psychologische kenmerken 
Onderwijsmaterialen ondersteunend bij: 

 methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling, nl. Leefstijl, Marietje Kessels 
 begrenzing van het gedrag, nl. time-out systeem (gele, rode en groene kaarten) 



 
 

 uitdaging tot alertheid en activiteit, nl.       
 het ervaren van successen en het ontvangen van beloningen, nl. groene kaart, diverse passende 

beloningssystemen. 
 begrip voor sociale interactie (met de volwassenen en de leeftijdsgenoten in de eigen omgeving), 

nl. SVIB of beeldbegeleiding 
 anders, nl       

 
 
 
  



 
 

Aanpassingsvermogen aan kindspecifieke fysieke belemmeringen (in aanvulling op de didactische 
materialen) 
Aanwezige materialen (zoals zitballen, ‘sissel’-kussens voor hyperactieve kinderen, 
fysiotherapeutische materialen voor revaliderende kinderen, basis verpleegmaterialen voor langdurig 
zieke kinderen, MRT-materialen3 aangepast schrijfmateriaal, aangepast meubilair) 
Verzwaringskussen in groep 3/4 
 
Ruimtelijke voorzieningen, in en rond de school  
De school krijgt binnenkort een nieuwbouw/verbouw operatie. Daarbij zullen de lokalen verder 
aangepast worden, komen er grotere gangen en zullen er drempels verdwijnen. Ook het schoolplein 
gaat worden aangepast. Het gebouw van de school is geheel gelijkvloers. 
aparte extra ruimtes voor didactische begeleiding  
Deze zijn er wel, maar het is te weinig ruimte voor coöperatief werken. Na de geplande verbouwing 
zijn de mogelijkheden toegenomen, is het idee.  
aparte extra ruimtes voor bewegingsbehoeften  
Er is een speelzaal en een gymzaal en op het schoolplein zullen na de verbouwing ook extra 
voorzieningen zijn 
aparte extra ruimtes voor verzorging / rust  
   Er is een verbreed toilet en een douche maar geen aparte ruimte voor rust. 
buitenruimten      
De speelplaats heeft een standaard voorziening, maar wordt op termijn aangepast naar aanleiding 
van de verbouwing. 
 
 
  

                                                        
3 MRT=motorische remedial teaching 



 
 

Specialistische expertise op hbo/wo-niveau 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De ib’er is momenteel langdurig ziek. Zij zou mogelijk expertise hebben op het gebied van dyslexie, 
maar men weet dat niet helemaal zeker. De inval ib’er heeft expertise op het gebied van 
gedragsproblemen maar de vaste ib’er heeft dat niet. De VVE coördinator is momenteel ook langdurig 
ziek: zij heeft expertise op het gebied van onderwijsachterstanden met betrekking tot andere culturen. 
 
 
 
 
Samenwerking met instanties buiten het onderwijs. 

 nooit soms regelmatig vaak 

SMW    x 

Bureau Jeugdzorg   X  

GGD    x 

GGZ  x   

MEE  x   

(Kinder)ziekenhuis  x   

Revalidatiekliniek x    

binnen de 

school zelf 

beschikbaar 

buiten de school 

snel toegankelijk 

 

 x visuele beperkingen 

 x auditieve beperkingen 

 x spraak/taal belemmeringen 

 x cognitieve beperkingen 

X  motorische beperkingen 

 x beperkingen door langdurige ziekte 

 x Autisme Spectrum Stoornissen (ASS) 

 x ADHD 

X  Dyslexie 

 x overige psychiatrische aandoeningen 

X  gedragsproblemen 

X  onderwijsachterstanden andere culturen 

  anders, nl. .... 



 
 

Justitiële inrichting  x   

Gemeente, leerplicht   X  

Politie  x   

anders, nl. ...     

 
Toelichting: Er zijn korte lijnen met Jeugdzorg en maatschappelijk werk in de wijk. Er is een intensieve 
samenwerking met de vier scholen in de wijk. Ook is er een sterk wijkoverleg met korte lijnen. De wijk 
waar de school in staat is een focuswijk. 
 
  



 
 

Domein 4: de borging van de extra ondersteuning in de organisatie van de school 
 
het ‘eigenaarschap’ van de extra ondersteuning: wie is verantwoordelijk voor een goed verloop van 
het onderwijsleerproces van de leerling met speciale ondersteuningsbehoeften? 
Beschrijving: de ib’er en de leerkracht zijn samen verantwoordelijk. De intern begeleider heeft 
aangegeven dat de leerkracht meer verantwoordelijkheid moet gaan nemen en dat dit punt nog in 
ontwikkeling is 
de plaats van de extra ondersteuning binnen het beleid van de school 
De zorgstructuur is omschreven in het kwaliteitshandboek. In hoeverre dit leeft is tijdens het interview 
lastig te achterhalen om dat de ib’er niet bij het gesprek aanwezig is.  
volgsystemen voor de didactische voortgang, en voor de sociaal-emotionele voortgang 
Er wordt gewerkt met de volgsystemen van CITO en ZIEN voor het sociaal- emotionele gedeelte. In 
de onderbouw wordt gewerkt met KIJK 
 planmatige aanpak van de extra ondersteuning: signalering, besprekingen, evaluaties, overdrachten 
e.d. (bijvoorbeeld a.d.h.v. de één-zorgroute) 
Op school wordt gewerkt met leerlingbesprekingen en groepsbesprekingen. 
aanwezigheid van protocollen (dyslexie, dyscalculie, medische begeleiding zoals bijv. bij suikerziekte, 
pesten) 
beschrijving: Er zijn protocollen op dyslexie,  gedrag, pesten, medicijnverstrekking, een protocol op 
HGW is in ontwikkeling 
wat is de rol van de ouders en de mate van betrokkenheid bij: 
het vaststellen van de onderwijsbehoefte van de leerling 
het bepalen van de onderwijsbegeleiding voor de leerling 
het uitvoeren van de onderwijsbegeleiding voor de leerling 
het evalueren van de onderwijsbegeleiding voor de leerling 
beschrijving: Ouders zijn een belangrijke samenwerkingspartner, meent de directeur, en daarom wordt 
er veel waarde gehecht aan ouderbetrokkenheid op deze school. De oudergesprekken worden 
gevoerd door de intern begeleider of de ouders. De ouder in het gesprek vertelt dat zij de 
communicatiestroom rondom een kind dat extra zorg en aandacht nodig heeft niet altijd helder vindt, 
met name als het kind zorgpunten op het gebied van gedrag heeft. Vooral de voortgang en de 
afronding van het zorgtraject is niet zo helder.  
  



 
 

Domein 5: de intensiteit en omvang van de samenwerking met anderen in het onderwijs 
 
Hoe ziet de samenwerking er uit met de andere scholen waarmee de school haar voedingsgebied 
deelt? Kent de school de andere scholen, bijvoorbeeld hoe de andere scholen omgaan met extra 
ondersteuning en hoe zij omgaan met verschillen? 
 Beschrijving: De Jeanne d’Arc school valt binnen het bestuur van Xpect primair. Er is een intensieve 
samenwerking met drie scholen binnen het voedingsgebied van hetzelfde bestuur. Er wordt 
samengewerkt op een aantal thema’s. 
Hoe ziet de samenwerking er uit met de overige reguliere basisscholen binnen Plein013? 
 Beschrijving: Er is buiten het ib- netwerk en het directie-overleg niet veel samenwerking met andere 
scholen van Plein 013. 
Hoe ziet de samenwerking er uit met de andere scholen binnen het eigen schoolbestuur? 
 Beschrijving: Er is een intensieve samenwerking met scholen van Xpectprimair, waarvan er drie 
binnen de wijk staan. 
Hoe ziet de samenwerking er uit met de centrale diensten van Plein013? 
 Beschrijving: De school is zeer tevreden over de consulent van Plein 013. De toegang tot andere 
experts van Plein 013 is gemakkelijk, er zijn korte lijnen. 
Hoe ziet de samenwerking er uit met de voor- en vroegschoolse instellingen, en met het voortgezet 
onderwijs? 
 Beschrijving: Er is een peuterspeelzaal in het gebouw van de school en daar werken ze met hetzelfde 
VVE programma als op de onderbouw van de school: Piramide. Ook is er in de voorschool dezelfde 
ouderbetrokkenheidsaanpak als op school. Er is een samenwerking met de bibliotheekvoorziening. De 
peuterspeelzaal vult van alle kinderen die naar school komen (in principe waaieren kinderen vanuit de 
PSZ niet uit naar andere scholen) een DOD (digitaal Overdrachtsdossier) in. Voor kinderen waar extra 
zorg en aandacht voor nodig is, is er een warme overdracht. De doorgaande lijn met de Voortgezet 
Onderwijs kan beter, zo vertelt men in het gesprek. Er is te weinig samenwerking met het VO. Men 
zou wel meer willen. Er is voor ouders en kinderen een scholencarrousel en een gemeenschappelijke 
ouderavond op basis waarvan kinderen en ouders beter een keuze kunnen maken voor het VO. 
Hoe ziet de samenwerking er uit met de scholen voor sbo en so? 
 Er is geen specifieke samenwerking met SO of SBO scholen. De samenwerking verloopt via het 
samenwerkingsverband en is meer incidenteel van aard. 
 
  



 
 

 

Bijlage   4 
 

AANNAME NIEUWE LEERLINGEN           Checklist en routing  

wat wie check 

Eerste kennismaking 
Rondleiding  / eerste kennismaking 
De directeur of leerkracht 1/2 (of IB-er  bij zij-instromers) voert een gesprek met 
ouders (en liefst kind), die belangstelling tonen voor onze school. 

L/D 
of 
IB 

 

Aanmeldingsformulier 
Aanmeldingsformulier is te downloaden van de site of te verkrijgen bij de 
administratie, of tijdens de rondleiding. Hierna volgt een gesprek: 

A 
 

Gesprek 
Tijdens het gesprek wordt het inschrijfformulier nagelopen of ter plekke ingevuld 
en de procedure besproken met ouders. 
De ouders krijgen een kalender, het Educatief Partnerschap en de informatie 
over de TSO. 
Leerkracht of IB vult bijzonderheden in op het formulier voor   “informeren 
voorschool”. 
Maakt een kopie van de zorgpas/ID-kaart/paspoort, of neemt het kopie in 
ontvangst. 

L/D 
of 
IB 

 

Inleveren  
Aanmeldingsformulier 
Ondertekend Educatief Partnerschap 
Evt. formulier T.S.O. 

Ouders  
bij A 

 

De termijn van 6 weken voor beslissing tot inschrijving gaat in op het moment 
dat het aanmeldingsformulier bij de administratie is ingeleverd. 

A 
naar 
IB 

 

Beoordelen aanmelding 
De Ib-er bestudeert het aanmeldingsformulier en overlegt met lkr. 
De leerkracht neemt contact op met de voorschool/IB- er met de huidige school/ 
bij bijzonderheden informeert de IB-er bij de voorschool 
De IB-er beslist of bespreking in het MT nodig is 
De IB-er weegt samen met de directeur of er aangenomen kan worden of dat 
bijvoorbeeld een tweede gesprek met de ouders nodig is, een extra observatie 
of test. Volgt de procedure (bijlage1). 

L 
IB 
D 

 

Na inschrijving 
Gegevens in Parnassys en papieren dossier, map aanmaken 

A 
 

Brief naar de ouders bevestiging aanmelding A  

Informatie naar de leerkracht  A  

Contact opnemen met de nieuwe leerling ongeveer 1(½) maand voor de leerling 
4 wordt voor de eerste keer oefenen. 

L 
 

Kaart sturen 4e verjaardag L  

Na inschrijving 
De nieuwe kleuter mag 10 dagdelen oefenen 
Lkr. vraag ouders langs te gaan bij de administratie tijdens de oefenperiode om 
in te vullen: 
Formulier: “ouderverklaring leerlingengewicht” om ter plekke in te vullen; De 
administratie zet dit in Parnassys; 
(http://www.duo.nl/zakelijk/PO/bekostiging/Gewichtenregeling/Voorbeelden_oud
erverklaring.asp); 
(digitaal) intakeformulier om thuis in te vullen; De ouders geven het formulier 
aan de leerkracht vóór de eerste schooldag van hun kind;  
De leerkracht zet dit in Parnassys. 

L 
A 
 
 

L 

 

Begonnen 
In de eerste 2-4 weken na de eerste schooldag is er een intakegesprek met de 
ouders met als leidraad het ingevulde intakeformulier (ingevuld door ouders), of 
ter plekke ingevuld 

L 

 

http://www.duo.nl/zakelijk/PO/bekostiging/Gewichtenregeling/Voorbeelden_ouderverklaring.asp
http://www.duo.nl/zakelijk/PO/bekostiging/Gewichtenregeling/Voorbeelden_ouderverklaring.asp


 
 

 
Naam:_______________________             Geboortedatum:_______________ 
L= leerkracht    IB=IB-er   A=Administratie   D=Directie    
 
Inschrijvingsprocedure 
Optie 1 Geen extra ondersteuning nodig:  
IB-er licht de directie in over de positieve beslissing en deze geeft akkoord. 
IB-er geeft vervolgens opdracht aan de administratie voor inschrijving. 
De administratie schrijft het kind in en stuurt een inschrijvingsbevestiging naar de 
ouders (binnen de 6 weken).  
Optie 2 Wel extra ondersteuning nodig:  
De IB-er gaat in gesprek met de ouders.  
Het MT bespreekt (evt. samen met de consulent) of het kind op de eigen school kan 
worden opgevangen, getoetst aan het ondersteuningsprofiel. 
Wel op eigen school:  
De IB-er vult samen met de consulent Onderwijs Transparant deel 1 groeidocument 
in.  
Binnen 6 maanden kan de school voor leerlingen, die van buiten het eigen verband 
komen of voor 4 jarigen, het SWV nog verzoeken om het arrangement door het SWV 
te laten bekostigen. Het SWV antwoordt binnen een maand. 
Niet op eigen school:  
De directie, IB-er en consulent betrekken binnen een termijn van 10 weken (evt. met 
makelaar van het SWV Plein013) een passende school, rekening houdend met de 
wensen van de ouders.  
Ze komt tot overeenstemming met de passende school.  
IB-er en consulent vullen Onderwijs Transparant deel 2 in om 
Toelaatbaarheidverklaring (TLV) aan te vragen bij Plein 013. 
 
 
 
   
  



 
 

Bijlage   5 
 
Huisbezoek + evaluatie na 6 weken – formulier 

Naam kind  
Geboortedatum  
Thuistaal  

 
Medische gegevens: 
- ziekte/medicijnen/allergie 
- gehoor/zicht 
- problemen bij geboorte 

 

 
Hoe was uw kind als baby / 
peuter? Bijzonderheden? 
 

 

 
Hebben er bijzondere 
gebeurtenissen plaatsgevonden? 
- sterfgeval / scheiding 

 

 
Komen leerproblemen in de 
familie voor? Denk aan dyslexie, 
hoogbegaafdheid/laagbegaafdheid. 

 

 
In geval van scheiding: 
- heeft kind contact met beide 
ouders? 
- Hebben beide ouders contact 
met elkaar over de opvoeding? 

 

 
Taal-denk ontwikkeling: 
- Wanneer is uw kind gaan 
praten? 
- Bijzonderheden / logopedie 

 

 
Sociale ontwikkeling: 
- Maakt uw kind makkelijk 
contact met 
volwassenen/kinderen? 
- Heeft uw kind veel vriendjes? 

 

 
Is uw kind zindelijk? 
 

 

 
Hoe slaapt/eet uw kind? 
 

 

 



 
 

Wat zijn de interesses van uw 
kind? Waar speelt het graag 
mee? 

 

 
Heeft u het gevoel dat uw kind 
voor of achter ligt op zijn 
ontwikkeling? 

 

 
Besproken tijdens het 
huisbezoek: 
- voortgang leerling 
- bijzonderheden 
 
 

 

 
Gemaakte afspraken met ouders: 
- medicijn gebruik 
- adviezen m.b.t. gedrag/leerstof 

 
 
 
 
 
 

 
 
Datum huisbezoek: 
 
 
 
Leerkracht: 
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Overdrachtsformulier van groep 2 naar groep 3 
 

Cito uitslagen E2 
Cito rekenen Getalbegrip (14)  

Meten (12)  
Meetkunde (8)  
Totaal score:  

 
Cito taal Passieve woordenschat (10)  

Kritisch luisteren (10)  
Klank en rijm (5)  
Laatste en eerste woord (4)  
Auditieve synthese (5)  
Schriftoriëntatie (5)  
Totaal score:  

 
Letterkennis  

Vlot beheersen, binnen 5 sec. benoemen. Bij beheersing geel markeren. 

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   
p   q   r    s   t   u   v   w   x   y   z 
Totaal aantal letters vlot 
beheerst: 

 

 
Cijferbegrip 

Vlot beheersen, binnen 5 sec. benoemen. Bij beheersing geel markeren. 

1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 
11   12   13  14   15   16   17   18   19   20 
Totaal aantal cijfers vlot 
beheerst: 

 

 
Motoriek  

Het kind is links/rechts  

Pengreep (eventueel opmerking)  

 



 
 

Bijzonderheden 
Medische situatie (allergieën 
enz.) 

 
 

Thuissituatie (cruciale 
informatie) 

 
 

 
  



 
 

Rapport van groep 2: 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 
Voor u ligt het rapport van uw zoon of dochter. Hiermee stellen wij u op de 
hoogte van het gedrag en de ontwikkeling van uw kind. 
In groep 2 doen wij dat d.m.v. de volgende woorden: 
goed   = g 
voldoende   = v 
onvoldoende  = o 
Per schooljaar zijn er 3 rapporten. Het is de bedoeling dat u het rapport elke keer 
ondertekent en weer terug geeft aan de leerkracht. Aan het einde van groep 8 
mag u deze map houden met daarin alle rapporten van de afgelopen jaren. 
Een toelichting op enkele onderdelen die op het rapport staan.  
 
Voorbereidend lezen  
Auditieve analyse: Losse klanken tot een woord kunnen vormen  
Auditieve synthese: Een woord tot losse klanken kunnen vormen 
 
Rekenen 
Getalbegrip: Het koppelen van een getal aan een hoeveelheid, of andersom 
Begrippen: Het kunnen toepassen van begrippen zoals meer-minder-evenveel, 
groot-klein, dik-dun, etc.  
Ruimtelijk inzicht: Iets om kunnen zetten van een plat vlak, naar 3D. 
  



 
 

ALGEMEEN 1 2 3 
Sociale vaardigheden    
Gedrag t.o.v. leerkrachten    
Gedrag t.o.v. medeleerlingen    
Regelhantering    
Motivatie     
Zelfvertrouwen / weerbaarheid    
Samenwerken    
Zelfstandigheid    
Doorzettingsvermogen    
Werkhouding    
Werktempo    
Werkverzorging    
Concentratie    
Zelfredzaamheid    
Inzet    

            
            
            
            
             
 

TAAL 1 2 3 
Inzet    
Spreken    
Begrijpen van taal    
Luisterhouding    
Woordenschat / zinsbouw    

            
            
            
            
             
 

VOORBEREIDEND LEZEN 1 2 3 
Inzet    
Auditieve synthese     
Auditieve analyse     



 
 

Kan beginklank/middenklank/eindklank benoemen    
Letterkennis    
Rijmen    

            
            
            
            
             
 

VOORBEREIDEND REKENEN 1 2 3 
Inzet    
Getalbegrip t/m 20    
Begrippen (meer/minder, groot/klein)    
Ruimtelijk inzicht    
Vormen    
Kleuren    
Tijdsbesef    
Dobbelsteenherkenning    

            
            
            
            
             

MOTORIEK 1 2 3 
Inzet gymnastiek     
Het grove bewegen met het hele lichaam, armen en 
benen 

   

Het fijne bewegen met pols en vingers    
Pengreep    

 
            
            
            
            
             
 

CREATIEVE VAKKEN 1 2 3 
Inzet    
Muziek    



 
 

Tekenen     
Handvaardigheid    

 

            
            
            
            
             
 

LEERLINGVOLGSYSTEEM 1 2 3 
CITO Taal voor kleuters  
 

   

CITO Rekenen voor kleuters 
 

   

CITO Kleur  
 

   

CITO lichaamsdelen 
 

   

            
            
            
            
             
Bijlage   7 

 
Criteria voor doublure 
Om de criteria op basis waarvan de school tot het advies van doublure komt 
helder en transparant te maken zijn ze opgenomen in deze bijlage van het Zorgplan.  
Onderstaand vindt u per groep de criteria waaraan een leerling gemeten wordt. 
Na dat bekend is wat het ondersteuningsprofiel gaat worden voor b.s. Jeanne d’Arc (juni 
2012) zal mogelijk een aanpassing plaatsvinden  van deze criteria. 
 
Groep 1/2 
Voor groep 1/2 spreken we over kleuterverlenging en geen doubleren. 
Wat zijn belangrijke criteria waarop een keuze genomen kan worden: 
· Sociaal emotionele rijping / weerbaarheid 
· Niet voldoen aan de leervoorwaarden 
· Grote spraakproblemen 
· Fijne motoriek 
· Zelfstandigheid, taakgerichtheid, werkhouding, concentratie, tempo en motivatie. 
Kleuterverlenging kan overwogen wanneer  één of meerdere criteria niet voldoende 
ontwikkeld zijn. 
Groep 3/4 



 
 

· Sociaal emotionele rijping / weerbaarheid. 
· Minimale basisvaardigheden rekenen, taal en lezen. 
· Zelfstandigheid, taakgerichtheid, werkhouding, concentratie, tempo en motivatie. 
Er is alleen sprake van doubleren als meerdere criteria niet voldoende ontwikkeld zijn 
en als 
verwacht wordt dat een kind door doublure kan groeien. 
Groep 5/6 
· Sociaal emotionele rijping / weerbaarheid. 
· Als niet voldaan wordt aan de geëiste doelen van rekenen, taal, spelling, begrijpend. 
lezen en technisch lezen. 
· Als de begripsvorming van een kind onvoldoende is. 
· Zelfstandigheid, taakgerichtheid, werkhouding, concentratie, tempo en motivatie. 
Er is alleen sprake van doubleren als meerdere criteria niet voldoende ontwikkeld zijn 
en als 
verwacht wordt dat een kind door doublure kan groeien. 
Groep 7/8 
· Sociaal emotionele rijping / weerbaarheid. 
· Als het kind (in onze optiek) niet klaar is voor het voortgezet onderwijs. 
· Als het kind niet klaar is voor groep 8 op leertechnisch gebied. 
Er is alleen sprake van doubleren als meerdere criteria niet voldoende ontwikkeld zijn 
en als 
verwacht wordt dat een kind door doublure kan groeien 
 
NB : Wanneer naar verwachting een doublure weinig zin zal hebben, kan er in overleg 
met ouders, gekozen worden (vanuit het ontwikkelingsperspectief van het kind)  voor 
een lager uitstroomniveau in groep 8. Het protocol voor een eigen leerlijn: het OPP zal 
dan in werking treden.  
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Le Bourgetstraat 21                                                                                                                                            

5042 TG Tilburg                                                                                                                                                                                 
tel. 013-4673785 

 

Algemene gegevens 
Naam leerling: 
 

Jongen/meisje 

Geboortedatum: 
 

Nationaliteit: 

Naam Leerkracht(en): 
 

Klassenverloop: 

 
Overzicht van de gebruikte methodes 
 
VAK METHODE GEVORDERD TOT:  

OPMERKING 
Technisch lezen Estafette 

 
 

Begrijpend lezen Nieuwsbegrip XL 
 

 

Taal Taal Actief 
 

 

Rekenen/wiskunde Wizwijs 
 

 

Schrijven Pennestreken 
 

 

Wereldoriëntatie Naut, Meander, Brandaan 
 

 

 
Overzicht van de landelijk genormeerde toetsen 
 
CITO-TOETSEN DATUM SCORE NIVEAU OPMERKINGEN 
SPELLING     
BEGRIJPEND LEZEN     
REKENEN/WISKUNDE     
DMT     
AVI     
WOORDENSCHAT     
TAAL VOOR 
KLEUTERS 

    

ORDENEN     



 
 

RUIMTE EN TIJD     
DREMPELONDERZOEK     

 
Eventuele opmerkingen ten aanzien van werkhouding: 
 
Taakgerichtheid 
 
 
 
 
 

Concentratie 
 
 
 
 

Motivatie 
 
 
 

Interesse 
 
 
 
 
 

Doorzettingsvermogen 
 
 

Verzorging 
 
 
 

 
Eventuele opmerkingen ten aanzien van sociaal- emotionele ontwikkeling: 
 
Omgang leerkracht 
 
 
 
 
 

Omgang medeleerlingen 
 
 
 
 

Houding in de groep 
 
 
 

Weerbaarheid 
 
 
 
 

Zelfstandigheid 
 
 

Emotionaliteit 
 
 
 

 
Aandachtspunten:                                                                                                                                                                

 

Op te vragen binnen 4 weken: 
0  handelingsplannen, rapporten  
0  Interne rapportage 
0  verrichtte onderzoeken 
0  methodetoetsen 
O  observatielijst kleuters 
0  rapportage schoolvorderingen 
Nader gesprek wenselijk                                                                                                                           
ja/nee 
Verdere opmerkingen / toelichting 
 
 
 

Bijlagen:     Uitschrijfformulier:  Laatste rapport: 
Datum:         Handtekening: 
Gezien directeur: 

Medisch 
 
Psychologisch 
 
Motorisch 
 
Schoolverzuim 
 
Beheersing Nederlandse taal 
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 Toetskalender 2015- 2016   
 

Week 
nr. 

Les 
week 

Leerjaar 
1 

Leerjaar 
2 

Leerjaar 
3 

Leerjaar 
4 

Leerjaar 
5 

Leerjaar 
6 

Leerjaar 
7 

Leerjaar 
8 

36 1         

37 2         

38 3         

39 4         

40 5         

41 6         

42 7         

43 8 zien zien zien zien zien zien zien(lkr. en lln) zien(lkr. en lln) 

44     herfstvakantie     

45 9         

46 10  Herfstsignalering 
Herfstsignalering  

VLL na kern 3 
ll. bespreking ll. bespreking ll. bespreking ll. bespreking ll. bespreking 

47 11 ll. bespreking ll. bespreking 
Herfst-signalering 

bespreken IB      

48 12         

49 13         

50 14         

51 15         

52                                                                                  kerstvakantie 

53                                                                                  kerstvakantie 

1 16         

2 17 Toetsperiode II Toetsperiode II Toetsperiode II Toetsperiode II Toetsperiode II Toetsperiode II Toetsperiode II Toetsperiode II 

3 18 (TvK M1, in overleg) TvK M2 

Rek/Wisk 3.0 M3 
NIEUW 

Wintersignalering  
 

Rek/Wisk 3.0 M4 
 

BL 3.0 NIEUW! M4  
 

Rek/Wisk 3.0 M5 
NIEUW! 
BL M5  

 

 
Rek/Wisk M6 

BL M6  
 
 

Rek/Wisk M7 
BL M7  

 

 
Rek/Wisk M8 

BL M8 
 

4 19 (RvK M1, in overleg) RvK M2 

DMT M3 1a,2a 
Na kern 6 

Spelling 3.0 NIEUW! 
M3  

Na kern 6 
AVI M3 a-versie 

Na kern 6 

DMT M4 
1c,2c,3c  

Spelling 3.0 NIEUW! 
M4 

AVI M4 a-versie 

DMT M5 
1b,2b,3b Spelling 

M5AVI M5 a-versie 

DMT M6 
3a (2a,1a)Spelling 

M6 
AVI M6 a-versie 

DMT M7 
3c (2c,1c)Spelling M7 

AVI M7 a-versie 

DMT M8 
kaart 3b 

(2b,1b)Spelling M8 
AVI + 

 

5 20 Invoerdatum  31 januari 2016      

Groepsplanperiode I Groepsplanperiode II 



 
 

  Alle  toetsgegevens moeten  ingevoerd zijn! Controle inspectiegetallen door Juliette 

  consult gesprekken worden nà carnaval gevoerd met IB 

6    carnavalsvakantie      

7 21 Consult gesprekken worden deze week  gevoerd met IB 

8 22         

9 23         

10 24  lentesignalering 
Lentesignalering 

(zwakke lln.) 
     

11 25         

12 26         

13     paasvakantie     

14 27       Entree toets 7 o.v.b Route 8 

15 28        15-4 t/m 15-5 

16 29 zien zien zien zien zien zien 
Zien  

(lkr. en lln) 
Zien 

(lkr. en lln) 

17        meivakantie     

18   

19 30         

20 31         

21 31 ll. bespreking ll. bespreking ll. bespreking ll. bespreking ll. bespreking ll. bespreking ll. bespreking ll. bespreking 

21 32 Toetsperiode III Toetsperiode III Toetsperiode III Toetsperiode III Toetsperiode III Toetsperiode III Toetsperiode III  

22 
 

33 TvK E1 TvK E2 Rek/wisk E3 Rek/wisk E4 Rek/wisk E5 Rek/wisk E6 Rek/wisk E7  

23 34 RvK E1 RvK E2 

Spelling E3 
BL 3.0 NIEUW 3.0 

(ind.)  
DMT E3 
1b,2b,3b 

Eindsignalering 
met o.a.: 

AVI E3 b-versie 
 

Spelling E4 
BL 3.0 NIEUW E4  

DMT E4 
1a,2a,3a 

AVI E4 b-versie 

Spelling E5 
Evt. BL M5 herhalen 

en individueel 
invoeren 
DMT E5 
1c,2c,3c 

AVI E5  b-versie 

Spelling E6 
Evt. BL M6 herhalen 

en individueel 
invoeren  
DMT E6 

3b, (2b,1b) 
AVI E6 b-versie 

Spelling E7 
Evt. BL M7 herhalen 

en individueel 
invoeren 
 DMT E7 

3a, (2a,1a) 
AVI E7 b-versie 

Evt. BL M8 herhalen 
en individueel 

invoeren 

24    
 

 
juni vakantie    

 
 

25 35 Alle  toetsgegevens moeten  deze week worden ingevoerd  

26 36 Invoerdatum 31 mei 2016  Controle inspectiegetallen door Juliette  

27 37 Consult gesprekken worden deze week  gevoerd met IB 



 
 

28 38         

29 39 feestweek feestweek feestweek feestweek feestweek feestweek feestweek feestweek 

30                                                                                  zomervakantie 

 
Nog inplannen/rekening houden met: 

Entreetoets groep 7 
 

De grote toetsperiodes  zijn dus in week (2)-3-4 en (21)-22-23. Binnen deze periodes 
mag je schuiven met de toetsen 

LET OP: v/a M6 DMT   krt 3 GROEPSGEWIJS invoeren en kaart 1 en 2  INDIVIDUEEL 

(bij C,D of E leerlingen) op de datum 30-1-2016 of 30-5-2016 
 

In het schooljaar 2015-2016 wordt de eindtoets: Route 8  tussen: 15-4 t/m 15-5 2016 

In week 21 is het avond 
vierdaagse en juffendag:  

Je kunt er ook voor kiezen alle 

toetsen in week 22 en 23 te 
doen! 

 

 
  



 
 

Bijlage   10 

 
Taakomschrijving intern begeleider 
Uit: De beroepsstandaard voor de intern begeleider, LBib 
 
Begeleidende en coachende taken 
 

begeleiden van leerkrachten bij hun didactisch en pedagogisch handelen 

voeren van groepsbesprekingen met de leerkrachten 

begeleiden van leerkrachten bij het onderhouden van externe contacten 

observeren van leerlingen in klassensituaties, bespreken van de observatie met de leerkracht en/of 
ouders, adviseren t.a.v. vervolgstappen 

begeleiden van de leerkrachten bij het opstellen van individuele en groepsplannen 

probleemverkennende gesprekken voeren met leerkrachten 

collegiale consultatie verlenen waarbij de leerkracht de verantwoordelijkheid houdt 

leerkrachten ondersteunen bij het zoeken van remediërend materiaal en hen wegwijs maken in de 
orthotheek 

systematisch klassenbezoeken afleggen en leerkrachten begeleiden t.a.v. het klassenmanagement, 
wanneer daar behoefte aan is 

leerkrachten ondersteunen bij gesprekken met zorgleerlingen 

leiden van vergaderingen, geven van presentaties, verslaglegging, voortgangsoverleg en 
begeleidingsgesprekken voeren 

Het uitvoeren of coördineren van de activiteiten in het kader van de 1-zorgroute 

School specifieke taken in overleg met de directeur 

 

ondersteunen van bouwcoördinatoren 

Begeleiden van plusgroep/geven van RT. 

Begeleiden/aansturen RT-er 
 
 
Taken ten aanzien van onderzoek 
 

bepalen of extra onderzoek, intern of extern, geïndiceerd is en dit onderzoek organiseren 

interpreteren van onderzoek door derden 

de toelaatbaarheid van zij-instromers tot de school onderzoeken 

samen met de leerkracht, ouders, directie en eventueel ingeschakelde instanties onderzoeken of 
aanmelding bij het sbo of so wenselijk dan wel noodzakelijk is 

omgevingsfactoren onderzoeken en analyseren 

verzamelen van de toetsgegevens en/of groepsoverzichten en deze analyseren 

maken van trendanalyses 

de ontwikkelingen binnen de zorgverbreding analyseren 

de zorgverbreding binnen de school als organisatie evalueren 

analyseren van de didactische leerlijnen binnen de school en de mogelijkheden tot verbetering 
hiervan onderzoeken 

Uitvoeren didactisch/capaciteitenonderzoek. 

School specifieke taken in overleg met de directeur 

 

begeleiden van studenten vanuit universiteit 
 

  



 
 

Beheersmatige taken 
 

opzetten van een persoonsonafhankelijk administratiesysteem 

het leerlingvolgsysteem actueel houden 

ontwerpen van toegankelijke documenten en deze actueel houden 

zorg dragen voor dossiervorming en –beheer van de (zorg)leerlingen 

zorg dragen voor de opzet van de orthotheek en het bijhouden hiervan 

 
 
Organisatorische taken 
 

coördineren van de leerlingenzorg op schoolniveau en het opstellen van procedures, protocollen, 
regels en afspraken 

bewaken van procedures en toezien op het naleven van de afspraken 

zorg dragen voor het opzetten en efficiënt benutten van het leerlingvolgsysteem 

opstellen van een toetskalender en zorg dragen voor de naleving hiervan 

bewaken van het opstellen van begeleidings- en handelingsplannen 

de schoolplanning rond onderzoek en begeleiding maken en zorgen voor afstemming en naleving 
hiervan 

coördineren van de verwijzing van een leerling voor externe zorg 

de leerkracht adviseren/ondersteunen bij activiteiten m.b.t. schoolverlaters. 
de leerkracht adviseren/ondersteunen bij activiteiten m.b.t. toelating van deze leerlingen op VO. 

organiseren en leidinggeven aan overleg tussen ouders, groepsleerkrachten en in- en externe 
behandelaars 

zorg dragen voor samenwerking en afstemming tussen school en externe partijen 

maken van een eigen planning op basis van haar takenpakket en prioriteiten en deze planning 
uitvoeren 

School specifieke taken in overleg met de directeur 

aansturen van bouwcoördinatoren 

aansturen van andere interne specialisten (bv. taalcoördinator) 

aansturen interne specialisten zoals RT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



 
 

Innoverende taken 
 

meedenken over onderwijskundige inhouden, zoals: methodieken, beleidscyclus, 
onderwijsinhouden en –vormen, didactiek en pedagogiek 

opstellen van een zorgplan voor de school aan de hand van kwaliteitscriteria zoals de PO-raad 
heeft voorgedragen en deze vertalen naar actieplannen 

het team op de hoogte stellen van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van zorgverbreding, 
materialen, methodes, orthodidactische middelen en software 

zorgen voor kennisoverdracht bij inhoudelijke vergaderingen 

initiatieven nemen tot verbetering van het didactisch en sociaal-emotioneel functioneren van de 
leerlingen binnen de school 

deelnemen aan vergaderingen van het managementteam en adviseren en meedenken t.a.v. het 

(onderwijskundig) beleid van de school  

voorstellen doen t.a.v. de nascholing van het team m.b.t. de didactische aanpak en pedagogische 
lijn 

samen met andere intern begeleiders en externen bovenschools beleid ontwikkelen 

Opmerking:  
Taak 1: Wat verstaan we hieronder. Duidelijkheid m.b.t. begripsvorming. 
 
 
Innoverende taken in samenwerking met directie 
 

opstellen van kwaliteitsrapportages en samenvattende evaluaties op basis van diverse 
informatiebronnen en van daaruit aanbevelingen doen 

mede opstellen van het schoolplan en het meerjarenbeleidsplan en deze uitwerken tot jaarplannen 

voorstellen doen voor nieuwe methoden en deze implementeren en daarmee een bijdrage leveren 
aan de vernieuwing van het onderwijsaanbod 

implementeren van nieuwe onderwijsontwikkelingen 
  



 
 

Taken ten aanzien van het samenwerken met externen 
 

toezien op goed contact tussen ouders en school als basis voor een goede samenwerking 

coördineren en afstemmen van mutatieverkeer met andere scholen en instellingen zoals psz, bao, 

sbo, so vso en vo 

overleggen met ouders/verzorgers en leerkracht over hun kinderen en over zaken die de zorg en 
het onderwijs betreffen om optimale afstemming en gedeelde verantwoordelijkheid mogelijk te 
maken 

met ouders/verzorgers en leerkracht de aanmelding bij externe hulpverlenende 
instanties/personen bespreken 

afstemmen van de interne hulpvraag met externe hulpverlenende instanties/personen van 
onderzoekende, begeleidende of verwijzende aard 

de aanvraag van een lgf en lwoo bij de CvI of de PCL begeleiden, waaronder het (laten) invullen 
van het onderwijskundig rapport 

het proces van plaatsing op het s(b)o, praktijkonderwijs of vso bij de CvI of de PCL coördineren en 
afstemmen 

participeren in externe netwerken, zoals het Z.A.T., regionaal netwerk en samenwerkingsverband 

overleg voeren met de onderwijsbegeleidingsdienst over zorgleerlingen 

informatie uitwisselen met (bovenschoolse) onderwijsinstellingen/personen, zoals het 

schoolbestuur, de rijksinspectie, de leerplichtambtenaar, Bureau Jeugdzorg en het AMK 

mede het toezicht voorbereiden en deelnemen aan de dialoog met de onderwijsinspectie 

ervoor zorgen dat leerkrachten weten met welke instellingen de school contacten onderhoudt 

In samenwerking met de directie in de schoolgids de paragrafen opstellen t.a.v. de zorg voor 
leerlingen 

In samenwerking met de directie in het jaarverslag de paragrafen t.a.v. de leerlingenzorg en 
onderwijskundige ontwikkelingen verzorgen 

 
 
Taken ten aanzien van zelfreflectie en ontwikkeling 
 

onder woorden brengen wat voor haar als intern begeleider belangrijk is en vanuit welke 
professionele opvattingen zij werkt 

onderzoeken, expliciteren en ontwikkelen van haar rol als begeleider, onderzoeker, beheerder, 
organisator, innovator en coördinator 

de ontwikkeling van haar bekwaamheid afstemmen op het beleid van de school en tegen de 
achtergrond van deze ontwikkelingen 

vormgeven aan haar functie van intern begeleider en deze ontwikkelen binnen de context van de 
schoolorganisatie 

op een planmatige manier aan haar ontwikkeling werken 

zich blijven ontwikkelen in de richting van het onderwijskundig leiderschap van de school 

zich binnen de mogelijkheden van haar werkplek ontwikkelen en streven naar het voldoen aan de 
eisen binnen de beroepsgroep 

zich op de hoogte stellen van nationale en internationale ontwikkelingen in het onderwijs en 
speciaal op haar vakgebied 
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GROEPSPLAN:    
Algemene groepsgegevens 

Groep:  
Leerkracht(en):  
 

Datum:  
Periode: 
 

Materiaal:  

 
Groepsanalyse / beginsituatie 
 

Verdeling A tm E scores 

mei (vorig schooljaar) januari mei (huidig schooljaar) 

A =      % 
B =      % 
C =      % 
D =      % 
E =      % 

A =      % 
B =      % 
C =      % 
D =      % 
E =      % 

A =      % 
B =      % 
C =      % 
D =      % 
E =      % 

Gemiddelde vaardigheidsgroei 

Landelijk gemiddelde vaardigheidsgroei  : 
Groepsgemiddelde vaardigheidsgroei       : 

Landelijk gemiddelde vaardigheidsgroei  : 
Groepsgemiddelde vaardigheidsgroei       : 

Landelijk gemiddelde vaardigheidsgroei  : 
Groepsgemiddelde vaardigheidsgroei       : 

Conclusie/evaluatie: 

 
 
 
 
 
 
 

 
Groepsverdeling 



 
 

Het groepsplan bestaat uit 3 á 4 subgroepen 
 

Instructie 
Klassikale opening en/of instructie en verwerking (alle leerlingen) 

Subgroep Hoe Eventuele bijzonderheden individuele leerling 

Niveau 1 Instructie-afhankelijk 
 
 

 Altijd instructie bij de les; klassikaal en verwerking, altijd 
verlengde instructie 
 Maken optioneel minder opgaven in hun boek; liever kwaliteit 
dan kwantiteit (evt. niet de extra  plusopdrachten onderaan in de 
boeken) 
 

Bv. Dyslexie, ADHD, extra uitdaging, extra controle, rustige plek. 
 
 
 

Niveau 2 Instructie-gevoelig  Algemene instructie van de les (klassikale momenten) 
 Instructie bij verwerkingslessen (optioneel) 
 Werkboek, daarna (eventueel zelfstandig/samenwerkend) 
verder in het oefenboek 

 
 
 
 
 
 

Niveau 3 Instructie-onafhankelijk  Gaan aan de slag na een korte werkinstructie. 
 Maken de plusopdrachten onderaan in het boek 

 
 
 
 
 
 

Niveau 4 Leerlingen met speciale 
behoeften (evt. apart ingedeeld in 
deze groep). 

Eigen leerlijn 
volgen hun individuele plan. 

 

 
 
 
 
Logboek 
 

Subgroep Bijzonderheden groep 
 

Bijzonderheden individuele leerling(en) 
 



 
 

Niveau 1  
 
 
 
 
 
 
 

 

Niveau 2  
 
 
 
 
 
 

 

Niveau 3  
 
 
 
 
 
 

 

Niveau 4  
 
 
 
 

 

 
Individuele leerlingen 
Scores en streefdoelen 

Technisch lezen 

Naam leerling + niveau CITO DMT       
mei 
(vorig 
schooljaar) 

Streef- 
doel 
 

CITO DMT 
januari 
Streefdoel 
behaald? 

Nieuw 
streefdoel 

CITO DMT 
mei 
Streefdoel 
behaald? 
 

CITO AVI 
mei 
(vorig 
schooljaar) 

Streef- 
doel 

CITO AVI 
januari 
Streefdoel 
behaald? 

Nieuw 
streefdoel 
 

CITO AVI 
mei 
Streefdoel 
behaald? 

Bijzonderheden 



 
 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 Gemiddelde groepsscore                  

                   

 
 
 
 

Individuele leerlingen 
Scores en streefdoelen 

Spelling 

Naam leerling + niveau CITO mei 
(vorig 
schooljaar) 

Streef- 
doel 
 

CITO 
januari 
Streefdoel 
behaald? 

Nieuw 
streefdoel 

CITO mei 
Streefdoel 
behaald? 
 

Bijzonderheden 

              

              

              



 
 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 
 
 
 

Individuele leerlingen 
Scores en streefdoelen 

Rekenen/wiskunde 

Naam leerling + niveau CITO mei 
(vorig 
schooljaar) 

Streef- 
doel 
 

CITO 
januari 
Streefdoel 
behaald? 

Nieuw 
streefdoel 

CITO mei 
Streefdoel 
behaald? 
 

Bijzonderheden 

              

              

              

              

              

              

              



 
 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 
 
 
 

Individuele leerlingen 
Scores en streefdoelen 

Begrijpend lezen 

Naam leerling + niveau CITO januari 
(vorig 
schooljaar) 

Streef- 
doel 
 

CITO 
Januari 
Streefdoel 
behaald? 

Nieuw 
streefdoel 

Eventueel 
CITO Mei 
Streefdoel 
behaald? 
 

Bijzonderheden 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              



 
 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 
 
 



 
 

 

Individueel Handelingsplan  
Algemeen 

naam leerling 
 

 

 geboortedatum  

huidige groep 
 

 

 actuele 
leeftijd 
jr, mnd 

didac-
tische 
leeftijd 

  

schoolloopbaan 
 

 

 periode van 
handelen 

 

startdatum 

 

 

daadwerkelijk aanvang hulpverlening 
 

einddatum  

categorie  

hulpplan 

 
 

 
 

deelvaardigheid 

 taal 

 techn. lezen 

 spelling 

 motorisch 

 

 
 __________ 

 

 ___________ 

 rekenen 

 begr. lezen 

 soc./emo. 

   concentr. 

 

 
  _________ 

  

 ___________ 

betrokkenen 

 

 

 kind 

 ouders 

 stamgroepleerkracht 

 niveau leerkracht 

 onderwijsassistente 

 stagiair 
 RT-er 

 (P)AB-er 

 IB-er 
 

_____________________ 
 

 

Probleemomschrijving 

gesignaleerd door… 

en doordat… 

naam… 

aan het licht gekomen doordat…  

probleemomschrijving waar loopt het kind en de leerkracht tegen aan? 

welk probleem wil je opgelost zien?   

feitelijke gegevens gegevens methodegebonden toetsen 
gegeven Cito toetsen 

observatiegegevens 
gegevens voortkomend uit een gesprek met ouders of kind  

beginsituatie wat lukt al wel 

wat lukt nog niet 

wat heb ik al gedaan/geprobeerd in het kader van dit probleem? 
hoe ervaart het kind het probleem, wat zou het graag willen?   
belemmerende en stimulerende factoren kind 
belemmerende en stimulerende factoren school/leerkracht 

 
Doelstelling 

Streefdoel (lange 

termijn) 

wat streef je op termijn na? Het algemenere doel op langere termijn…  

 

doel korte 

termijn(smart): 

Het doel moet observeerbaar of meetbaar leerlinggedrag zijn. Gebruik woorden die actie 
aangeven. Bijvoorbeeld: schrijven, benoemen, vertellen, bespreken. Wat moet een kind kunnen, 
kennen, laten zien na deze periode van (be)handelen? Formuleer je doel in een aantal zinnen.  

specifiek meetbaar acceptabel realistisch tijdgebonden 

Bijlage   12 



 
 

Aanpak 

frequentie/tijdstip hoe vaak en hoe lang en wanneer?  

locatie waar? 

organisatievorm hoe?  

uitvoerende(n) wie? 

leerstof welk onderdeel ga je aanpakken?   

materiaal wat? 

instructieaanpak suggestie leerling 

suggestie ouders 
suggestie collega, n.a.v. leerlingbespreking 

aanpak uitvoerende (wat is mijn keuze, neem de suggesties mee in je 
overweging) 

wijze van feedback 

geven 

suggestie leerling 

suggestie ouders 

aanpak uitvoerende 

aanpak in 
thuissituatie 

 
 

door wie: 
frequentie: 

in afstemming met: 
spreek af hoe de voortgang besproken wordt met ouders 

methodische 

motieven  

(van der Leij) 

Haal weg wat niet van toepassing is: 
remediëren: versterken van zwakke plekken/hiaten 

corrigeren: voldoen aan algemene en specifieke voorwaarden 
stimuleren: richten op het verhogen van de inzet van de leerling 

compenseren: verminderen van de last voor leerling bijvoorbeeld: 
aangepaste beoordeling of het gebruik van ondersteunende materialen 

dispenseren: leerling vrijstellen om aan bepaalde eisen te voldoen. 

instructiebehoeften 

leerling 

voorbeelden (haal weg wat niet van toepassing is): 
extra effectieve leertijd 
activering leergedrag (bijv. verwijzen naar stappenplan) 

ondersteuning en motivatie (structuren en waarderen) 
expliciete instructie (deel)vaardigheden 

 

Uitvoering en voortgang 

6 december 2011: hoe gaat het inhoudelijk? 
hoe gaat het procesmatig? 

observatie en toetsing: 
gewenste aanpassing: 

datum 2: hoe gaat het inhoudelijk? 

hoe gaat het procesmatig? 

observatie en toetsing: 
gewenste aanpassing: 

datum 3: hoe gaat het inhoudelijk? 

hoe gaat het procesmatig? 

observatie en toetsing: 
gewenste aanpassing: 

 



 
 

Eind evaluatie 

datum: 
 

resultaat meting: herhaal de observatie van de beginsituatie 
herhaal de toetsing van de beginsituatie 

waarmee toets je?(naam van de toets)/observatielijst 
wat vindt de leerling, de ouder? Is men tevreden met het behaalde 

resultaat? 

conclusie: Waarmee was ik op voorhand tevreden? Zijn de doelen behaald? Wat is het 

effect/ zijn de effecten geweest van (be)handeling?  

vervolg: 
waar en met wie ga je dit bespreken? Wat zijn de vervolgstappen? 
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O N T W I K K E L I N G S P E R S P E C T I E F /  E I G E N   L E E R L I J 

N 
 

Naam kind  

Geboortedatum Groep 

Leerkracht(en)  

Schoolverloop  

Datum opstellen ontwikkelingsperspectief  

Periode ontwikkelingsperspectief  

Datum leerlingbespreking 
(bijstellen belemmerende en compenserende 
factoren) 

 

Datum bijstellen ontwikkelingsperspectief  

 

voorwaarden/aandachtspunten checklist: 

 gesprek met intern begeleider 
 evaluatie eerder geboden hulp 
 oudergesprek 
 informatie vorige leerkracht 
 dossierstudie 
 trendanalyse individuele leerling toevoegen 

dossierstudie 
problemen gesignaleerd sinds: 

 relevante verslagen aantal: 
 handelingsplannen aantal: 
 onderzoeksbureau en datum onderzoek: 
 logopedisch onderzoek datum: 
 effect handelingsplannen tot nu toe: 
 

 
 

Beknopte beschrijving van het dossier: 

 
 
 
 
 

Theoretische leerrendementsverwachting (op basis van minimaal 3 meetmomenten): 
 

toetsmoment: meting 1 
 

meting 2                            
 
 

meting 3 



 
 

vakgebied: 

rekenen/wiskunde 
begrijpend lezen 
technisch lezen 
spelling 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Analyse van beschermende en belemmerende factoren 
datum:_____________________________________ 
Kindfactoren 

 Belemmerende 
factoren 

Compenserende 
factoren 

Onderwijsbehoeften 

Lichamelijk  
 

  

Gedrag   
 

  

Leren   
 

  

 
Schoolfactoren 

 Belemmerende 
factoren 

Compenserende 
factoren 

Onderwijsbehoeften 

Leerkracht  
 

  

Groep  
 

  

School     

 
Externe factoren 

   

Gezin   
 

  

Vrije tijd  
 

  

Zorg   
 

  

 

De leerlijn betreft:    

  taal 
 rekenen 
  spelling 
  technisch lezen 
 

   

Einddoelen:                                         Bepaling reële leerrendementsverwachting (in een 
bandbreedte) 

 
 

Bepaling tussendoelen voor schooljaar: 



 
 

 

Planning van het onderwijsaanbod: 

 
 
 
 

Uitvoering en evaluatie 

 doelen zijn uitgewerkt in een handelingsplan 
 handelingsplan is besproken met de ouder(s) 
 ieder half jaar HP bespreken met ouders en eventueel bijstellen 

 
Pedagogische aanpak 

Aandachtspunten voor de pedagogische begeleiding van de leerling 
 

 
Opmerkingen bij overdracht naar volgende leerkracht 

 
 

 
Handtekeningen 

Ouder(s): Leerkracht(en) Intern begeleider: 

 
 

  

©Juni 2011 
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INLEIDING  

De advisering op bs Jeanne d’ Arc richting het voortgezet onderwijs start aan het begin van schooljaar 7. In 
groep 7 wordt een breed advies gegeven zodat ouders en leerling een indicatie hebben van de verwachting en 
zo al redelijk gericht naar scholen kunnen gaan kijken.  

Deze keuze is gemaakt in 2010. Op deze manier voorkomen we verrassingen en teleurgestelde ouders en 
leerlingen. We ondervangen zo de problematieken die we hebben ervaren dat ouders en kinderen zichzelf te 
hoog inschalen.  

De overstap van PO naar VO verloopt in 10 stappen 

1 overdracht van groep 6 naar 7 
2 Na m7 toetsen groep 7 advies  
3 bijstellen advies na de CITO entree  
 3.2 opstellen doelen  

4 bijstellen en versmallen van advisering groep 8 & rapport 1 
5 LWOO toetsing  
6 januari / februari definitief vaststellen van advisering  
 6.2 rapport 2 is optioneel gesprek 

7 LWOO bespreking met ouders. 
  7.2 DOD compleet maken.  
8 Aanmelden kinderen 
9 warme overdracht door groepsleerkracht met VO scholen 
10 monitoren aannames.  
11 eindtoets  
  



 
 

1 OVERDRACHT VAN GROEP 6 NAAR 7 

Tijdens de overdracht van groep 6 naar groep 7 worden uit parnassys de ontwikkelingsperspectieven vanuit het 
LOVS bekeken. Hiervoor worden de groepen 5 en 6 gebruikt. Onder deze grafieken staat het passende niveau 
bij de bereikte vaardigheidsscores. Als deze niveaus onder theoretische leerweg zitten wil dit zeggen dat deze 
leerling naar verwachting het 1F doel niet zullen bereiken. De leerstof zal voor deze leerlingen aangepast 
moeten worden. Uit deze overzichten zullen tevens de leerlingen zichtbaar zijn met OPP en/of LWOO/PRO. 
Tijdens voortgangsgesprekken met de ouders zal deze uitstroom besproken worden.  

2.1 ADVISERING GROEP 7  

De eerste advisering is in groep 7. De tijdspanne zal tijdens de groepsavond aan het begin van het schooljaar 
met ouders worden besproken. In groep 7 krijgen de leerlingen tweemaal een voorlopig advies.  

 

2.2 ADVIES 1  

De eerste advisering die gegeven wordt is in groep 7. Leerlingen en ouders worden op de hoogte gesteld van de 
verwachtingen van de leerlingen. Deze eerste advisering moet plaatsvinden voor de opendagen van het VO 
(meestal in januari). Het efficiëntste is om dit te doen met het eerste rapport van groep 7. Dit ter voorkoming 
van dubbele gesprekken: bij rapport 1 en een maand later bij het voorlopige advies. De bepaling van het advies 
wordt gedaan door de leerkracht in overleg met de IB-er 

ADVIESBASIS  

De volgende onderdelen zijn de basis van het eerste advies.  
- Cito scores (LOVS) vanaf groep 5 
- werkhouding 
- gedrag 
- motivatie.  
- leerkracht verwachting 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovenstaande grafieken zijn te 
vinden in parnassys: Ga naar overzichten, 
Leerlingvolgsysteem, niet 
methodetoetsten leerling, 

ontwikkelingsperspectief (pdf) selecteer betreffende leerling, klik aan vanaf groep 5 en haal 
overzicht op.  

ADVISERING 

Deze grafieken gebruiken we om de groei van de leerling in kaart te brengen. We kunnen hierin zien hoe dit 
verloopt en wat we kunnen verwachten van deze leerling. Dit overzicht geeft onderaan ook een verwachting 
weer.  

Bij bovenstaande leerling 
technisch lezen: HAVO/GT 
Spelling: VWO 
begrijpend lezen: VWO/ HAVO 
rekenen: gemengd theoretisch, kijkende naar de percentages die erbij staan is dit Theoretisch. 

Op basis van deze data vormen we het volgende advies: 

VWO/HAVO/ Theoretische leerweg.  

Vervolgens gaan we kijken naar de motivatie/werkhouding en het gedrag van de leerling. Dit doen we aan de 
hand van de criteria die later ook gebruikt wordt in “onderwijstransparant” in het DOD.  
 

P= is de leerling hierin een voorbeeld voor andere leerlingen 
Z= hier behoeft de leerling aandacht in de groep 
RZ= hier behoeft de leerling extra zorg. 
Als bij alle 3 de  onderdelen voorbeeld gedrag te zien is zou ervoor gekozen kunnen worden om het TL advies 
weg te halen. Bij alle 3 RZ kan ervoor gekozen worden om VWO eraf te halen.  

Tot slot komt de verwachting van de leerkracht. De leerkracht kent de leerling voldoende om in te schatten of 
deze advisering haalbaar is voor de leerling.  

Begin groep 7 proberen we het advies zo breed mogelijk te maken. Om zo een zo groot mogelijk maar 
realistisch bereik voor ouders en leerlingen te schetsen. 

HET GESPREK 

Bij de uitnodiging van rapportgesprek 1 in groep 7 staat omschreven wat er besproken zal worden met ouders 
en de leerling tijdens het gesprek.  

 

Beste ouders, verzorgers en ……………………….. 
 



 
 

Vandaag krijgt uw zoon/dochter het 1e rapport van dit schooljaar mee. Graag willen we u en uw zoon/dochter 
uitnodigen voor een gesrpek. 

Tijdens dit gesprek zullen de volgende onderdelen worden besproken.  
- Het 1e rapport van groep 7 

- Het voorlopige advies voor het voortgezet onderwijs. 

o En de daarbij passende VO-scholen 

Zou u op onderstaand strook je aan kunnen geven op welke dag(deel) het voor u het beste uitkomt? 

Met vriendelijke groet………………………………… 

DOELEN STELLEN 

Het bovengenoemde gesprek heeft twee doelen: 

1 Aan de hand van dit gesprek kunnen leerlingen en ouders gerichter de eerste oriëntatie doen richting het 
voortgezet onderwijs. Met het voorlopige advies hebben we als doel om ouders en leerlingen in een vroeg 
stadia kennis te laten maken met de verschillende VO scholen. 

2. Aan de hand van dit gesprek worden er samen met de leerling doelen gesteld.  
 - wat verwacht de leerling te kunnen verbeteren 
 - wat heeft de leerling hiervoor nodig 
 - wat is de rol van de leerling hierin 
 - wat is de rol van de leerkracht hierin 
 - wat is de rol van de ouder hierin.  

RAPPORTGESPREK 2  

Tijdens het tweede rapportgesprek wordt er gekeken naar de voortgang van de leerling met betrekking tot de 
gestelde doelen. De doelen kunnen eventueel bijgesteld worden naar behoefte van de leerling, ouders of de 
leerkracht.   
  



 
 

3.1 ADVIES 2 

In de maanden april/mei wordt de cito entree afgenomen bij de leerlingen van groep 7. De leerlingen maken 
om een zo breed mogelijk beeld te kunnen krijgen de onderdelen: 
basis 
verdieping 
verbreding  
 Naar aanleiding van de resultaten volgt er een tweede adviesgesprek. De entree toets wordt door de 
leerkrachten geanalyseerd. De rapportage vanuit Cito helpt hierbij omdat deze erg gespecificeerd is. Tijdens de 
leerlingbespreking met de IB-er wordt het eerste advies aangescherpt. Midden groep 7 zullen we het advies 
versmallen. Het doel is om nu een advies uit te brengen van maximaal 4 niveaus. Ouders kunnen op deze 
manier al gaan oriënteren op de verschillende passende VO-scholen.  

ADVIESBASIS 

De volgende onderdelen zijn de basis van het tweede advies. 

- Cito scores vanaf groep 5 tm M7 
- score Cito entree 
- het verwachte advies dat CITO levert bij de uitslagen van de entree toets.  
- werkhouding 
- gedrag 
- motivatie.  
- verwachting leerkrachten 

 
 

  



 
 

Hier moet het overzicht van CITO-entree geplaatst worden.  

HET GESPREK 

Bij de uitnodiging voor de bespreking van de CITO-entree in groep 7 staat omschreven wat er besproken zal 
worden met ouders en de leerling tijdens het gesprek.  

 

Beste ouders, verzorgers en ……………………….. 
 

De resultaten van de Cito Entree zijn binnen. Deze resultaten willen wij graag met u en uw zoon/ dochter 
bespreking in een gesrpek. 

Tijdens dit gesprek zullen de volgende onderdelen worden besproken.  
- De resultaten van de Cito Entree 

- De resultaten van de E7 toetsen 

- Het voorlopige advies voor het voortgezet onderwijs. 

o En de daarbij passende VO-scholen 

o Uitleg behorende bij LWOO-onderzoek (indien van toepassing)  

Zou u op onderstaand strook je aan kunnen geven op welke dag(deel) het voor u het beste uitkomt? 

Met vriendelijke groet………………………………… 

DOELEN STELLEN 

Het bovengenoemde gesprek heeft twee doelen: 

1 Aan de hand van dit gesprek kunnen leerlingen en ouders gerichter de eerste oriëntatie doen richting het 
voortgezet onderwijs. Met het voorlopige advies hebben we als doel om ouders en leerlingen in een vroeg 
stadia kennis te laten maken met de verschillende VO scholen. 

2. Aan de hand van dit gesprek worden er samen met de leerling nieuwe doelen gesteld of oude aangescherpt.  
 - wat verwacht de leerling te kunnen verbeteren 
 - wat heeft de leerling hiervoor nodig 
 - wat is de rol van de leerling hierin 
 - wat is de rol van de leerkracht hierin 
 - wat is de rol van de ouder hierin.  

3. Indien van toepassing uitleg geven over de mogelijkheden van LWOO. Hierbij wordt uitleg gegeven over de 
toetsing die hierbij hoort. Aan het begin van groep 8 dienen ouders toestemming te geven voor dit onderzoek. 
Het is zaak dat ouders goed op de hoogte zijn waarvoor ze toestemming geven.  
LWOO staat bij ouders niet positief bekend, hierom moet duidlelijk uitleg gegeven worden wat LWOO inhoudt.  
- ondersteuning op verschillende vakgebieden of op sociaal emotioneel gebied.  
- toepasbaar van basisberoepsgerichte leerweg tot theoretische leerweg.  

 

 

 

4 OVERDRACHT GROEP 7/8 

Tijdens de overdracht van groep 7 naar groep 8 worden uit parnassys de ontwikkelingsperspectieven vanuit het 
LOVS bekeken. Hiervoor worden de groepen 5,6 en 7 gebruikt. Onder deze grafieken staat het passende niveau 
bij de bereikte vaardigheidsscores. Daarnaast wordt er gekeken naar de mate van groei in het afgelopen jaar. 
Als deze niveaus onder theoretische leerweg zitten wil dit zeggen dat deze leerling naar verwachting het 1F 
doel niet zullen bereiken. De leerstof zal voor deze leerlingen (eventueel verder) aangepast moeten worden. 
Uit deze overzichten zullen tevens de leerlingen zichtbaar zijn met OPP en/of LWOO/PRO. Tijdens 
voortgangsgesprekken met de ouders zal deze uitstroom besproken worden.  

4.1 ADVISERING GROEP 8 



 
 

De twee laatste adviseringen zullen gegeven worden in groep 8.  De tijdspanne zal tijdens de groepsavond aan 
het begin van het schooljaar met ouders worden besproken. In groep 8 krijgen de leerlingen 1 maal een 
voorlopig advies en 1 maal het definitieve advies.   

De eerste advisering die gegeven wordt is in groep 8. Leerlingen en ouders worden op de hoogte gesteld van de 
verwachtingen van de leerlingen. Deze eerste advisering zal plaatsvinden tijdens het eerste rapportgesprek in 
groep 8. Voorafgaand aan dit advies zal de leerkracht de bijstelling van het advies samen met de IB-er 
opstellen. Het bestaande voorlopige advies zal wederom versmald worden naar bij voorkeur 2 á 3 niveaus. 

ADVIESBASIS  

De volgende onderdelen zijn de basis van het eerste advies.  
- Cito scores vanaf groep 5 
- groei van de leerling in de afgelopen periode 
- werkhouding 
- gedrag 
- motivatie.  
- leerkracht verwachting 

(Te gebruiken overzichten zie groep 6 en 7) 

ADVISERING 

Zie advisering groep 7. Hierbij aanvullingen in LOVS meenemende om het advies bij te stellen.  

HET GESPREK 

Bij de uitnodiging van rapportgesprek 1 in groep 8 staat omschreven wat er besproken zal worden met ouders 
en de leerling tijdens het gesprek.  

 

Beste ouders, verzorgers en ……………………….. 
 

Vandaag krijgt uw zoon/dochter het 1e rapport van dit schooljaar mee. Graag willen we u en uw zoon/dochter 
uitnodigen voor een gesrpek. 

Tijdens dit gesprek zullen de volgende onderdelen worden besproken.  
- Het 1e rapport van groep 8 

- Het voorlopige advies voor het voortgezet onderwijs. 

o De daarbij passende VO-scholen 

o Toestemmning LWOO indien noodzakelijk 

- Het opstellen van nieuwe doelen mbt tot de verdere ontwikkeling  

- De sociaal emotionele ontwikkeling (Zien) 

 

Zou u op onderstaand strook je aan kunnen geven op welke dag(deel) het voor u het beste uitkomt? 

Met vriendelijke groet………………………………… 

DOELEN STELLEN 

Het bovengenoemde gesprek heeft twee doelen: 

1 Aan de hand van dit gesprek kunnen leerlingen en ouders gerichter de eerste oriëntatie doen richting het 
voortgezet onderwijs. Met het voorlopige advies hebben we als doel om ouders en leerlingen in een vroeg 
stadia kennis te laten maken met de verschillende VO scholen. 

2. Aan de hand van dit gesprek worden er samen met de leerling en ouders doelen gesteld en eventuele OPP’s 
aangepast.  
 - wat verwacht de leerling te kunnen verbeteren 
 - wat heeft de leerling hiervoor nodig 
 - wat is de rol van de leerling hierin 



 
 

 - wat is de rol van de leerkracht hierin 
 - wat is de rol van de ouder hierin.  

5 LWOO ONDERZOEK. 

Voor leerlingen die Leerwegondersteuning behoeven is er een onderzoek noodzakelijk. Hierin zit een 
intelligentie onderzoek (NIO) en sociaal emotionele vragenlijst. Afgelopen jaar is het onderzoek afgenomen 
door Opdidakt. Vanuit Opdidakt krijgt de leerkracht toestemmingsformulieren toegezonden. Deze dienen 
ouders in te vullen en te ondertekenen. De leerkracht scant deze als 1 document in en zendt dit voorafgaande 
aan het onderzoek retour naar Opdidakt. 

Opdidakt heeft de M8 toets gegevens nodig vóór het onderzoek. De Cito M8 moet in december worden 
gemaakt. Deze gegevens dienen in een door Opdidakt aangeleverd Exel bestand doorgestuurd te worden.  

AJODACT  

In schooljaar 2015/2016 zijn de onderzoeken door Opdidakt verzorgd. Hierop is kritiek gekomen omdat de 
onderzoeken en resultaten niet volgens verwachting waren. Hier dienen we in het komende jaar rekening mee 
te houden. 

- Opdidakt heeft de CITO M8 gegevens voor 15 december nodig. Dit terwijl op de toets kalender Cito 

pas in januari afgenomen wordt. 

- De toets situatie in de aula was onrustig. De begeleiding was niet in staat de rust te bewaren in de aula 

waardoor de concentratie van de kinderen niet goed was. Tevens was het gedrag van de leerlingen 

niet positief te noemen, dit gedrag is in de verslaglegging als feitelijk omschreven.  

- De eerste rapportages die we hebben ontvangen waren niet correct. De aangeleverde CITO-scores 

waren niet kloppend in de verslaglegging 

- Het sociaal emotionele gedeelte van de toetsing zat er tweemaal in maar in de vorm van twee 

verschillende vragenlijsten. Leerlingen hebben dit als zeer storend ervaren.  

- Het sociaal emotionele gedeelte is niet meegenomen in de beoordeling voor LWOO. 

- Het NIO-onderzoek is/was niet COTAN gecertificeerd. Na overleg vanuit het bestuur mogen deze 

resultaten wel gebruikt worden voor toekenning LWOO.  

- De resultaten worden niet digitaal aangeleverd aan de school.  

- De resultaten kwamen daags voor de aanmelddatum binnen hierdoor was er geen gelegenheid om de 

resultaten met ouders persoonlijk te bespreken. In 2015/2016 hebben ouders de resultaten digitaal 

ontvangen en is het telefonisch besproken. 

(Dit hoofdstuk dient als toelichting op schooljaar 2015/2016, indien volgend jaar niet van toepassing kan dit 
hoofdstuk verwijderd worden)  

6 DEFINITIEF ADVIES  

 In Januari/ Februari (voor de open dagen) ontvangen de leerlingen en ouders het definitieve schooladvies.  
De opstelling hiervan is vrijwel hetzelfde als bij de bepaling van de voorlopige adviezen. De eindadvisering 
verloopt als volgt: 

- De leerkrachten van groep 8 stellen een advies op. Dit bespreken ze met de leerkrachten van de 

groepen 5 tm 8 waarbij de leerlingen in de klas hebben gezeten en de IB-er en passen daar waar nodig 

het advies aan. We hanteren hiervoor dezelfde criteria als bij de voorlopige adviezen.  Als school 

streven we ernaar om een eenduidig advies te geven. Door leerlingen goed te volgen in de 

voorgaande jaren zijn wij hiertoe goed in staat.  

- De leerkrachten van groep 8 bespreken de adviezen met de directie met de daarbij behorende uitleg 

voor de bepaling.  

- Het advies wordt definitief vastgesteld. 

- De adviesbrieven (zie bijlage) worden gemaakt en ondertekend door de directie en leerkrachten van 

groep 8. 

- In parnassys wordt door de leerkracht het schooladvies ingevoerd.  



 
 

- In onderwijstransparant worden de unieke codes aangemaakt door het invullen en definitief zetten 

van het overstapadviesblad.  

- Ouders en leerlingen worden uitgenodigd voor het adviesgesprek 

HET ADVIESGESPREK 

Op uitnodiging ontvangen de leerkrachten de ouders en kinderen op het adviesgesprek. Het Advies wordt 
medegedeeld en ouders ontvangen het adviesformulier en de unieke code om aan te kunnen melden op het 
voortgezet onderwijs. Na ontvangst van de formulieren wordt er nog kort gesproken over de mogelijke 
schoolkeuze. Hierin geeft de leerkracht de verschillende opties. De leerkrachten geven géén direct advies naar 
welke school de leerling moet gaan, deze keuze is vrij aan de ouders. Leerkrachten hebben hierin een sturende 
rol.  

Rapport 2 volgt vrij snel na het adviesgesprek, hierom is het rapportgesprek optioneel. Ouders zijn welkom 
maar zijn niet verplicht.  

De resultaten van het LWOO-onderzoek zullen bij het adviesgesprek nog niet binnen zijn. Wij schalen, ongeacht 
de resultaten van het onderzoek in of een leerling LWOO nodig heeft. Deze inschaling wordt bij de 
adviesbepaling meegenomen. Zodra de resultaten binnen zijn worden de ouders van de LWOO-leerlingen 
uitgenodigd om de resultaten te bespreken.  
 

7 DOD COMPLEET MAKEN.  

In onderwijstransparant maakt de leerkracht de Digitale overdrachtsdossiers (DOD) compleet. Alle bekende en 
relevante data worden ingevoerd en het DOD wordt op definitief gezet. De gegevens van het DOD wordt door 
de VO-scholen gebruikt bij de aanname overweging. Het is van belang dat alle relevante data in het DOD terug 
te vinden is of dat er verwijzingen geplaatst worden naar de bijlage. De DOD’s worden opgeslagen, geprint en 
meegegeven met de leerlingen voor de ouders. In de week van aanmelden op de VO-scholen moeten de DOD’s 
definitief zijn zodat de VO scholen ze kunnen laden.  

!!--Belangrijk is te letten op de vraagstelling van onderwijstransparant.-- !! 
Er is een 4 verdeling gemaakt maar er zijn drie hokjes beschikbaar: 

P – Z- RZ 

P= deze leerling heeft voorbeeldgedrag tegenover andere leerlingen. Is hier zeer sterk in. (kwaliteit)  
Z= de leerling behoeft hier zorg, mogelijk in de klas 
RZ= de leerling behoeft hier extra zorg. RT etc.  

De ‘gewone’ leerling heeft hierdoor geen vinkjes. 

8 AANMELDEN.  

De leerling gaat met hun ouders aanmelden op de VO-school naar keuze. De leerlingen met de achternaam 
beginnende AtmK kunnen aanmelden op dinsdag in de aanmeldweek. De leerlingen L tm Z kunnen aanmelden 
op de donderdag. Om drukte en wachten te voorkomen is het van belang dat ouders/ leerlingen zich aan deze 
dagen houden.  

Op de scholen voor Speciaal Voortgezet onderwijs (Keijzer en Frater van Gemert, Topklas, Parcours) gelden 
andere aanmeld afspraken. Deze zijn terug te vinden in ‘Die kant op’ en op de site van POVO-tilburg. 

De leerkracht houdt in de gaten of alle leerlingen zijn aangemeld door: 
- dit na te vragen bij de leerlingen 
- door in de weken na de aanmeldweek onderwijstransparant in de gaten te houden.  

9 WARME OVERDRACHT EN AANNAME.  

In de maanden maart en april (mei) vinden de overdracht gesprekken plaats. De VO-scholen maken een 
afspraak met de groepsleerkracht van groep 8 en komen langs. In verband met veiligheid van privacy doen wij 
geen overdrachten over de telefoon.  Tijdens de gesprekken wordt er door de afgevaardigde van de VO-school 
vragen met betrekking tot de leerling gevraagd. In dit gesprek kunnen de leerkrachten overige informatie delen 
die niet in het DOD staat vermeld of verduidelijking geven. De verantwoordelijkheid voor het maken van de 



 
 

afspraak van deze gesprekken ligt bij de VO-scholen.  Er is een groot verschil tussen de snelheid waarmee 
scholen zijn met het maken van de afspraken.  

In April krijgen de leerlingen een brief thuis waarin staat ze zijn aangenomen. De leerkracht kan dit monitoren 
in onderwijstransparant.  

10 MONITOREN AANNAME 

De leerkracht houdt vanaf begin april in de gaten of alle leerlingen zijn aangenomen.  

In sommige gevallen kan het gebeuren dat de gekozen school de leerling afwijst. De afwijzende school is dan 
verantwoordelijk om samen met de ouders en de leerling op zoek te gaan naar een andere passende school. De 
leerkracht hoeft hier geen rol in te spelen, er is echter wel gebleken dat ouders en leerlingen het als prettig 
ervaren om hier samen met de leerkracht over na te denken. Een adviserende en sturende (bemiddelende) rol 
van de leerkracht wordt op prijs gesteld.  

In Juli vindt er een meeloopmiddag plaats op de VO-scholen waar alle leerlingen van groep 8 heen gaan.  
De Keijzer heeft (meestal) een andere datum dan de overige VO-scholen.  

11 VERPLICHTE EINDTOETS 

Vanaf 2015 is het verplicht deel te nemen aan de eindtoets. In 2016 hebben we gekozen voor Route 8 omdat 
dit een adaptieve toets is, de toetsing 1 dagdeel in beslag neemt en volledig digitaal is.  

In de volgende schooljaren moet er rekening gehouden worden met de taalvaardigheid van de leerlingen. 
Route 8 is erg talig waardoor de groep 8 van 2015/2016 niet zoals verwacht door de toetsing heen kwam.  

Het adaptieve gedeelte is vrijwel alleen merkbaar bij de 2Fleerlingen. De vragen worden dan moeilijker. Het 
bijstellen naar beneden doet de Route 8 toets (nog) niet.  

De resultaten van de eindtoets moeten ingeladen worden in onderwijstransparant.  

BIJSTELLEN ADVIES 

Als een leerling de eindtoets beter maakt dan verwacht is de school verplicht het advies in heroverweging te 
nemen.  Aan de hand van de resultaten en de verwachte groei wordt er bepaald of de leerling een hoger advies 
krijgt. De bijstelling wordt bepaald door de leerkracht, IB-er, directie en ouders.  

Als ouders akkoord gaan met het bijstellen van het advies moeten zij hun kind uitschrijven op de VO-school en 
(her)inschrijven bij de nieuwe gewenste school. Ook als de leerling wel naar dezelfde school gaat is dit 
noodzakelijk zodat de VO-school de leerling in de juiste niveaugroep kan plaatsen.  

De leerkracht past in onderwijstransparant en parnassys de advisering aan. 

Het is verstandig om ouders te adviseren om eerst te informeren of er plaats is op de nieuwe gewenste school 
alvorens uit te schrijven. Het kan gebeuren dat de VO-school vol is en dat hierdoor alle acties voor niets zijn 
geweest. In het ergste scenario is dan zelfs de oorspronkelijke plaats van de leerling vergeven aan een ander en 
moeten ouders en leerling op zoek naar een geheel andere school.  
  



 
 

 

TAAKVERDELING ADVISERING  

 POVO 
Ouders/ 
leerling 

Leerkracht( 6) 7 en 8 IB  Externe (VO) 

directie 

 Overdracht groep 6 naar 7. Aan de hand 
van ontwikkelingsperspectieven 1f lln. 
signaleren. 

   

 SEPTEMBER 
Aanmelden Carrousel 

   

 OKTOBER 
INFORMATIE en SCHOLENCARROUSEL ( De 
Rooi Pannen )  
- Voor 1 november aanmelden bij Plein 013 
voor trainingsmiddagen DOD. 
 

  INFORMATIE en 
SCHOLENCARROUSEL ( De 
Rooi Pannen )  
- Voor 1 november 
aanmelden bij Plein 013 
voor trainingsmiddagen 
DOD. 
 

 NOVEMBER 
- Basisscholen kunnen starten met invullen 
van het DOD  
- “Die Kant Op” ophalen bij het secretariaat 
van POVO. - Trainingen DOD,  
Rapport 1 voorlopig advies gr 7 
Rapport 1 voorlopig advies gr 8 
 

   

 DECEMBER 
- (start maken)CITO m 8 
 

 
 
 

  

 JANUARI  
Adviezen opstellen leerkracht, IB, directie 
- Adviesgesprekken groep 8 
-Capaciteitenonderzoeken (gr.8) voor de 
potentiële LWOO/PRO-lln. 
- - - Start open dagen / avonden, zie data in 
draaiboek 

Advieze
n  
mee 
opstelle
n 

 Open dagen 

 

 FEBRUARI 
Start open dagen / avonden, zie data in 
draaiboek 
 
 

   



 
 

 MAART 
- DOD op definitief  
4 maart rapport 2 optioneel voor groep 8  
- Aanmeldingen brugklas tevens voor 
LWOO-leerlingen!  
- 1e aanmeldingsdatum brugklas 
voortgezet onderwijs (achternaam A t/m K) 
15.00-17.00 uur en 19.00-21.00 uur.  
- 2e aanmeldingsdatum brugklas 
voortgezet onderwijs (achternaam L t/m Z) 
15.00-17.00 uur en 19.00-21.00 uur  
- VOschool haalt het DOD op middels de 
unieke code.  
- VO-scholen regelen evt. aanvullend 
onderzoek voor LWOO + aanmelding RVC. 
 

  Aanmeldingen 

 APRIL 
- de VOscholen halen de gegevens op uit 
het DOD.  
- Woensdag 8 april: Scholen geven aan 
PoVo door wie niet is aangemeld.  
- VO-school zorgt dat ouders uiterlijk 17 
april 2015 zijn aangemeld en geeft aan  
PO-school door wie niet is aangenomen.  
- start Warme overdracht PO-VO   
-: afstemmingsoverleg.  
- verzending definitief bericht van toelating 
VO+LWOO+PRO aan ouders.  
 
Groep 7 entreetoets 
 
 

Mede 
analyse 
en 
bepalen 
LWOO 

  

 MEI 
-  
-ALLE leerlingen zijn aangemeld op een 
passende VO-school.  

- PO zet de uitslag eindtoets en aangepast 
advies z.s.m. in Onderwijs 
Transparant  (OT), Hiervoor is een nieuwe 
functionaliteit aangebracht in OT.   

Heroverweging advies 

 
Uitslagen entree groep 7 bespreken en 
advies aanpassing doorspreken 
 
 

  - VO-scholen geven in DOD 
aan welke lln. zijn 
aangenomen.  
-PoVo,SMV VO en 
leerplicht maken afspraken 
over de  
begeleiding van de leerling 
en/of de verzorger(s) die 
niet succesvol waren in de 
toeleiding naar het VO.  
- VO-scholen kunnen deze 
gegevens weer importeren. 
Dit kan met bulk; zie bijlage 
2.   



 
 

 
-  Bij een 
aangepas
t advies ( 
en 
veranderi
ng van 
school) 
moeten 
ouders 
hun kind 
afmelden 
bij de VO-
school. 
 
- Leerling 
meldt 
zich aan 
op 
andere 
VO-
school, 
volgens 
normale 
procedur
e.  
 
- Er zijn 
geen 
vaste 
tijden, 
dus 
ouders 
maken 
zelf een 
afspraak 
met VO 
school. 
 
 

JUNI 
- 3 juni PO-school geeft een nieuwe 
adviesbrief met unieke code mee aan 
leerling/ouders. 
- Uiterlijk 4 juni meldt de basisschool bij 
BOVO en leerplicht de leerlingen bij wie 
plaatsing uiteindelijk niet gelukt is. 
 

  2 juni   
 
- VO-school zet de leerling 
in het systeem op 
“teruggetrokken” (leerling 
heeft even geen school).   
- Leerlingen worden op 
aangenomen gezet in OT, 
ook bij interne verplaatsing 
(bij interne verplaatsing 
dus ook aanpassen, zodat 
we de leerlingen kunnen 
volgen die een aangepast 
advies hebben gekregen). 
 

 JULI 
- Kennismakingsmiddag brugklassers  

   

 VOOR DE ZOMERVAKANTIE 
Kind naar LWOO en PRO: ouders 
informeren  
doorgeven: aantal gewenste brochures 
“Die kant op”  
(Info@povo-tilburg.nl) + evt. wijzigingen 
schoolgegevens. 
 

   



 
 

 AUGUSTUS 
- VO stuurt een bewijs van inschrijving naar 
PO. Daarna stuurt het PO per leerling een 
bewijs van uitschrijving naar VO  
 

   

 
Wet en regelgeving rondom PO>VO 
http://wetten.overheid.nl/BWBR0035918/2016-01-01 
  

http://wetten.overheid.nl/BWBR0035918/2016-01-01


 
 

BIJLAGE VOORBEELD VOORLOPIG ADVIES 

  



 
 

BIJLAGE VOORBEELD DEFINITIEF ADVIES 

  



 
 

Bijlage   15 
Protocol medisch handelen >> KHB 
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Time-out protocol 

  



 
 

Time-out protocol 
 
 
Als er een situatie ontstaat waarin voorkomen moet worden dat er regelmatig 
ongewenst gedrag plaatsvindt kan de leerkracht besluiten (eventueel in overleg met 
de interne begeleider en/of de directie) om interventies toe te passen zoals in dit 
Time-out protocol beschreven staan. Pas als het protocol aan leerlingen en 
ouders/verzorgers is uitgelegd zal dit protocol worden toegepast. 
 
Aan het begin van elk schooljaar worden de algemene regels en afspraken met de 
kinderen besproken. Als het Time-out protocol van toepassing is en een leerling 
overtreedt de regels van de klas/school, zijn de volgende stappen van kracht: 
 
Op basis van ongewenst gedrag kunnen kinderen een gele of een rode kaart krijgen. 
Hierbij kan de vergelijking worden getrokken met de manier waarop kaarten 
bijvoorbeeld bij voetbal worden toegepast. In de bijlagen zijn de verschillende  
kaarten opgenomen. 
 

1. Fysiek geweld is altijd een rode kaart. Wij doen elkaar nooit opzettelijk 
pijn op welke manier dan ook.  
 

2 Bij grensoverschrijdend gedrag volgt een officiële waarschuwing in de vorm 
van een gele kaart.  

3 Als het gedrag zich herhaalt krijgt de leerling een rode kaart.  
4 De leerling gaat met de rode kaart en het opgegeven werk naar de 

afgesproken plaats. De leerling heeft de rest van het dag(deel) geen toegang 
tot de klas.  

5 De gele of rode kaart wordt door de leerkracht aan de leerling mee naar huis 
gegeven zodat deze ondertekend kan worden door de ouders/verzorgers voor 
gezien. De  volgende schooldag wordt de kaart (ondertekend door 
ouders/verzorgers) weer ingeleverd bij de leerkracht. Alleen met kaart met 
handtekening kan de leerling weer deelnemen aan de lesactiviteiten in de 
groep  

 
Wat gebeurt er als de leerling een kaart krijgt: 

• De leerkracht vult de kaart in en overhandigt deze aan de leerling. De leerling 
vult zijn/haar gedeelte in. (Op de kaart wordt ook altijd door de leerkracht het 
nummer vermeld.)   

• De leerling maakt het opgegeven werk en gaat aan het einde van het dagdeel 
in gesprek met de leerkracht zij praten samen over het voorval en wat er 
verwacht wordt van de leerling.  
 

Daarna gaat, zoals ook hierboven beschreven staat, de kaart mee naar huis en wordt 
de volgende dag, ondertekend door ouders/verzorgers, mee teruggebracht.  
 
 
 
 
 



 
 

Als stap 1 t/m 3 zich hebben voorgedaan worden ouders/verzorgers uitgenodigd voor 
een gesprek met de leerkracht. Dit gesprek vindt het liefst plaats op dezelfde dag als 
het voorval, of anders zo spoedig mogelijk daarna. In dit gesprek wordt het 
grensoverschrijdende gedrag besproken, de vervolgstappen en hoe we als ouders, 
leerling en school gezamenlijk kunnen op trekken in het voorkomen van het 
ongewenst gedrag.  
 
De afspraken die hier uit voortkomen worden op papier gezet en dit wordt 
ondertekend door ouders, leerling en leerkracht(en) 
 
Mocht het ongewenste gedrag ondanks de gemaakte afspraken zich blijven herhalen 
dan zijn de volgende stappen van toepassing.  
 

• Bij de 4e rode kaart wordt de leerling voor een dag intern geschorst. Tevens 
vindt er op korte termijn een gesprek met ouders/directie/leerkracht/leerling 
plaats.  De leerling krijgt werk voor de gehele dag.  

• Bij de 6e rode kaart wordt de leerling voor 1 dag extern geschorst. Tevens 
vindt er op korte termijn een gesprek met ouders/directie/leerkracht/leerling 
plaats. Van een schorsing wordt altijd de leerplicht ambtenaar en het college 
van bestuur van Xpect Primair op de hoogte gebracht. 

• Bij de eerstvolgende rode kaart hebben de ouders en directie een gesprek 
over langdurige schorsing en/of verwijdering. Van een schorsing wordt altijd 
de leerplicht ambtenaar en het college van bestuur van Xpect Primair op de 
hoogte gebracht. 
 

De groene kaart. 
 
Naast de rode en de gele kaart is er ook een groene kaart. Deze hoort bij het 
protocol om niet alleen corrigerende  kaarten uit te kunnen delen, maar ook kaarten 
die als beloning voor het getoonde (wenselijke) voorbeeld gedrag kunnen worden 
uitgedeeld. Ook hierop wordt door de leerkracht beschreven waarom de leerling deze 
kaart verdiend heeft. Deze kaart wordt door de leerling mee naar huis gegeven, 
zodat de leerling deze met trots thuis kan laten zien. Deze kaart kan dan 
ondertekend worden door ouders/verzorgers en de volgende dag weer mee naar 
school genomen worden.  
  

• Leerlingen kunnen groene kaarten verdienen. Bij goed of voorbeeld gedrag 
kunnen zij een groene kaart verdienen. Hierop staat de exacte reden waarom 
de leerling deze kaart verdiend heeft.  

• Voor 3 kaarten ontvangt de leerling 10 minuten eigen tijd.  
 
De leerkracht kan de leerling de mogelijkheid bieden in een afgesproken ruimte te 
gaan werken. De leerling krijgt dan geen time-out kaart mee. (bijv. als de leerkracht 
problemen verwacht)  
De leerling kan ook aan de leerkracht zelf vragen om in de afgesproken ruimte te 
werken als hij/zij bijvoorbeeld boosheid of agressie voelt opkomen. 



 
 

Samengevat.  
 
Wat is de gele kaart? 

• De gele kaart is een waarschuwingskaart.  

• Hierop staat het incorrecte gedrag vermeld. 

• Hierop staat het gewenste gedrag vermeld.  

• De kaart wordt ondertekend door ouders/verzorgers de volgende dag 
mee terug naar school gebracht 

 
Wat is de rode kaart? 

• De rode kaart is een verwijderingskaart  

• Hierop staat het ongewenste gedrag vermeld.  

• Hierop staan verdere afspraken vermeld.  

• Deze kaart moet worden ondertekend “voor gezien” door ouders 
 
Wat is een interne schorsing? 

• Tijdens een interne schorsing mag de leerling niet in de klas werken.  

• De leerling maakt zelfstandig werk in een aparte ruimte 

• De leerling heeft tegelijk met de klas pauze 
 
Wat is een externe schorsing? 

• Tijdens de externe schorsing heeft de leerling geen toegang tot de 
school 

• De leerling krijgt werk mee naar huis en levert dit de volgende 
schooldag in bij de leerkracht.  

• Leerplicht ambtenaar en het college van bestuur worden op de hoogte 
gebracht. 

 

  



 
 

  

 
Naam leerling……………………………………… Datum + Tijd: ……………………… 
           
            
Naam leerkracht:  ………………………………… Kaartnummer:…. 

Beschrijving van ongewenst gedrag (door 
lkr.): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Beschrijving van gewenst gedrag (door lkr): 
 

 
De leerkracht zal op ……………………………………………………………(tijdstip + evt. datum) 
de situatie en de gele kaart met de leerling bespreken, om te komen tot afspraken om het 
ongewenste gedrag in de toekomst te voorkomen. 

In de nabespreking zijn de volgende afspraken gemaakt tussen leerling en leerkracht: 
- 
- 
- 
- 
- 

Ondertekening “voor gezien” door ouders/verzorgers: 
 
Naam ouder(s)/verzorger(s):    Handtekening(en): 
 
 
 
Mocht u als ouder(s)/verzorger(s)nog vragen hebben,  
dan kunt u hiervoor natuurlijk een afspraak maken met de leerkracht. 

GELE KAART 



 
 

 

Beschrijving van ongewenst gedrag  
(door lkr.): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschrijving gewenst gedrag: 

Beschrijving van situatie door de leerling: 

De leerkracht………………………………………………………………………(tijdstip + evt. datum) 
de situatie en de rode kaart met de leerling bespreken, om te komen tot afspraken om het 
ongeenste gedrag in de toekomst te voorkomen. 
 
De leerling mag weer in de klas komen op:……………………….. (datum) om……………….. (tijd) 
Op de afgesproken plek in de school wordt het volgende werk gemaakt: 
- 
- 
- 

In de nabespreking zijn de volgende afspraken gemaakt tussen leerling en leerkracht: 
- 
- 
- 
- 
- 

Ondertekening “voor gezien” door ouders/verzorgers: 
 
Naam ouder(s)/verzorger(s):    Handtekening(en): 
 
 
 
Mocht u als ouder(s)/verzorger(s)nog vragen hebben,  
dan kunt u hiervoor natuurlijk met de leerkracht een afspraak maken. 

RODE KAART 

 
Naam leerling……………………………………… Datum + Tijd: ……………………… 
           
            
Naam leerkracht:  ………………………………… Kaartnummer:…. 
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Groepsbespreking op groepsniveau voorbereiden: 

Wat Wanneer Wie Format Overzicht Parnassys + 
looproute 

Controle 
inspectiegetallen 

juni (als alle 
LOVS toetsen 
afgenomen 
zijn) 

IB pdf van 
inspectiegetallen als 
bijlage toevoegen 

Leerlingvolgsysteem → 
niet-methodetoetsen 
school→Inspectiegetallen 
pdf → kies schooljaar → 
toon overzicht → kies 
inspectiegetallen en kies 
resultaten 
 
 

Analyse E-opbrengsten 
schoolniveau 
 

juni/augustus directie + IB format beoordeling 
eindopbrengsten 
 
pdf van 
inspectiekaart + 
inspectiekaart 
eindopbrengsten als 
bijlage toevoegen 
zodat de analyse 
compleet is 

Niveaugrafieken school 
met trendanalyse: 
Leerlingvolgsysteem → 
niet-methodetoetsen 
school→Niveaugrafieken 
school pdf → kies 
schooljaar of bij analyse 
over de laatste4 jaar, de 
betreffende schooljaren 
→ kies toetsseries  → 
hoofdvestiging → bij 5 of 
meer leerlingen →  toon 
resultatentabel: ja →per 
leerjaar en trimester → 
verberg doublures: ja → 
toon overzicht → kies per 
vakgebied met 
trendanalyse 
 

Groepsbespreking (is 
tevens groepsoverdracht 
en  
evaluatiegesprek) 

• Resultaten 

• Inhoudelijk  

• Formuleren 
streefdoelen 

▪  

eind 
schooljaar of 
bij start 
nieuwe 
schooljaar 

oude + nieuwe 
groepsleerkracht,  
directie, IB 

format 
groepsanalyse 
gedeeltelijk;  
oude leerkracht → 
nr. 8 
nieuwe leerkracht 
→ nr. 1 t/m5 

Niveaugrafieken groep 
met trendanalyse: 
Leerlingvolgsysteem → 
niet- methodetoetsen 
groep →Niveaugrafieken 
groep pdf  → kies groep 
→ kies toetsseries → bij 5 
of meer leerlingen →toon 
resultatentabel:ja → 
verberg doublures: ja → 
toon overzicht → kies per 
vakgebied met 
trendanalyse 
 

Planningsgesprek: 

• Planning POP 
 

september leerkracht + 
directie 

schoolspecifiek  

Controle 
inspectiegetallen 

februari (als 
alle LOVS 
toetsen 
afgenomen 
zijn) 

IB pdf van 
inspectiegetallen als 
bijlage toevoegen 

Leerlingvolgsysteem → 
niet-methodetoetsen 
school→Inspectiegetallen 
pdf → kies schooljaar → 
toon overzicht → kies 



 
 

inspectiegetallen en kies 
resultaten 
 
 

Analyse M-opbrengsten 
schoolniveau 
 

februari directie + IB format beoordeling 
tussenopbrengsten 
 
pdf van 
inspectiekaart als 
bijlage toevoegen 
zodat de analyse 
compleet is 

Niveaugrafieken school 
met trendanalyse: : 
Leerlingvolgsysteem → 
niet-methodetoetsen 
school 
Niveaugrafieken school 
pdf→ kies schooljaar → 
kies toetsseries  → 
hoofdvestiging → bij 5 of 
meer leerlingen →  per 
leerjaar en trimester → 
verberg doublures: ja → 
toon overzicht → kies per 
vakgebied met 
trendanalyse 
 
 

Groepsbespreking (is 
tevens deel van het 
voortgangsgesprek) 

• Resultaten 

• Inhoudelijk 
▪  

februari leerkracht + 
directie + IB 

format 
groepsanalyse 
gedeeltelijk:→nr. 6 - 
7 

Niveaugrafieken groep 
met trendanalyse: 
Leerlingvolgsysteem → 
niet- methodetoetsen 
groep 
Niveaugrafieken groep 
pdf→ kies groep → kies 
toetsseries→ bij 5 of meer 
leerlingen → verberg 
doublures: ja → toon 
overzicht → kies per 
vakgebied met 
trendanalyse 
  

Functioneringsgedeelte 
van het 
voortgangsgesprek 
 

maart – april leerkracht + 
directie 

schoolspecifiek  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groepsanalyse  
 

Formulier Groepsanalyse (groep 3 t/m 7) 
in te vullen door de leerkrachten vóór consultgesprek 

1. Relevante gegevens 
Naam leerkracht:  

http://www.xpectprimair.nl/


 
 

Groep:  
Schooljaar:  
Aantal leerlingen:  

 
2. Behaalde Resultaten 
     
 Technisch 

lezen 
Begrijpend 
lezen 

Spelling Rekenen 

ni
v 

%A
B 

%D
E 

ni
v 

%A
B 

%D
E 

ni
v 

%A
B 

%D
E 

ni
v 

%A
B 

%D
E 

Eind 
vorig 
schooljaa
r 

            

Midden 
 

            

Eind 
 

            

 
3. Factoren die van invloed kunnen zijn op de toetsresultaten 
Doublures: 
 

 

Versnellers: 
 

 

Tussentijdse 
veranderingen, 
zoals instromers / 
wisseling 
leerkracht: 

 

Leerlingen met een 
OPP: 
 

 

Percentage 
leerlingen met 
gewicht:  
 

 

Leerlingen met 
specifieke 
onderwijsbehoeften: 

 

Individuele 
handelingsplannen: 
 

 

Sociaal-emotioneel: 
 
 

 

 
 

4. Streefdoelen E-toetsen  



 
 

Schooljaar:     
 Technisch 

lezen 
Begrijpend 
lezen 

Spelling Rekenen 

ni
v 

%A
B 

%D
E 

ni
v 

%A
B 

%D
E 

ni
v 

%A
B 

%D
E 

ni
v 

%A
B 

%D
E 

 
 
 

            

Eventuele 
aanpassingen 
streefdoelen 
n.a.v. analyse 
tussenresulta
ten 

            

 
Overige doelen (schoolspecifiek) 
 
 
 
 
 
 

 
5. Verslag groepsbespreking + opbrengstgedeelte van het planningsgesprek 
Datum:  
Aanwezig:  
Besproken punten: 
 

 
 
 
 
 
 

Wat heb je nodig 
om je doel te 
bereiken? 
 

 

Afspraken: 
 
 

 

 
6. Analyse Tussenresultaten 
 
 Technisch 

lezen 
Begrijpend 
lezen 

Spelling Rekenen 

Mate van 
tevredenheid: + ± - + ± - + ± - + ± - 
Opvallende zaken: 
verdeling A-E, 

 
 

   



 
 

verschuivingen 
daarin, verklaring 
trends etc. 

 
 
 
 

Terugblik op en 
evaluatie van het 
groepsplan: 
Heeft datgene wat 
we afgesproken 
hebben ook effect 
gehad? Verklaringen 
voor succes of geen 
succes: 

    

Resultaten 
methodegebonden 
toetsen: 

    

Signaleren 
leerlingen met 
specifieke 
onderwijsbehoeften: 
 

    

Evaluatie overige doelen (schoolspecifiek): 
 
 
 
 

 
7. Verslag groepsbespreking  + opbrengstgedeelte van het voortgangsgesprek 
Datum:  
Aanwezig:  
Besproken punten: 
 
 

 
 
 
 

Wat heb je nodig 
om je doel te 
bereiken? 

 

Afspraken: 
 
 

 

 
8. Analyse Eindresultaten 
 
 Technisch 

lezen 
Begrijpend 
lezen 

Spelling Rekenen 

Mate van 
tevredenheid: + ± - + ± - + ± - + ± - 
Opvallende zaken: 
verdeling A-E, 

 
 

   



 
 

verschuivingen 
daarin, verklaring 
trends etc. 

 
 
 
 

Terugblik op en 
evaluatie van het 
groepsplan: 
Heeft datgene wat 
we afgesproken 
hebben ook effect 
gehad? 
Verklaringen voor 
succes of geen 
succes: 

    

Resultaten 
methodegebonden 
toetsen: 

    

Signaleren 
leerlingen met 
specifieke 
onderwijsbehoeften: 
 

    

Evaluatie overige doelen (schoolspecifiek): 
 
 
 
 

 

  
  



 
 

Formulier Groepsanalyse groep 1-2 
in te vullen door de leerkrachten vóór consultgesprek 

1. Relevante gegevens 
Naam leerkracht:  
Groep:  
Schooljaar:  
Aantal leerlingen:  

 
2. Behaalde Resultaten 
     
 Taal voor 

kleuters 
 Rekenen voor 

kleuters 
 

niv %AB %DE niv %AB %DE 
Eind vorig 
schooljaar 

      

Midden 
 

      

Eind 
 

      

 
3. Factoren die van invloed kunnen zijn op de toetsresultaten 
Doublures: 
 

 

Versnellers: 
 

 

Tussentijdse 
veranderingen, 
zoals instromers / 
wisseling 
leerkracht: 

 

Leerlingen met een 
OPP: 
 

 

Percentage 
leerlingen met 
gewicht:  
 

 

Leerlingen met 
specifieke 
onderwijsbehoeften: 

 

Individuele 
handelingsplannen: 
 

 

Sociaal-emotioneel: 
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4. Streefdoelen E-toetsen  
Schooljaar:     
 Taal voor 

kleuters 
 Rekenen voor 

kleuters 
 

niv %AB %DE niv %AB %DE 
 
 

      

Eventuele 
aanpassingen 
streefdoelen 
n.a.v. analyse 
tussenresultaten 

      

 
Overige doelen (schoolspecifiek) 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Verslag groepsbespreking + opbrengstgedeelte van het planningsgesprek 
Datum:  
Aanwezig:  
Besproken punten:  

 
 
 
 

Wat heb je nodig 
om je doel te 
bereiken? 
 

 

Afspraken: 
 
 

 

 
6. Analyse Tussenresultaten 
 
 Taal voor 

kleuters 
 Rekenen voor 

kleuters 
 

Mate van 
tevredenheid: + ± - + ± - 
Opvallende zaken: 
verdeling A-E, 
verschuivingen 

 
 
 
 

 



 
 

daarin, verklaring 
trends etc. 

 

Terugblik op en 
evaluatie van het 
groepsplan: 
Heeft datgene wat 
we afgesproken 
hebben ook effect 
gehad? Verklaringen 
voor succes of geen 
succes: 

   

Signaleren 
leerlingen met 
specifieke 
onderwijsbehoeften: 
 

  

Evaluatie overige doelen (schoolspecifiek): 
 
 
 
 

 
7. Verslag groepsbespreking  + opbrengstgedeelte van het voortgangsgesprek 
Datum:  
Aanwezig:  
Besproken punten: 
 
 

 
 
 
 

Wat heb je nodig 
om je doel te 
bereiken? 

 

Afspraken: 
 
 

 

 
8. Analyse Eindresultaten 
 
 Taal voor 

kleuters 
 Rekenen voor 

kleuters 
 

Mate van 
tevredenheid: + ± - + ± - 
Opvallende zaken: 
verdeling A-E, 
verschuivingen 
daarin, verklaring 
trends etc. 

 
 
 
 
 

 



 
 

Terugblik op en 
evaluatie van het 
groepsplan: 
Heeft datgene wat 
we afgesproken 
succes of geen 
hebben ook effect 
gehad?  
Verklaringen voor 
succes: 

  

Signaleren 
leerlingen met 
specifieke 
onderwijsbehoeften: 
 

  

Evaluatie overige doelen (schoolspecifiek): 
 
 
 
 

 
  



 
 

Formulier Groepsanalyse groep 8 
in te vullen door de leerkrachten vóór consultgesprek 

1. Relevante gegevens 
Naam leerkracht:  
Groep:  
Schooljaar:  
Aantal leerlingen:  

 
2. Behaalde Resultaten 
     
 Technisch 

lezen 
Begrijpend 
lezen 

Spelling Rekenen 

ni
v 

%A
B 

%D
E 

ni
v 

%A
B 

%D
E 
 

ni
v 

%A
B 

%D
E 

ni
v 

%A
B 

%D
E 

Eind 
vorig 
schooljaa
r 

            

Midden 
 

            

 
Schoolscore 
eindtoets Cito 

 

 
3. Factoren die van invloed kunnen zijn op de toetsresultaten 
Doublures: 
 

 

Versnellers: 
 

 

Tussentijdse 
veranderingen, 
zoals instromers / 
wisseling 
leerkracht: 

 

Leerlingen met een 
OPP: 
 

 

Percentage 
leerlingen met 
gewicht:  
 

 

Leerlingen met 
specifieke 
onderwijsbehoeften: 

 

Individuele 
handelingsplannen: 
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Sociaal-emotioneel: 
 
 

 

 
4. Streefdoelen M-toetsen  
Schooljaa
r: 

    

 Technisch 
lezen 

Begrijpend 
lezen 

Spelling Rekenen 

ni
v 

%A
B 

%D
E 

ni
v 

%A
B 

%D
E 

ni
v 

%A
B 

%D
E 

ni
v 

%A
B 

%D
E 

 
 
 

            

 
Verwachte 
schoolscore 
eindtoets Cito 

 

 
Overige doelen (schoolspecifiek) 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Verslag groepsbespreking + opbrengstgedeelte van het planningsgesprek 
Datum:  
Aanwezig:  
Besproken punten: 
 

 
 
 
 
 
 

Wat heb je nodig 
om je doel te 
bereiken? 
 

 

Afspraken: 
 
 

 

 
6. Analyse Tussenresultaten 
 



 
 

 Technisch 
lezen 

Begrijpend 
lezen 

Spelling Rekenen 

Mate van 
tevredenheid: + ± - + ± - + ± - + ± - 
Opvallende zaken: 
verdeling A-E, 
verschuivingen 
daarin, verklaring 
trends etc. 

 
 
 
 
 
 

   

Terugblik op en 
evaluatie van het 
groepsplan: 
Heeft datgene wat 
we afgesproken 
hebben ook effect 
gehad? Verklaringen 
voor succes of geen 
succes: 

    

Resultaten 
methodegebonden 
toetsen: 

    

Signaleren 
leerlingen met 
specifieke 
onderwijsbehoeften: 
 

    

Evaluatie overige doelen (schoolspecifiek): 
 
 
 
 

 
7. Verslag groepsbespreking  + opbrengstgedeelte van het voortgangsgesprek 
Datum:  
Aanwezig:  
Besproken punten: 
 
 

 
 
 
 

Wat heb je nodig 
om je doel te 
bereiken? 

 

Afspraken: 
 
 

 

 
  



 
 

Analysemodel beoordeling tussenopbrengsten schooljaar: ……………………. 
School Jeanne d’Arc 

Schooljaar / datum ……………………… 

Ingevuld door Intern begeleider en/of directeur 

 
Streefdoelen (E-toetsen) geformuleerd dd:……………………………….. 

Leerjaar Technisch Lezen Begrijpend Lezen Spelling Rekenen Woordenschat 

niv %AB %DE niv %AB %DE niv %AB %DE niv %AB %DE niv %AB %DE 

3                

4                

5                

6                

7                

8                

 

 
 
Gerealiseerde  resultaten op de M-toetsen februari 20… 

Leerjaar Technisch Lezen Begrijpend Lezen Spelling Rekenen Woordenschat 

niv %AB %DE niv %AB %DE niv %AB %DE niv %AB %DE niv %AB %DE 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                
*Taal voor kleuters     ** Leeswoordenschat    *** Rekenen voor kleuters 

 
Bijstellen doelen (E-toetsen) geformuleerd tijdens consultgesprekken februari/maart ……. 

Leerjaar Technisch Lezen Begrijpend Lezen Spelling Rekenen Woordenschat 

niv %AB %DE niv %AB %DE niv %AB %DE niv %AB %DE niv %AB %DE 

3                

4                

5                

6                

7                

8                

 

 
technisch 

Lezen 
begrijpend 

Lezen 
spelling  rekenen 

woordenscha
t 

Totaalbeeld 
(mate 
tevredenhei
d) 

- +- + - + - - - + - + - + - + - +- + 

Interpretatie       

Effect van 
uitgevoerde 
acties en 
middelen 
over eerste 
helft 
schooljaar 
……….. 

     



 
 

Acties en 
middelen 
tweede helft  
schooljaar ... 

     

Evaluatie In augustus 
20….. volgt een 
analyse van de 
eindopbrengste
n en worden de 
streefdoelen op 
schoolniveau 
voor het 
schooljaar ….. 
vastgesteld. 

In augustus 
20…. volgt een 
analyse van de 
eindopbrengste
n en worden de 
streefdoelen op 
schoolniveau 
voor het 
schooljaar ….. 
vastgesteld. 

In augustus 
20…. volgt een 
analyse van de 
eindopbrengste
n en worden de 
streefdoelen op 
schoolniveau 
voor het 
schooljaar ….. 
vastgesteld. 

In augustus 
20…. volgt een 
analyse van de 
eindopbrengste
n en worden de 
streefdoelen op 
schoolniveau 
voor het 
schooljaar ….. 
vastgesteld. 

In augustus 20… 
volgt een 
analyse van de 
eindopbrengste
n en worden de 
streefdoelen op 
schoolniveau 
voor het 
schooljaar 
……vastgesteld. 

 



 
 

Bijlage   18 
  

CHECK 
 

 
WELKE STAPPEN MAKEN WIJ OP B.S. JEANNE D’ARC BIJ EEN AANVRAAG 

TOELAATBAARHEISVERKLARING 
 

 
 
 

Er wordt een groeidocument aan gemaakt in O en O van 
Onderwijstransparant, met ondersteuning  door de 
consulent. 

 Ouders worden op de hoogte gebracht en betrokken bij 
het opstellen van de ondersteuningsbehoeften. 

 Relevante documentatie wordt toegevoegd (OPP, 
verslagen onderzoek) 

 Bespreking in het Ondersteuningsteam 
 

 Het groeidocument wordt een arrangementsdocument 
 

 Er wordt contact gelegd met een passende(re) 
onderwijsplek 
 

 Aanvraag bij Plein013 (groot of klein loket) 
 

 TLV wordt afgegeven 
 Ouders en leerling maken kennis op de nieuwe school 

 
 OKR wordt opgesteld, door school. 

 



_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
267  

 Klachtenregeling Xpect Primair            september 2017   

  

    

Bijlage   19 
Toetsprotocol voor de scholen van Xpect Primair 
 
Uitgangspunten:  

• toetskalender Xpect Primair 

• document “Cito toetsafname leerlingen met dyslexie” 
• handleidingen Cito LOVS toetsen 

 
Voorbereiding intern begeleider 

• De intern begeleider verzorgt jaarlijks een actuele toetskalender. De toetskalender van 
Xpect Primair vormt de basis en wordt aangevuld met schoolspecifieke Cito LOVS-toetsen.  

• De toetskalender wordt aan het begin van het schooljaar vastgesteld.  

• De intern begeleider zorgt voor de beschikbaarheid op school van materialen en 
handleidingen. 

 
Voorbereiding leerkracht 

• De leerkracht neemt de toetsen af volgens het rooster van de toetskalender. 

• De leerkracht leest voor afname van de toets hoofdstuk 2 van de handleiding (“afname”) 
die bij de toets hoort.  

• De leerkracht zorgt dat bij de start van de toets alle benodigde materialen klaar liggen. 
 
De afname 

• De toets wordt bij alle leerlingen afgenomen. Alleen als de leerlijn dusdanig afwijkt, kan 
hier in overleg met de intern begeleider van afgeweken worden. 

• De toets wordt afgenomen in de weken die op de toetskalender vermeld staan. 

• De toets wordt door de leerkracht afgenomen. Indien hier van afgeweken wordt, gebeurt 
dit in overleg met de intern begeleider. 

• De leerkracht neemt de toets exact af volgens de handleiding. De aanwijzingen over 
benodigde materialen, (letterlijke) instructie, tijdlimiet (Leestempo), afbreeknorm e.d. 
worden gevolgd. Indien hier op een of andere manier voor een leerling van afgeweken 
wordt, dan is daar vooraf met de intern begeleider over gesproken en is hiervan een 
aantekening in ParnasSys gemaakt. 

• De leerkracht draagt zorg voor een veilig en rustig klimaat en helpt leerlingen niet tijdens 

de toetsafname. 
• De leerkracht draagt er zorg voor dat de leerlingen niet bij elkaar kunnen kijken. 
• De leerkracht spreekt voor de toetsafname af, wat de leerlingen moeten doen als ze klaar 

zijn met de toets, zodat er zo min mogelijk gelopen wordt. 
• De leerkracht draagt er zorg voor dat de leerlingen altijd onder toezicht de toets maken. 
• De leerlingen leggen hun gemaakte toets omgedraaid op tafel. Als iedereen klaar is worden 

de toetsen opgehaald.  
• De tijd die in de handleiding vermeld staat, is een richttijd. Als leerlingen niet klaar zijn, 

mogen zij de toets gewoon afmaken. (m.u.v. de Cito LOVS toets Leestempo) 
• Bij leerlingen die afwezig waren op het toetsmoment, wordt de toets op een later moment 

ingehaald. 
• Na afloop van de toets wordt de handleiding met de bijbehorende toetsboekjes teruggezet 

op de daarvoor bestemde plaats. 
 
Verwerking van de gegevens 
Nakijken en invoeren 

• De leerkracht kijkt de toets zelf na. 
• De leerkracht kijkt de toets pas na, als de leerling niet meer in hetzelfde toetsboekje of op 

hetzelfde antwoordblad hoeft te werken. 

• De leerkracht voert de gegevens groepsgewijs in in ParnasSys. Individueel ingevoerde 
toetsen worden niet meegenomen in de overzichten. Indien een leerling ziek is tijdens de 
afname, wordt zijn toetsresultaat toegevoegd aan de groepsgewijs ingevoerd resultaten. 
(Dit kan door bij de reeds ingevoerde toets op het potloodje te klikken en daarna het lege 
hokje van de betreffende leerling in te vullen.) 

• De leerkracht hanteert bij het invoeren in ParnasSys de invoerdatum, zoals deze op de 
toetskalender is weergegeven. 



  

• Bij door- en terugtoetsen wordt het resultaat van de toets individueel ingevoerd. Maak 

hiervan een notitie in ParnasSys. Dit gebeurt in overleg met de intern begeleider. 
• De toetsresultaten zijn uiterlijk een week na afname ingevoerd in ParnasSys. 
• De leerkracht controleert of voor elke leerling een toetsresultaat ingevoerd is. 
• De leerkracht bewaart de ingevulde toetsboekjes en/of antwoordbladen minimaal tot de 

volgende toetsperiode. 
 
Analyse en interpretatie 

• Na afloop analyseert de leerkracht zijn eigen toetsresultaten op leerling- en groepsniveau. 
De analyse betreft: 
o In hoeverre de geformuleerde doelen op groepsniveau gehaald zijn. 
o Hoe behaalde toetsscores in relatie staan tot eerder behaalde toetsscores van de 

leerlingen. 
o Hoe behaalde toetsscores in relatie staan tot de gestelde doelen van de leerlingen. 

o Hoe behaalde toetsscores in relatie staan tot scores van andere groepen of scholen met 
vergelijkbare leerling-populatie. 

• De intern begeleider analyseert de toetsresultaten op groeps- en schoolniveau. 
• De intern begeleider gaat na of de toetsresultaten overeenstemmen met de eerder 

gestelde doelen en verwachtingen. 
 

• In de groepsbespreking worden de resultaten, analyses en conclusies op groepsniveau 

besproken. Wat valt op? Wat valt er te vieren? Wat gaan we aanpakken? Er worden nieuwe 
doelen met bijbehorende aanpak geformuleerd voor het groepsplan van de volgende 
periode. 

• Leerlingen die in aanmerking komen voor verdere bespreking, worden door de leerkracht 
met de intern begeleider besproken tijdens de leerlingbespreking. Hierbij komen minimaal 
de leerlingen met een D- en E-score en leerlingen met in hoofdzaak A-scores aan bod. 

• In het intern zorgoverleg worden na elke toetsperiode de resultaten op groeps- en 

schoolniveau besproken. Deze resultaten worden teruggekoppeld naar het team. 
 
 
Specifieke afspraken op toetsniveau 
 
Hulpmiddelen 

Materiaal dat in de reguliere setting gebruikt wordt, wordt ook tijdens de afname van de Cito toets 
ingezet. Hierbij kan gedacht worden aan een rekenmachine, tafelkaart, leesliniaal, kladblaadje, 
enz. Maak hiervan een notitie in ParnasSys. Dit gebeurt altijd in overleg met de intern begeleider. 
In de overdracht naar het voortgezet onderwijs wordt melding gemaakt van het gebruikte 
materiaal.  
 
DMT 

• Op het eerste afnamemoment in groep 3 wordt bij alle leerlingen alleen kaart 1 en 2 
afgenomen. Op het tweede afnamemoment in groep 3 worden alle drie de leeskaarten 
afgenomen. 

• In de groepen 4 t/m 5 worden op beide afnamemomenten alle drie de kaarten afgenomen 
en alle kaarten groepsgewijs ingevoerd.  

• Voor de groepen 6, 7 en 8 geldt, dat op de afnamemomenten bij alle leerlingen kaart 3 
afgenomen en groepsgewijs ingevoerd wordt. Afhankelijk van de behaalde score worden 

kaart 1 en 2 ook afgenomen. Deze gegevens worden niet groepsgewijs ingevoerd. 
 

Afname januari  Afname mei 

Groep 3 Versie A 

Kaart 1 en 2  

 Groep 3 Versie B 

Groep 4 
 

Versie C  Groep 4 
 

Versie A 

Groep 5 
 

Versie B  Groep 5 
 

Versie C 

Groep 6 
 

Versie A  Groep 6 
 

Versie B 

Groep 7 
 

Versie C  Groep 7 
 

Versie A 

Groep 8 
 

Versie B   
 

 



  

 

 
Begrijpend lezen 

• Er wordt geen toets voorgelezen.  
• Bij zeer zwakke lezers, dyslectische leerlingen of leerlingen waarbij ernstige vermoedens 

van dyslexie zijn uitgesproken, kan: 
o een andere versie van de toets afgenomen worden. Dit staat beschreven in de 

handleiding van de toets in de paragraaf 1.3 “Toetsen op maat”. Dit gebeurt altijd 

in overleg met de intern begeleider en hiervan wordt een aantekening gemaakt in 
ParnasSys. De leerkracht levert het nagekeken toetsboekje of antwoordblad in bij 
de intern begeleider. De intern begeleider rekent de behaalde score om en voert 
deze score in bij de groepsgewijs ingevoerde scores. 

o de toets in meerdere delen afgenomen worden (bijvoorbeeld drie of vier keer i.p.v. 
twee keer). 

o de toets vergroot worden van A4 naar A3 formaat. 
 
Spelling 

• Bij zeer zwakke lezers, dyslectische leerlingen of leerlingen waarbij ernstige vermoedens 

van dyslexie zijn uitgesproken, kan: 
o in groep 4 en 5 ervoor gekozen worden om standaard, dus ongeacht de toetsscore 

op de startmodule, vervolgmodule 1 (dictee) af te nemen i.p.v. vervolgmodule 2 

(meerkeuzevragen).  
o de toets in meerdere delen afgenomen worden (bijvoorbeeld drie of vier keer i.p.v. 

twee keer). 
o de toets vergroot worden van A4 naar A3 formaat. 
o de digitale versie van de toets afgenomen worden. 

Dit gebeurt altijd in overleg met de intern begeleider en hiervan wordt een aantekening 
gemaakt in ParnasSys. 

 
 
Rekenen 

• Bij zeer zwakke lezers, dyslectische leerlingen of leerlingen waarbij ernstige vermoedens 
van dyslexie en/of dyscalculie zijn uitgesproken, kan: 

o de toets in meerdere delen afgenomen worden. 

o de toets vergroot worden van A4 naar A3 formaat. 
o de toets neutraal voorgelezen worden, zoals in groep 3 en 4 gebeurt. 
o de digitale versie van de toets afgenomen worden. 

Dit gebeurt altijd in overleg met de intern begeleider en hiervan wordt een aantekening 
gemaakt in ParnasSys. 

 
 

 
 
 
 
  

  



  

Bijlage   20 

 
LEERLINGBESPREKING   Groep:  
Leerkrachten:     datum:  

Toelichting  
 
Zien is een middel om te komen op meer inzichten binnen je groep. Het 
doel is: je helpen analyseren en woorden te geven aan de situatie. Het 
kan een wake-up call zijn als kinderen slecht scoren op welbevinden en 
betrokkenheid. Het is een voorwaarde om tot leren te komen. Het kan 
ook inzichten geven in je groep. Het helpt je na te denken over wat de 
groep nodig heeft van jou als leerkracht.  
 
 

 
WAARNEMEN 
Voor de analyse is het nodig dat in het geval van duo’s, beide leerkrachten onafhankelijk van 
elkaar de vragenlijst invullen. Dat werkt sneller (want geen tussentijdse discussie) en het geeft een 
beeld over hoe ieder voor zich de leerling of de groep ervaart. Probeer te praten in termen van 
waarneming, ook bij de overdracht. 
ANALYSE/BEGRJPEN 
Het kleurgebruik is anders dan bij Cito! 
Rood wil zeggen dat het gedrag er niet is, oranje soms en met hulp, groen vaak en blauw altijd. Het 
is dus geen oordeel in de zin van onvoldoende of goed. 
PLANNEN EN UITVOEREN 
Maak ook de stap naar plannen en uitvoeren:  jij kan door 
sturing, initiatieven planmatig stappen zetten.   
Tip: Kijk bij de toelichting en handelingssuggesties. Deze zijn 
gericht op de leeftijd. Je kunt individuele suggesties ombuigen 
naar acties voor de hele klas. Praktisch vaak beter haalbaar en 
effectiever voor meer kinderen.  
 
Blijf in de cirkel van HGW niet steken bij het waarnemen, maar 
maak de stap naar plannen en uitvoeren. Vraag op tijd 
ondersteuning aan. 
                
                                                                                             Succes! 
 
                                                                        Groetjes,    Juliette 
 

Algemeen 
 
 

Zien 
Wat is dit voor een groep? 
Percentage BT 
Percentage WB 
 



  

Wat is stimulerend?  
 
Wat werkt belemmerend?  
 
Wat gun je deze groep?  
 
Wat gun je jezelf?  
 
Welk leerkrachtengedrag heeft deze groep nodig?  
 
 
Wat wordt je doel bij deze groep wat betreft welbevinden en/of betrokkenheid? 
 
 
Aanpak:  

- Betrokkenheid van de leerlingen 
- Betrokkenheid van de ouders 

 
 
 
Eindevaluatie en advisering nieuwe leerkracht(en):  

 

 
Een geanonimiseerd voorbeeld: 

Naam GD ATTENTIEPUNT ZIEN! Plannen 

 

 

  Spelling en begrijpend 
lezen 

Leerachterstanden zijn 
groot. Vanuit de entree 
gaanleerkrachten 
kijken waar zij op gaan 
inzetten. 

Zorgbehoefte op 
gebied van het 
sociaal initiatief (B) 
(sterke match)   

Zorgbehoefte op 
gebied van de sociale 
autonomie (B) (sterke 
match)   

Competentiebeleving 
is laag, motivatie 
voldoende (A) 

Er is al een mooie 
ontwikkeling dit schooljaar 
geweest op het gebied van 
soc. Ontwik. Dit is gelukt 
met casus inbrengen bij 
ped. Tact. Y vraagt al veel 
meer. Hij heeft veel 
positieve bevestiging 
nodig. 

Hij moet ook de stap gaan 
maken naar eigen 
waardering. 

 

  De leerstof is moeilijk 
voor M 

Zorgbehoefte op 
gebied van de sociale 
flexibiliteit (B) (sterke 
match)   

De leerling heeft 
behoefte aan meer 
uitdaging (A)   

De leerling heeft 
weinig vertrouwen in 
de ander (A) 

Leerkrachten hebben 
hierover gesproken met M. 
Ze heeft aangegeven een 
andere benaderingswijze 
van de leerkrachten te 
willen: meer sturend vanuit 
de leerkrachten. 

 

  BL en rekenen zijn 
zeer zwak! Beide een 
achterstand van 2 jaar. 

 

Zorgbehoefte op 
gebied van het 
sociaal initiatief (B) 
(sterke match)   

Nader onderzoek, analyse 
nodig! 

LWOO? 

Inzet Teatske 

 



  

Zorgbehoefte op 
gebied van de sociale 
autonomie (B)   

Competentiebeleving 
is laag, motivatie 
voldoende (A)   

Zelf ervaart Kimberley 
het anders. Ze komt 
met plezier naar 
school. 

 

  Dit jaar ingestroomd in 
groep 7. Komt van de 
Regenboog. 

 

BL en Rekenen zijn 
zeer zwak. Achterstand 
= of > 2 jaar. 

Gesprekjes SMW 
gehad. 

Heeft RT van Janske 

Overblijven grote 
betalingsachterstand 

Moet thuis veel doen 

Combi M.  is niet 
gunstig voor haar, 
wordt geclaimd. 

Is vaak droevig 

 

Zorgbehoefte op 
gebied van de sociale 
autonomie (B) (sterke 
match)   

Competentiebeleving 
is laag, motivatie ook 
(A)   

De leerling ervaart 
belemmeringen als 
gevolg van 
omgevingsfactoren 
(A)   

  

Nader onderzoek/analyse 
nodig? Is er op de andere 
school al een onderzoek 
afgenomen? > nakijken. 

Als leerkracht vooral 
ondersteuning bieden t.a.v. 
IL en SF, vanwege 
bijzonderheden op het 
gebied van (o.a.) 
communicatie, 
inlevingsvermogen en het 
omgaan met emoties. (C) 
(sterke match). 

 

M. geeft aan geen 
gesprekjes te willen met 
een nieuw persoon, maar 
dit is echt noodzakelijk! 
Moet weer opgestart 
worden. 

 

  Ergotherapie voor 
schijven. Hoe gaat dat 
nu? 
 
Dit gaat heel goed nu! 

 

Welbevinden scoort 
U.zelf laag. Hij denkt 
best negatief over 
zichzelf. Leerkrachten 
geven een ander 
beeld weer. Hebben 
leerkrachten hier zicht 
op? 

In gesprek met de leerling 
over welbevinden. 
Competentiegevoel en 
autonomie. Is hij heel 
onzeker? Wat kan hem 
helpen? 

 

  A(+) leerling Niet afgenomen Inzet Teatskse en 
specialist HB benaderen 

 

  Goede leerresultaten 

 

Neemt goed ruimte in 

Aandachtspunt is 
ruimte geven en 
impulsbeheersing 

 

Leerkrachten zien wel 
al een vooruitgang 

  

  Goede leerresultaten 
 

Sociaal initiatief en 
impulsbeheersing 
vallen op in zijn 
overzicht  

Denkt over zichzelf 
een stuk negatiever 

  



  

dan de leerkrachten. 
Herkennen zij dat? 

 

Leerkrachten zien dat 
hij heel streng is voor 
zichzelf. Grote 
onzekerheid. 

  Dyslexie: wat zijn de 
afspraken en 
hulpmiddelen? 

Vergroten, voorlezen, 
geen Kurzweil. 

Rekenachterstand 
wordt groter!! 

Zorgen om thuissituatie 
en welzijn van R. 

Vader en partner zijn 
uit elkaar. Hierdoor 
doet R. nu veel in huis. 
Ze heeft ook al haar 
moeder verloren. 
Situatie is schrijnend! 

 
 

 

Zorgbehoefte op 
gebied van de sociale 
autonomie (B) (sterke 
match)   

De leerling heeft 
behoefte aan meer 
uitdaging (A)   

De leerling ervaart 
belemmeringen als 
gevolg van 
omgevingsfactoren 
(A) 

Grote zorgen om 
welbevinden. Momenteel 
staat ze op de 
overlevingsstand. P. van 
speltherapie zou contact 
opnemen, is niet gebeurd. 

 

Er moet actie op gezet 
worden en met spoed! 

 

  Goede (gemiddelde) 
resultaten 
 

Zorgbehoefte op 
gebied van het 
sociaal initiatief (B) 

  

  Zeer zwak over de 
gehele linie 

BL: achterstand van 3 
jaar! 

Rekenen 1 ½ jaar 

Lezen: meer dan 2 jaar 
achterstand 

DMT: 3x E score: 
aanvraag 
dyslexieonderzoek? 

 

<<Pestgedrag>> 

Heeft gedoubleerd in 
groep 3 

Hij is wel 
aanspreekbaar op zijn 
gedrag en 
corrigeerbaar. De stof 
blijft niet hangen bij 
hem. Zoekt oorzaken 
buiten zichzelf. Moet 
leren inzicht te krijgen 
in eigen gedrag. Geeft 

BETROKKENHEID is 
laag.  

Hoe ervaren jullie M. 
en waar maak je je 
zorgen om bij hem? 

Zorgbehoefte op 
gebied van de sociale 
autonomie (B) (sterke 
match)   

De leerling heeft 
behoefte aan meer 
uitdaging (A)   

De leerling heeft 
weinig vertrouwen in 
zichzelf en/of de 
ander (A) 

Onderzoek op dyslexie en 
intelligentie 

 



  

sociaal wenselijke 
antwoorden. 

 
 

Rekenontwikkeling 
stond het eerste half 
jaar stil. 

BL was erg goed 
gemaakt in januari! 

Is deze leerling goed 
in beeld? 

Ineke is iets meer 
uitgesproken over M. 
Betrokkenheid is zeer 
groot. 

Zorgbehoefte op 
gebied van de sociale 
flexibiliteit (B) > 
herkennen jullie dat? 

  

  Goede leerling, 

Uitdaging genoeg?  

Neemt te weinig ruimte 
in voor zichzelf 
Heeft zij hier zelf last 
van? 

Haar eigen lijst heeft 
ze heel positief 
ingevuld op WB, 
betrokkenheid is bij 
beiden laag. 

 

Zorgbehoefte op 
gebied van de sociale 
autonomie (B) (sterke 
match)   

Competentiebeleving 
is laag, motivatie 
voldoende (A)   

De leerling heeft 
weinig vertrouwen in 
de ander (A) 

 

Leerkrachten gaan in 
gesprek met H. over of zij 
wil leren meer ruimte in te 
nemen. Ook met ouders in 
gesprek wat zij hierin 
kunnen betekenen.  

Ze heeft al SOVA gehad. 
Dit moet wel gemonitord 
blijven! 

 

  Eerste half jaar heeft 
zijn rekenontwikkeling 
stil gestaan. 

Dyslectisch 

 

Observatie: 
- Bewegingsonrust 
- wegdromen 
- Praat in zichzelf 
- geen actieve 
werkhouding 

In hoeverre heeft Alex 
hier zelf last van en 
belemmert het hem in 
zijn werk? 

 

Zorgbehoefte op 
gebied van de sociale 
autonomie (B)   

Er is sprake van een 
motivatieprobleem (A)   

De leerling heeft 
weinig vertrouwen in 
zichzelf en/of de 
ander (A)   

Nadere diagnostiek 
(externe 
hulpverlening) is 
gewenst. Daarnaast 
als leerkracht vooral 
ondersteuning bieden 
t.a.v. SF en IB, 
vanwege 
bijzonderheden op 
het gebied van 
aandacht, 
concentratie en/of 
impulsbeheersing. (C) 
(sterke match) 

Heeft behoefte aan 
ondersteuning. Is een kei 
in ruimtelijk inzicht. Heeft 
baat bij insteek 
meervoudige intelligentie. 

 

Leerkrachten zien start 
gedrag. Gezicht is niet te 
lezen. Vermoedens 
autisme 

 

Aanvraag naar het OT 

Ondersteuning door 
Teatske 

Mogelijk onderzoek bij 
GGZ 

 

 
 

Gedoubleerd in groep 
2. 
Logopedie gehad 

Resultaten: 

BL en rekenen zijn 
zeer zwak. BL 
nauwelijks groei. 

WB en BT allebei 
diep in het rood 

Zorgbehoefte op 
gebied van de sociale 
flexibiliteit (B) (sterke 
match)   

Nader onderzoek/ 

Analysegewenst! 
 

Ze wordt een negatieve 
factor in de klas. Bij 
conflicten is M. vaak 
betrokken. Zij is moeilijk te 
lezen. Hoe komt het dat zij 
zo star is en weinig flexibel 

 



  

SOVA training gehad, 
heeft dat iets 
opgeleverd, hoe gaat 
het nu? 

Ze neemt geen 
initiatief, haar 
autonomie is relatief 
groot, ze weet wat ze 
wil, maar kan zich met 
moeite inleven in de 
ander. 

Beste zorgelijk, hoe 
denken ouders daar 
over? 

Zelf is ze niet blij en 
heeft ze weinig 
aansluiting bij andere 
leerlingen. Relatie 
leerkracht is goed. Ik 
vind het een zorgelijke 
lijst. 

Competentiebeleving 
is laag, motivatie ook 
(A)   

Nadere diagnostiek 
(externe 
hulpverlening) is 
gewenst. Daarnaast 
als leerkracht vooral 
ondersteuning bieden 
t.a.v. SF en IB, 
vanwege 
bijzonderheden op 
het gebied van 
aandacht, 
concentratie en/of 
impulsbeheersing. (C) 
(sterke match) 

binnen de groep. Zouden 
er kindkenmerken 
meespelen? 

 

Leerkrachten gaan 
hierover in gesprek met de 
ouders en een stap maken 
richting OT en wellicht naar 
externe ondersteuning. 
Allereerst om in kaart te 
brengen wat er allemaal 
speelt en dit te gaan 
begrijpen, zodat er gericht 
acties op gezet kunnen 
gaan worden. 

  Leerresultaten zijn 
goed. 

Zorgen rondom de 
thuissituatie en het 
welbevinden van Levi 
> GGZ is 
ingeschakeld. 

 

Het naar buiten- en 
binnengericht gedrag 
dat hij thuis laat zien, 
gaat hij steeds meer 
ook op school laten 
zien.  

Zorgbehoefte op 
gebied van het 
sociaal initiatief (B) 

Geeft veel ruimte  
aan de ander en mag 
wat meer zelf op de 
voorgrond treden. 

Astrid contact opnemen 
met de GGZ. Hier spelen 
vooral ook 
omgevingsfactoren mee. 
De vraag of het GGZ het 
daar op gaat gooien.  

 

Neemt niet weg dat dit kind 
echt hulp en ondersteuning 
nodig heeft. 

 

  Zijinstroom vanuit het 
buitenland  
sept 2014 

 

Betrokkenheid is 
groot. Welzijn is 
voldoende. Hebben 
jullie deze leerlinge al 
goed in beeld? 

M. zelf is dik tevreden 
over zichtzelf (of 
begreep ze niet alle 
vragen ☺) 

Gaat naar de topklas. 

Ongeoorloofd afwezig 
geweest: moest zorgen 
voor verkouden zusje. 
Aangegeven dat dit niet 
mag. 

Ruikt niet altijd even fris 
(vieze kleding?) signaal 
bespreken met ouders. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

7.5 Pestprotocol 

        PESTPROTOCOL  
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1.Waarom is een pestprotocol belangrijk?  

VEILIGHEID  
Eén van de kernwaarden van basisschool Jeanne d’Arc is VEILIGHEID. Kinderen, ouders 

en leerkrachten moet zich veilig voelen op school. In een fijne leer- en werkomgeving 

kunnen kinderen tot leren en ontwikkeling komen.   

Een pestprotocol geeft kinderen, leerkrachten (ondersteunend personeel) en ouders 

duidelijkheid over hoe gehandeld wordt wanneer er gepest wordt. Door het protocol te 

volgen ontstaat een samenwerking tussen leerkracht, pester, gepeste, overige 

klasgenoten en ouders. Deze vorm van samenwerken wordt de vijfsporenaanpak 

genoemd. Daarbij worden gebeurtenissen die te maken hebben met de pestsituatie 

vastgelegd, zodat het verloop gevolgd kan worden. Hierdoor ontstaat helderheid voor 

alle partijen.  

Met dit protocol erkennen we dat pesten een probleem is en dat het niet geaccepteerd 

en zeker niet gedoogd wordt. Naast dat we preventief te werk gaan, ondernemen we 

actie als er sprake is van pesten. De stappen die genomen moeten worden zijn helder. 

Voor de pesters is duidelijk dat wat ze doen risico met zich meebrengt. We doen dat 

door regels en afspraken zichtbaar te maken voor kinderen en volwassenen zodat, als er 

zich ongewenste situaties voordoen, zij elkaar kunnen aanspreken op deze regels en 

afspraken. Daarom ondertekenen leerkrachten, kinderen en ouder/verzorgers via de 

MR dit document om het belang te onderstrepen.  

  

2.Wat wordt onder pesten verstaan?  

DEFINITIE VAN PESTEN OP SCHOOL:  
“Pesten is het systematisch uitoefenen van psychische en/of fysieke 

mishandeling door een leerling of een groep leerlingen van één of meer 

klasgenoten, die niet  

(meer) in staat zijn zichzelf te verdedigen.” Met deze definitie is het verschil tussen  

pesten en plagen duidelijk aangegeven. Bij plagen is sprake van incidenten. Pesten 
echter gebeurt systematisch: een aantal keren per week, een keer per week / regelmatig. 
Pesten komt ook wel eens bij ons op school voor. Het is een probleem dat wij onder ogen 
willen zien en op onze school dan ook serieus willen aanpakken.  

Plagen    Pesten   

Gelijkwaardigheid   Machtsverschil   

http://www.pestweb.nl/aps/pestweb/voor+leerkrachten/Pesten+in+mijn+klas/Pesten+aanpakken/Vijfsporenaanpak.htm
http://www.pestweb.nl/aps/pestweb/voor+leerkrachten/Pesten+in+mijn+klas/Pesten+aanpakken/Vijfsporenaanpak.htm
http://www.pestweb.nl/aps/pestweb/voor+leerkrachten/Pesten+in+mijn+klas/Pesten+aanpakken/Vijfsporenaanpak.htm
http://www.pestweb.nl/aps/pestweb/voor+leerkrachten/Pesten+in+mijn+klas/Pesten+aanpakken/Vijfsporenaanpak.htm


  

Wisselend “ slachtofferschap”    Hetzelfde slachtoffer   

Humoristisch    Kwetsend   

Af en toe   Voortdurend / vaak  

  
3.Wat zijn signalen van een pestsituatie?  

De piek van het pesten ligt tussen 10 en 14 jaar, maar ook in lagere groepen wordt er 
gepest. We doen allemaal wel eens iets (al dan niet bewust) wat en ander niet bevalt. 
Echter, wanneer de ander aangeeft dat dit moet stoppen en je gaat toch door, dan 
spreken we van pesten. Signalen kunnen zijn:   

• altijd een bijnaam, nooit bij de eigen naam noemen   

• zogenaamde leuke opmerkingen maken over een klasgenoot   

• een klasgenoot voortdurend ergens de schuld van geven   

• briefjes doorgeven met tekst over een andere leerling  

• beledigen   

• opmerkingen maken over kleding   

• isoleren   

• buiten school opwachten, slaan of schoppen   

• op weg naar huis achterna rijden   

• naar het huis van het slachtoffer gaan   

• bezittingen afpakken of bewust kapotmaken  

• schelden of schreeuwen tegen het slachtoffer  

• negatief praten over iemand die er niet bij is (roddelen)  

Deze lijst kan nog verder worden uitgebreid; je kunt het zo gek niet bedenken of 

volwassenen en of  leerlingen hebben het bedacht. Leerkrachten en ouders moeten 

daarom alert zijn op de manier waarop kinderen met elkaar omgaan en duidelijk stelling 

nemen wanneer bepaalde gedragingen hun norm overschrijden. Steeds weer geldt hier: 

“Wat jij niet fijn vindt, doe dat ook niet bij een ander!”  

4.Wat doet de school aan preventie?  

HET KLIMAAT VAN DE SCHOOL  
Basisschool Jeanne d’Arc vindt een goed pedagogisch klimaat en een prettige sfeer zeer 

belangrijk. We stellen daarom een vriendelijk en veilig klimaat, met orde en regelmaat, 



  

op prijs. Om dit mogelijk te maken hanteren we in alle groepen afspraken en bespreken 

die met de leerlingen.   

  

  

IEDEREEN UNIEK, SAMEN STERK!  

 De slogan van onze school zegt het al: iedereen is uniek. Ieder met zijn of haar 

eigen  

uiterlijk en persoonlijkheid. Daarom hanteren wij de regel dat we iedereen met respect 

behandelen en niet oordelen op uiterlijk- of innerlijkheden. Samen zijn we sterk en 

sluiten dus niemand uit. Roddelen en schelden horen niet thuis bij ons ons op school. Is 

er ruzie, dan proberen we dat pratend op te lossen. We respecteren ook onze eigen en 

elkaars spullen; zijn hier zuinig op en houden de school netjes.  

  

LEEFSTIJL  

 Leefstijl richt zich op de ontwikkeling van sociaal-emotionele vaardigheden, 

zodat kinderen en jongeren zich kunnen ontwikkelen tot sociaal vaardige, betrokken en 

zelfstandige volwassenen. Het programma besteedt aandacht aan vaardigheden als 

kennismaken, luisteren, communiceren, zelfvertrouwen, gevoelens uiten, assertiviteit en 

weerbaarheid, conflicten oplossen, omgaan met groepsdruk, risico's inschatten en 

doelen stellen.   

  

5. Hoe zet de school het sociaal-emotioneel leerlingvolgsysteem  

in bij de aanpak van pesten?  

ZIEN!  

 Op onze school hanteren we een sociaal-emotioneel leerlingvolgsysteem: “ZIEN!” 

Hiermee brengen we de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen van groep 1 t/m 

groep 8 systematisch in kaart. Het geeft zicht op de eventuele ondersteuningsvragen van 

leerlingen en groepen. ZIEN! verbindt aan een ingevulde vragenlijst indicatie-uitspraken 

die de leerkracht helpen om het gedrag van het kind of van de groep te begrijpen. Het 

zijn uitspraken die verder gaan dan een symptoombeschrijving. Concrete doelen en 

handelingssuggesties per indicatie-uitspraak helpen de leerkracht om een leerling of de 

groep gericht en planmatig te ondersteunen.   



  

  

6.Hoe wordt dagelijks aandacht gegeven aan een positief klimaat?  

KRING  
Op een jenaplanschool neemt de kring een belangrijke plaats in. Het is dé plaats 

om zaken te bespreken, zeker als het onderwerpen betreffen die de hele groep  

aangaan. Bij pesten en een slecht klassenklimaat is dat zeker het geval. De pester en 

gepeste staan niet alleen. Pesten is een groepsgebeuren. Want ook de (zwijgende) 

meerderheid is partij.   

    

AFSPRAKEN  
Als kinderen afspraken niet nakomen, zoals het niet respecteren van een ander, worden 

kinderen daar op aangesproken. Dit kan een probleemoplossend gesprek zijn (op zoek 

naar de oorzaak en oplossing), om vervolgens de gevoeligheid voor wat hij met het 

slachtoffer uithaalt te vergroten, gekoppeld aan afspraken met evaluatiemomenten.  

We bieden de pester even de gelegenheid om zijn of haar leven te beteren alvorens zijn 

of haar ouders bij het wangedrag te betrekken. Natuurlijk is dit wel afhankelijk van de 

ernst van het pestgedrag.  

  

CYBERPESTEN  
In deze moderne tijd, waarin social media een steeds grotere rol speelt, verplaatst het 

directe pesten soms naar een meer verborgen manier van pesten. Via sms, mail, chat, 

Hyves, Facebook, Twitter en andere vormen van social media, bereiken berichten de 

gepeste. Onder cyberpesten valt ook het misleiden via internet of mobieltje, bedreigen 

via internet of mobieltje, roddelen via internet, inbreken in iemands mailbox of 

chatprogramma, foto’s ongewild met mobieltjes en webcam op internet plaatsen, of het 

verspreiden van virussen.   

Als kinderen hiermee in aanraking komen adviseren we hen om bewijzen vast te leggen: 

maak een print screen, foto, kopie o.i.d. en ga ermee naar je ouders en/of leerkracht!  

  

    

7.Welke omgangsregels zijn er en hoe worden die levend gehouden?   

De regels op school zijn onderverdeeld in 3 grote groepen. De drie-deuren-afspraken. Na 

elke “deur” gelden er relevante regels. Zo zijn er regels die horen bij het binnengaan via 



  

de poort: de regels van het schoolplein. Deur twee is de buitendeur; welke regels gelden 

er in de aula en de gang? De derde deur is de klassendeur. Bij het binnengaan in de klas 

zijn er ook specifieke regels.  

POORT   

De regels op de speelplaats  zijn:  

  

DE BUITENDEUR  

De (aanvullende) regels  in de gang :  

1. We lopen rustig in de gang en houden rekening met elkaar  

2. We zorgen samen dat de gangen netjes zijn  

De (aanvullende) regels in de aula :  

1. Licht uit: we zijn stil en luisteren tijdens de optredens  

2. Kinderen die op het podium staan doen hun best…..  

Applaudisseren mag,” boe” roepen niet.   
  

  

 



  

DE KLASSENDEUR  

De regels in de klas zijn:  
1.  

2.  

3.   

4.  

5.  
  

In het begin van het schooljaar worden deze regels met de kinderen besproken in elke 
klas.  
Halverwege het schooljaar  wordt er opnieuw aandacht aan besteed.   
Het pestprotocol komt expliciet aan bod tijdens thema 5: “iedereen anders , allemaal 

gelijk” van Leefstijl en op het moment dat er sprake is van een pestsituatie.    

  

OMGANG BUITEN DE POORT  

Pesten gebeurt soms ook net buiten de poort, onderweg of thuis. Probeer ik deze 

gevallen de juiste weg te vinden en je zorgen met iemand te delen. Kijk hiervoor op pag. 

13 en 14 van dit protocol.  

    

8.Welke stappen worden er gezet als er gepest wordt?  

AANPAK VAN DE RUZIES EN PESTGEDRAG IN VIJF STAPPEN (vijfsporenaanpak) 
Wanneer leerlingen ruzie met elkaar hebben en/of elkaar pesten worden de 
volgende stappen gevolgd:  

STAP 1  

  

Kinderen er eerst zelf (en samen) uit laten komen  

STAP 2  Op het moment dat één van de leerlingen er niet uitkomt ( in feite het onderspit delft 

en verliezer of gepeste wordt) heeft deze het recht en de plicht het probleem aan de 

leerkracht voor te leggen  

STAP 3  

  

  

De leerkracht brengt de partijen bij elkaar voor een verhelderend gesprek en probeert 

samen met hen de ruzie of pesterijen op te lossen en (nieuwe) afspraken te maken. Bij 

herhaling van pesterijen / ruzies tussen dezelfde leerlingen volgen sancties (zie bij 

consequenties)  

STAP 4  Met de groep wordt besproken wat de rol van iedereen is bij het pestgedrag en hoe de 

groep ingezet kan worden om pestgedrag te stoppen en verder te voorkomen  



  

STAP 5  Bij herhaaldelijke ruzie/ pestgedrag neemt de leerkracht duidelijk stelling en houdt 

een bestraffend gesprek met de leerling die pest /ruzie maakt. De fases van bestraffen 

treden in werking (zie bij consequenties). Er wordt een aantekening gemaakt in 

ParnasSys, zodat er zicht is op herhaaldelijk pestgedrag, ouders worden hiervan op de 

hoogte gebracht. Leerkracht(en) en ouders proberen in goed overleg samen te 

werken aan een bevredigende oplossing  

  

  

9.Wat zijn de consequenties bij pestgedrag?  

FASE 1  

  

• Eén of meerdere pauzes binnen blijven;   

• Nablijven tot alle kinderen naar huis vertrokken zijn;   

• Een schriftelijke opdracht zoals een stelopdracht over de toedracht en zijn                 

of  haar rol in het pestprobleem;   

• Door gesprek: bewustwording voor wat hij met het gepeste kind uithaalt;  • 

 Afspraken maken met de pester over gedragsveranderingen. De naleving                

van deze afspraken komen aan het einde van iedere week (voor een               periode) 

in een kort gesprek aan de orde. Gesprekken worden altijd               vastgelegd door de 

leerkracht.    

FASE 2  Een gesprek met de ouders, als voorgaande acties op niets uitlopen.   

De medewerking van de ouders wordt nadrukkelijk gevraagd om een einde aan het 

probleem te maken  

FASE 3  Bij aanhoudend pestgedrag kan deskundige hulp worden ingeschakeld zoals de 

schoolarts van de GGD of schoolmaatschappelijk werk (SMW)  

Fase 4  Bij aanhoudend pestgedrag kan er voor gekozen worden om een leerling tijdelijk in 

een andere groep te plaatsen, binnen de school. Ook het (tijdelijk) plaatsen op een 

andere school behoort tot de mogelijkheden  

Fase 5  In extreme gevallen kan een leerling geschorst of verwijderd worden  

  

10. Begeleiding en adviezen aan betrokkenen  



  

A. BEGELEIDING VAN DE GEPESTE LEERLING:  

➢ Medeleven tonen, luisteren en vragen: hoe en door wie wordt er gepest;   

➢ Nagaan hoe de leerling zelf reageert, wat doet hij/zij voor tijdens en na 

het pesten;   

➢ Huilen of heel boos worden is juist vaak een reactie die een pester  wil uitlokken. De 

leerling in laten zien dat je op een andere manier kunt  reageren;   

➢ Zoeken en oefenen van een andere reactie, bijvoorbeeld : je niet afzonderen;   

➢ Het gepeste kind in laten zien waarom een kind pest;   

➢ Nagaan welke oplossing het kind zelf wil;   

➢ Sterke kanten van de leerling benadrukken;   

➢ Belonen (schouderklopje) als de leerling zich anders/beter opstelt;   

➢ Praten met de ouders van de gepeste leerling en de ouders van de pester(s);   

➢ Het gepeste kind niet ‘over’ beschermen of:   

”ik zal het de pesters wel eens gaan vertellen…..”. Hiermee plaats je het gepeste kind juist 

in een uitzonderingspositie, waardoor het pesten zelfs nog toe kan nemen;   

➢ Inschakelen hulp: sociale vaardigheidstraining (IMW); Jeugdgezondheidszorg; huisarts; 

schoolmaatschappelijk werk.  

  

  

B. BEGELEIDING VAN DE PESTER:   

➢ Praten; zoeken naar de reden van het ruzie maken/            

                pesten (baas willen zijn, jaloezie, verveling, buitengesloten                  

voelen);   

➢ Laten inzien wat het effect van zijn/ haar gedrag is voor de gepeste;   

➢ Excuses aan laten bieden;   

➢ In laten zien welke sterke (leuke) kanten de gepeste heeft;   



  

➢ Pesten is verboden in en om de school: wij houden ons aan deze regel;                  

straffen als het kind wel pest – belonen (schouderklopje) als kind zich aan de                  

regels houdt;   

➢ Kind leren om niet meteen kwaad te reageren, leren beheersen, de ‘stop-                  

eerst-nadenken-houding’ of een andere manier van gedrag aanleren;   

➢ Contact tussen ouders en school; elkaar informeren en overleggen. Inleven in                   

het kind; wat is de oorzaak van het pesten?;   

➢ Zoeken van een sport of club; waar het kind kan ervaren dat contact met   

                andere kinderen wel leuk kan zijn;   

➢ Inschakelen hulp; sociale vaardigheidstrainingen; Jeugdgezondheidszorg;                   

huisarts; GGD of schoolmaatschappelijk werk  

Oorzaken van pestgedrag kunnen zijn:   

Een problematische thuissituatie   

Voortdurend gevoel van anonimiteit (buitengesloten voelen)   

Voortdurend in een niet-passende rol worden gedrukt   

Voortdurend met elkaar de competitie aan gaan   

Een voortdurende strijd om macht in de klas of in de buurt  

  

C. HULP AAN DE ZWIJGENDE MIDDENGROEP  

  
Om de zwijgende middengroep tot bondgenoot in de strijd tegen pesten te maken, zijn 

de volgende acties mogelijk:   

➢ Pesten aan de orde stellen in de klas, bijvoorbeeld door 

aandacht voor dit pestprotocol en het onderwerp 

regelmatig terug te laten komen. Telkens in andere 

bewoordingen en ook gebruik makend van 

verschillende werkvormen.   

➢ Als de leerkracht met de groep spreekt over pesten, is het raadzaam geen 

pestsituatie in de klas als uitgangspunt te nemen, maar het onderwerp daar bovenuit 

te tillen. Gebeurt dit niet, dan kan de klas het probleem ontkennen, bagatelliseren, 

het slachtoffer de schuld geven of zeggen dat het maar een grapje is. Of de pesters 

gaan het slachtoffer voor zijn klikken bestraffen.   

  



  

D. Adviezen aan de ouders/verzorgers van onze school:  

  

OUDERS VAN GEPESTE KINDEREN:  

  

➢ Houd de communicatie met uw kind open, blijf in gesprek met uw kind;   

➢ Als pesten niet op school gebeurt, maar op straat, probeert u contact op te  

nemen met de ouders van de pester(s) om het probleem bespreekbaar te maken;   

➢ Pesten op school kunt u het beste direct met de leerkracht bespreken;   

➢ Door positieve stimulering en zgn. schouderklopjes kan het zelfrespect  vergroot 

worden of weer terug komen;   

➢ Stimuleer uw kind tot het beoefenen van een sport;   

➢ Steun uw kind in het idee dat er een einde aan het pesten komt.   

  

OUDERS VAN PESTERS:   

➢ Neem het probleem van uw kind serieus;   

➢ Raak niet in paniek: elk kind loopt kans pester te worden;   

➢ Probeer achter de mogelijke oorzaak te komen;   

➢ Maak uw kind gevoelig voor wat het anderen aandoet;   

➢ Besteed extra aandacht aan uw kind;   

➢ Stimuleer uw kind tot het beoefenen van een sport;   

➢ Corrigeer ongewenst gedrag en benoem het goede gedrag van uw kind;   

➢ Maak uw kind duidelijk dat u achter de beslissing van school staat.   

  

ALLE ANDERE OUDERS:   

➢ Neem de ouders van het gepeste kind serieus;   

➢ Stimuleer uw kind om op een goede manier met andere kinderen om te   

                gaan;   

➢ Corrigeer uw kind bij ongewenst gedrag en benoem goed gedrag;   



  

➢ Geef zelf het goede voorbeeld;   

➢ Leer uw kind voor anderen op te komen;   

➢ Leer uw kind voor zichzelf op te komen.   

➢ Wanneer er op school iets is gebeurd en het is opgelost, kom er dan thuis niet                  

op terug. Opgelost is opgelost!   

➢ Denk er eens over na wat u zoal bespreekt aan tafel, bedenkt u zich dan dat                 
kinderen heel veel horen en opslaan!  
 



  

  

     



  

11. Instanties die zich met pesten bezighouden, zowel binnen als buiten de school.  

WEBSITES:  

www.pestweb.nl   

Website met informatie voor leerlingen, ouders en leerkrachten. Het 

protocol van b.s. Jeanne d’Arc is deels gebaseerd op de adviezen die 

worden gegeven op deze site.  

www.primamethode.nl  

De PRIMA anti-pestmethode is een praktische en uitgewerkte methode, waarmee u 

pesten structureel kunt aanpakken en voorkomen op uw basisschool. De methode is 

gebaseerd op het ontwerp van de Noorse pestdeskundige Dan Olweus.    

De PRIMA anti-pestmethode is beschikbaar voor alle basisscholen in Nederland. De 

methode is aangepast aan de bevindingen uit een onderzoek naar het gebruik en de 

effectiviteit van PRIMA op 24 basisscholen, uitgevoerd door TNO Kwaliteit van Leven.  

http://www.moed.nl/  

Site van de stichting tegen zinloos geweld (lieveheersbeestje).  

http://www.pestenopschool.com/   

Oefeningen en tips tegen pesten en een betere sfeer in de klas.  

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw/documenten-en- 

publicaties/brochures/2012/12/21/ontwikkeling-van-sociale-veiligheid-in-en-rond-

scholen-p-so-en-v-s-o-2006-2012.html  

PDF bestand over sociale veiligheid op scholen.  

INSTANTIES:  

 GGD Hart voor Brabant:  

 http://www.ggdhvb.nl/nl-NL/Themas/Mijn-kind/Problemen/Pesten 

Contact GGD 0900-4636443 (lokaal tarief), of vraag om een bespreking in het 

Zorgteam van de school, via de leerkracht van uw kind.  
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SMW: Astrid van den Berg  

Inloopspreekuur op basisschool Jeanne d’Arc: elke vrijdag van 9.00 – 11uur  
Of vraag onze IB-er: Juliette of Tonny (administratie) voor het 

telefoonnummer.  

  

Centrum Jeugd en Gezin  

Tilburg West MFA Het Kruispunt  
Sabelhof 12  
5044 JR Tilburg  
T: 013-5952810  

  

12.Tot slot:  

Weet de juiste weg te vinden!  

Wacht niet met vragen of als je in een pestsituatie 

zit: Stap naar je leerkracht, of een ander persoon op 

school waar je vertrouwen in hebt! Onze 

ouders/verzorgers raden we aan hetzelfde te doen.  

  

SAMEN STERK TEGEN PESTEN!  
   

  

  

Handtekening  

Directeur  

Handtekening  

MR teamgeleding  

Handtekening  

Leerling 

leerlingenraad  

Handtekening  

MR oudergeleding  

datum  datum  datum  datum  
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Voorwoord   

  

Dit protocol is bedoeld als leidraad voor besturen, directie en medewerkers op scholen.   
Het protocol kwam tot stand na overleg met:   
- Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD).   

- Stichting Rechtsbijstand Gezondheidszorg (SRG).   

- Vereniging van Artsen (VVAA).   

- Nederlandse Vereniging Jeugdgezondheidszorg (NVJG).   

- Inspectie Jeugdgezondheidszorg (inspectie JGZ).   

- Diverse overleggen in het onderwijsveld.   

  

De onderstaande literatuur werd geraadpleegd:   
Diverse protocollen, o.a. protocol Groningen en dossiers Gezondheidsrecht, uitgave ‘De 
Wet  BIG’.   
  

1. Soorten medische handelingen op school   
  

a: Handelingen waarvoor de wet BIG niet geldt.   
Bijvoorbeeld het geven van medicijnen, dat kan zijn het geven van een ‘paracetamolletje’ 
of andere medicijnen bijvoorbeeld een zetpil bij een epilepsieaanval, het behandelen van 
een insectenbeet met bijvoorbeeld azaron etc.   
  

b: Handelingen waarvoor de wet BIG wel geldt.   
  

Bijvoorbeeld het geven van injecties en het toedienen van sondevoeding. Deze mogen 
slechts worden uitgevoerd door artsen en verpleegkundigen. Delegeren van het 
verrichten van deze handelingen aan leerkrachten moet met zorgvuldigheid worden 
omgeven. Een specialist kan een leerkracht handelingsbekwaam achten. Dit heeft echter 
niet het gevolg dat de leerkracht niet meer aansprakelijk is voor zijn handelen; deze 
blijft aansprakelijk. Het mogelijk verzekeren van dit risico is een vraag die het 
schoolbestuur met een verzekeringsmaatschappij zal moeten overleggen.   
  

Een arts kan een leerkracht handelingsbekwaam achten en deze bekwaamheid 
ondersteunen met een ondertekende verklaring van bekwaamheid. De arts is dan mede 
verantwoordelijk.   
  

Het hebben van een medisch handelingsprotocol is belangrijk op school. Het volgen van 
de werkwijze van het protocol sluit derhalve niet uit dat de leerkracht aansprakelijk 
gesteld en vervolgd zou kunnen worden bij calamiteiten. Het betreft dan een 
civielrechtelijke aansprakelijkheid. Zelfs als ouders de leerkracht toestemming hebben 
gegeven tot het uitvoeren van medische handelingen bij hun kind kan de leerkracht 
verantwoordelijk worden gesteld.   
  

Om zeker te zijn dat deze civielrechtelijke aansprakelijkheid gedekt is, is het raadzaam 
om voordat er wordt overgegaan tot medisch handelen (BIG), contact op te nemen met 
de verzekeraar van de  school. Het kan zijn dat bij de beroepsaansprakelijkheid de 



  

risico’s die zijn verbonden aan deze  medische handelingen niet zijn meeverzekerd. Dat 
hoeft op zich geen probleem te zijn, omdat  wanneer de verzekeraar van een en ander op 
de hoogte wordt gesteld hij deze risico’s kan meeverzekeren, eventueel tegen een 
hogere premie en onder bepaalde voorwaarden (bijvoorbeeld een 
bekwaamheidsverklaring).   
  

Mocht zich onverhoopt ten gevolge van een medische handeling een calamiteit voordoen 
stel u dan  direct in verbinding met de huisarts en/of specialist van het kind. Bel bij een 
ernstige situatie direct  het landelijk alarmnummer 112. Zorg ervoor dat u alle relevante 
gegevens van het kind bij de hand  heeft, zoals: naam, geboortedatum, adres, huisarts en 
specialist van het kind. Meldt verder bij welke handeling de calamiteit zich heeft 
voorgedaan en welke verschijnselen bij het kind waarneembaar zijn.   
  

De schoolleiding kan kiezen of zij wel of geen medewerking verleent aan het geven van 
medicijnen of het uitvoeren van een medische (BIG) handeling. Voor de individuele 
leraar geldt dat hij/zij mag  weigeren handelingen uit te voeren waarvoor hij zich niet 
bekwaam acht.   
  

De wet BIG is niet van toepassing indien er sprake is van een noodsituatie. Iedere burger 
wordt dan  geacht te helpen naar beste weten en kunnen.   
  

2. Medicijnverstrekking en medisch handelen   
  

Leraren op school worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over 
pijn die meestal met eenvoudige middelen te verhelpen is, zoals hoofdpijn, buikpijn, 
oorpijn of pijn ten gevolge van een insectenbeet.   
  

Ook krijgt de schoolleiding steeds vaker het verzoek van ouder(s)/verzorger(s) om hun 
kinderen de  door een arts voorgeschreven medicijnen toe te dienen. (Voor de 
leesbaarheid van het stuk zullen we hierna spreken over ouders wanneer wij ouder(s) 
en verzorger(s) bedoelen).   
  

Een enkele keer wordt medisch handelen van leraren gevraagd zoals het geven van 
sondevoeding of  het geven van een injectie. Dit zijn handelingen die vallen onder de wet 
BIG.   
  

Het toedienen van een zetpil (suppositorium) valt niet onder deze handelingen.   
  

De schoolleiding aanvaardt met het verrichten van dergelijke handelingen een aantal 
verantwoordelijkheden. Leraren begeven zich dan op een terrein waarvoor zij niet 
gekwalificeerd zijn.   
  

Met het oog op de gezondheid van het kind is het van groot belang dat zij in dergelijke 
situaties  zorgvuldig handelen. Zij moeten daarbij over de vereiste bekwaamheid 
beschikken. Leraren en  schoolleiding moeten zich realiseren dat, wanneer zij fouten 
maken of zich vergissen zij voor medische handelingen aansprakelijk gesteld kunnen 
worden.   
  



  

Daarom wil de GGD middels dit protocol scholen een handreiking geven over hoe in deze 
situaties te  handelen.    
  

Op de volgende pagina’s volgt een verdere beschrijving. In de bijlagen vindt u het 
betreffende toestemmingsformulier en/of bekwaamheidsverklaring.   
  

Wij adviseren u deze, indien van toepassing, te gebruiken.   
  
2.1. Het kind wordt ziek op school   

  

Indien een leerling ziek wordt of een ongeluk krijgt op school moet de leraar direct 
bepalen hoe hij  moet handelen. Regelmatig komt een kind ’s morgens gezond op school 
en krijgt tijdens de lesuren  last van hoofd -, buik - of oorpijn. Ook kan het kind 
bijvoorbeeld door een insect gestoken worden.  Een leraar verstrekt dan vaak -zonder 
toestemming of medeweten van ouders- een ‘paracetamolletje’ of wrijft Azaron op de 
plaats van een insectenbeet.   
  

In zijn algemeenheid is een leraar niet deskundig om een juiste diagnose te stellen. De 
grootst mogelijke terughoudendheid is hier dan ook geboden. Uitgangspunt moet zijn 
dat een kind dat ziek is naar huis moet.   
  

De schoolleiding zal, in geval van ziekte, altijd contact op moeten nemen met de ouders 
om te overleggen wat er dient te gebeuren (is er iemand thuis om het kind op te vangen, 
wordt het kind  gehaald of moet het gebracht worden, moet het naar de huisarts, etc.?).   
  

Ook wanneer een leraar inschat dat het kind met een eenvoudig middel geholpen kan 
worden, is het  gewenst om eerst contact te zoeken met de ouders. Wij adviseren u het 
kind met de ouders te laten  bellen. Vraag daarna om toestemming aan de ouders om 
een bepaald middel te verstrekken.   
  

Problematisch is het wanneer de ouders en andere, door de ouders aangewezen 
vertegenwoordigers, niet te bereiken zijn. Het kind kan niet naar huis gestuurd worden 
zonder dat daar toezicht is. Ook kunnen medicijnen niet met toestemming van de ouders 
verstrekt worden. De leraar kan dan besluiten, eventueel na overleg met een collega, om 
zelf een eenvoudig middel te geven. Daarnaast  moet hij inschatten of niet alsnog een 
(huis)arts geraadpleegd moet worden. Raadpleeg bij twijfel  altijd een arts. Zo kan 
bijvoorbeeld een ogenschijnlijk eenvoudige hoofdpijn een uiting zijn van een  veel 
ernstiger ziektebeeld. Het blijft dan zaak het kind voortdurend te observeren. Iedere 
situatie is  anders zodat we niet alle symptomen kunnen benoemen waar men mee te 
maken kan krijgen.   
  

Enkele zaken waar u op kunt letten zijn:   
• toename van pijn   

• misselijkheid   

• verandering van houding (bijvoorbeeld in elkaar krimpen)   

• verandering van de huid (bijvoorbeeld erg bleke of hoogrode kleur)   

• verandering van gedrag (bijvoorbeeld onrust, afnemen van alertheid)   

  



  

Realiseer u dat u geen arts bent en raadpleeg bij twijfel een (huis)arts.   
Dit geldt met name wanneer de pijn blijft of de situatie verergert.   
De zorgvuldigheid die u hierbij in acht moet nemen is dat u handelt alsof het uw eigen 
kind is.   
  
2.2. Het verstrekken van medicijnen op verzoek   

  

Kinderen krijgen soms medicijnen of andere middelen voorgeschreven die zij een aantal 
malen per  dag moeten gebruiken, dus ook tijdens lesuren.Te denken valt bijvoorbeeld 
aan pufjes voor astma,  antibiotica, of zetpillen bij toevallen ( een aanval van epilepsie). 
Ouders kunnen aan schoolleiding en leerkracht vragen deze middelen te verstrekken. 
Schriftelijke toestemming van de ouders is hierbij noodzakelijk.   
  

Meestal gaat het niet alleen om eenvoudige middelen, maar ook om middelen die bij 
onjuist gebruik  tot schade van de gezondheid van het kind kunnen leiden.   
  

Leg daarom schriftelijk vast om welke medicijnen het gaat, hoe vaak en in welke 
hoeveelheden ze  moeten worden toegediend en op welke wijze dat dient te geschieden. 
Leg verder de periode vast waarin de medicijnen moeten worden verstrekt. Ouders 
geven hierdoor duidelijk aan wat zij van de  schoolleiding en de leraren verwachten 
opdat zij op hun beurt weer precies weten wat ze moeten  doen en waar ze 
verantwoordelijk voor zijn. Wanneer het gaat om het verstrekken van medicijnen  
gedurende een lange periode moet regelmatig met ouders overlegd worden over de 
ziekte en het  daarbij behorende medicijngebruik op school. Een goed moment om te 
overleggen is als ouders een  nieuwe voorraad medicijnen komen brengen.   
  

Enkele praktische adviezen:   

- Neem de medicijnen alleen in ontvangst wanneer ze in de originele verpakking 

zitten en uitgeschreven zijn op naam van het betreffende kind.   

- Lees goed de bijsluiter zodat u op de hoogte bent van eventuele bijwerkingen van 

het medicijn.   

- Noteer, per keer, op een aftekenlijst dat u het medicijn aan het betreffende kind 

gegeven  heeft.   

  

Mocht de situatie zich voordoen dat een kind niet goed op een medicijn reageert of dat 
er onverhoopt toch een fout gemaakt wordt bij de toediening van een medicijn bel dan 
direct met de huisarts of specialist in het ziekenhuis. Bel bij een ernstige situatie direct 
het landelijk alarmnummer 112. Zorg in alle gevallen dat u duidelijk alle relevante 
gegevens bij de hand hebt, zoals: naam,  geboortedatum, adres, huisarts en/of specialist 
van het kind, het medicijn dat is toegediend en welke reacties het kind vertoont 
(eventueel welke fout is gemaakt).   
  

   

  

 

 



  

2.3. Het opbergen van medicijnen op school   

  

Het bewaren van medicijnen op school moet tot een minimum worden beperkt. Het is 
verstandig  hiervoor één persoon aan te wijzen die verantwoordelijk is voor het beheer. 
De medicijnen dienen in een afgesloten kast (koelkast indien dit nodig is) te worden 
bewaard. In geen geval medicijnen bewaren in het bureau van de leerkracht. De 
bureaula gaat te vaak open en het gevaar kan bestaan dat leerlingen de medicijnen 
kunnen meenemen.   
  

Bijvoorbeeld ook het aanvullen van de EHBO-doos op school kan onder het beheer van 
deze verantwoordelijke persoon vallen. Over de aanbevolen inhoud van de verbanddoos 
kunt u informatie krijgen bij de GGD.   
   



  

2.4. Het verrichten van medische handelingen   

  

Het is van groot belang dat een langdurig ziek kind of een kind met een bepaalde 
handicap zoveel  mogelijk gewoon naar school gaat. Het kind heeft contact met 
leeftijdsgenootjes, neemt deel aan het normale leven van alledag op school en wordt 
daardoor niet de hele dag herinnerd aan zijn handicap of ziek zijn. Gelukkig zien steeds 
meer scholen in hoe belangrijk het is voor het psychosociaal  welbevinden van het 
langdurig zieke kind om, indien dat maar enigszins mogelijk is, het naar school  te laten 
gaan.   
  

In uitzonderlijke gevallen zullen ouders aan schoolleiding en leraren vragen BIG - 
handelingen te  verrichten. Te denken valt daarbij aan het geven van sondevoeding, het 
meten van de bloedsuikerspiegel bij suikerpatiënten door middel van een vingerprikje. 
In het algemeen worden deze handelingen door de Stichting Thuiszorg of de ouders zelf 
op school verricht. In sommige gevallen kan er sprake zijn van een PGB 
(persoonsgebonden budget).   
  

In uitzonderlijke situaties, vooral als er sprake is van een situatie die al langer bestaat, 
wordt door de ouders wel eens een beroep op schoolleiding en leraren gedaan.   
  

Schoolbesturen moeten zich, wanneer wordt overgegaan tot het uitvoeren van een 
medische handeling (BIG) door een leraar, wel realiseren dat zij daarmee bepaalde 
verantwoordelijkheden op zich nemen. Dit hoeft niet onoverkomelijk te zijn, maar het is 
goed zich te realiseren wat hiervan de  consequenties kunnen zijn. Het zal duidelijk zijn 
dat de ouders voor dergelijke ingrijpende handelingen hun toestemming moeten geven. 
Zonder toestemming van de ouders kan een schoolleiding of leraar al helemaal niets 
doen. Gezien de ingrijpendheid van de handelingen moet een schoolleiding een 
schriftelijke toestemming van de ouders vragen.   
  

Wettelijke regels   

  

De Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) regelt wie wat mag doen 
in de Gezondheidszorg. De wet BIG is bedoeld voor beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg en geldt  als zodanig niet voor onderwijzend personeel. Dat neemt niet 
weg dat in deze wet een aantal  waarborgen worden gegeven voor een goede uitoefening 
van de beroepspraktijk aan de hand  waarvan ook een aantal regels te geven zijn voor 
schoolbesturen en leraren als het gaat om in de  wet BIG genoemde medische 
handelingen. Bepaalde medische handelingen - de zogenaamde voorbehouden 
handelingen - mogen alleen worden verricht door artsen. Anderen dan artsen kunnen 
deze medische handelingen alleen verrichten in opdracht van een arts. De betreffende 
arts moet zich er dan van vergewissen dat degene die niet bevoegd is, wel de 
bekwaamheid bezit om die handelingen te verrichten.   
  

Leraren vallen niet onder de wet BIG. Deze geldt alleen voor medische - en 
paramedische beroepen. Soms worden leraren betrokken bij de zorg rond een ziek kind 
en worden daarmee partners in de zorg. In zo’n geval kan het voorkomen dat leraren 
gevraagd wordt om een medische handeling bij een kind uit te voeren. Deze, niet 
alledaagse positie van de leraar moet hierbij serieus genomen worden. Daarom moet 



  

een leraar een gedegen instructie krijgen hoe hij de BIG - handeling moet uitvoeren. Het 
naar tevredenheid uitvoeren van deze handeling wordt schriftelijk vastgelegd in een 
bekwaamheidsverklaring. Op deze manier wordt een zo optimaal mogelijke zekerheid 
aan kind, ouders, leraar en schoolleiding gewaarborgd. Ook voor de verzekeraar van de 
school zal duidelijk zijn dat er zo zorgvuldig mogelijk is gehandeld. Dit betekent dat een 
leraar in opdracht van een arts moet handelen die hem bekwaam heeft verklaard voor 
het uitvoeren van een BIG -handeling.   
  

Binnen organisaties in de gezondheidszorg is het gebruikelijk dat een arts, of een door 
hem aangewezen en geïnstrueerde vertegenwoordiger, een bekwaamheidsverklaring 
afgeeft met het oog op eventuele aansprakelijkheden.   
  

Een leraar is en blijft verantwoordelijk voor zijn handelen, ook al heeft hij een 
bekwaamheidsverklaring van een arts. Hij kan hiervoor civielrechtelijk aangesproken 
worden. Het schoolbestuur is  echter verantwoordelijk voor datgene wat de leraar doet. 
Kan een schoolbestuur een bekwaamheidsverklaring van een arts overleggen, dan kan 
niet bij voorbaat worden aangenomen dat de schoolleiding onzorgvuldig heeft 
gehandeld.   
  

Een schoolbestuur dat niet kan aantonen dat een leraar voor een bepaalde handeling 
bekwaam is,  raden wij aan de medische handelingen - BIG handelingen - niet te laten 
uitvoeren. Een leraar die wel een bekwaamheidsverklaring heeft, maar zich niet 
bekwaam acht - bijvoorbeeld omdat hij deze  handeling al een hele tijd niet heeft 
verricht - zal deze handeling eveneens niet dienen uit te voeren. Een leraar die 
onbekwaam en/of zonder opdracht van een arts deze handelingen verricht is niet alleen 
civielrechtelijk aansprakelijk (betalen van schadevergoeding), maar ook strafrechtelijk 
(mishandeling). Het schoolbestuur kan op zijn beurt als werkgever eveneens civiel - en 
strafrechtelijk aansprakelijk gesteld worden.   
  

Een leerkracht is dus ten allen tijde aansprakelijk te stellen indien er een calamiteit heeft 
plaats  gevonden tengevolge van zijn handelen. Echter met dien verstande dat bij 
zorgvuldig handelen met  een bekwaamheidsverklaring van een arts tot het verrichten 
van een voorbehouden medische handeling (BIG) het wel degelijk zal uitmaken voor de 
juridische beoordeling in geval van een calamiteit of er zorgvuldig is gehandeld. Met 
andere woorden, of er een bekwaamheidsverklaring aanwezig was en een 
toestemmingsverklaring van de ouders tot het verrichten van de verrichte BIG 
handeling. De arts die de verklaring gaf is hiermee immers ook verantwoordelijk. Een 
schoolbestuur heeft het recht geen medewerking te geven aan het verrichten van 
medische handelingen (BIG) door  leerkrachten op school.   
  

Bijlage 1   

  

Het kind wordt ziek op school.  
  

Verklaring: Toestemming tot handelwijze voor als het kind ziek wordt op school.  
(Eventueel te gebruiken als bijlage bij het inschrijfformulier van de school)   



  

  

Het kan voorkomen dat uw kind tijdens het verblijf op school ziek wordt, zich verwondt, 
door een  insect wordt gestoken etc. In zo’n geval zal de school altijd contact opnemen 
met de ouders, verzorgers of met een andere, door hen aangewezen, personen. Een 
enkele keer komt het voor dat  deze niet te bereiken zijn. Als deze situatie zich voordoet 
zal de leraar een zorgvuldige afweging  maken of uw kind gebaat is met een ‘eenvoudige’ 
pijnstiller of dat een arts geconsulteerd moet  worden.   
  

Als u met bovenstaande akkoord bent, wilt u dan dit formulier invullen.   
  

Ondergetekende gaat akkoord met bovengenoemde handelwijze ten behoeve van:   
   

  

naam leerling:     ...........................................................  
  

geboortedatum:     ...........................................................  
  

adres:        ...........................................................  
  

postcode en plaats:     ...........................................................  
  

   

  

naam ouder(s)/verzorger(s):  ...........................................................  
  

telefoon thuis:     ...........................................................  
  

telefoon werk:     ...........................................................  
   

  

naam huisarts:     ...........................................................  
  

telefoon:      ...........................................................  
  

  

Te waarschuwen persoon, indien ouder(s)/verzorger(s) niet te bereiken zijn:   
  

naam:       ...........................................................  
  

telefoon thuis:     ...........................................................  
  

telefoon werk:     ...........................................................  
  

  

  

  



  

Mijn kind is overgevoelig voor de volgende zaken:   
  

naam leerling :     ...........................................................  
  

geboortedatum :     ...........................................................  
  

• MEDICIJNEN:   

  

naam:       ...........................................................  
  

• ONTSMETTINGSMIDDELEN:   

  

naam:        ...........................................................  
  

• SMEERSELTJES tegen bijvoorbeeld insectenbeten:   

  

naam:        ...........................................................  
  

• PLEISTERS:   

  

naam:        ...........................................................  
  

• OVERIG:   

  

naam:        ...........................................................  
  

Ruimte voor zaken die hierboven niet genoemd zijn:   
  

..................................................................................................  
   

..................................................................................................  
  

..................................................................................................  
  

..................................................................................................  
  

  

Wilt u eventuele veranderingen zo spoedig mogelijk doorgeven aan de directie van de 
school?   
  

Het is zeer belangrijk dat deze gegevens actueel zijn.   
  

Ondergetekende   
  

naam:        ...........................................................  
  



  

ouder/verzorger van:   ...........................................................  
  

plaats:        ...........................................................  
  

datum:       ...........................................................  
  

handtekening:     ...........................................................  

Bijlage 2   

  

Het verstrekken van medicijnen op verzoek   
  

Verklaring: Toestemming tot het verstrekken van medicijnen op verzoek   
  

  

Ondergetekende geeft toestemming voor het toedienen van de hieronder omschreven 
medicijn(en)  aan:   
  

naam leerling:     ...........................................................  
  

geboortedatum:    ...........................................................  
  

adres:       ...........................................................  
  

postcode en plaats:    ...........................................................  
  

   

  

naam ouder(s)/verzorger(s):  ...........................................................  
  

telefoon thuis:     ...........................................................  
  

telefoon werk:     ...........................................................  
    

naam huisarts:     ...........................................................  
  

telefoon:      ...........................................................  
  

naam specialist:    ...........................................................  
  

telefoon:      ...........................................................  
  

   

 

 



  

De medicijnen zijn nodig voor onderstaande ziekte:   
  

..................................................................................................  
   

..................................................................................................  
  

..................................................................................................  
  

..................................................................................................  
  

  

Naam van het medicijn:   
  

..................................................................................................  
   

..................................................................................................  
Medicijn dient dagelijks te worden toegediend op onderstaande tijden:   
  

…… uur / …… uur / …… uur / …… uur   
  

   

Medicijn(en) mogen alleen worden toegediend in de volgende situatie(s):   
  

..................................................................................................  
   

..................................................................................................   
Dosering van het medicijn:   
  

..................................................................................................  
   

..................................................................................................   
Wijze van toediening:   
  

..................................................................................................  
   

..................................................................................................   
Wijze van bewaren:   
  

..................................................................................................  
   

..................................................................................................  
  

Controle op vervaldatum door: (naam)  
..................................................................................................  
 functie: ........................................................................................  
  

  



  

Ondergetekende, ouder/verzorger van genoemde leerling, geeft hiermee aan de school 
c.q de  hieronder genoemde leraar die daarvoor een medicijninstructie heeft gehad, 
toestemming voor het  toedienen van de bovengenoemde medicijnen:   
    

naam ouder(s)/verzorger(s):  ...........................................................  
  

plaats:       ...........................................................  
  

datum:       ...........................................................  
  

  

Handtekening:     ...........................................................  
  

    

   

Instructie voor medicijntoediening:   
  

Er is instructie gegeven over het toedienen van de medicijnen op (datum)  
  

..................................................................................................  
  

  

Door  naam:       ...........................................................  
  

functie:      ...........................................................  
  

naam instelling:    ...........................................................  
  

  

Aan  naam:       ...........................................................  
  

functie:      ...........................................................  
  

naam en plaats school:   ...........................................................  
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Uitvoeren van medische handelingen   
  

Verklaring: Toestemming tot het uitvoeren van voorbehouden medische handelingen 
(BIG)   
  

  

Ondergetekende geeft toestemming voor uitvoering van de zogenoemde ‘medische 
voorbehouden  handeling’ op school bij:   
  
naam leerling:     

  

...........................................................  

geboortedatum:    

  

...........................................................  

adres:       

  

...........................................................  

postcode en plaats:    

  

  

...........................................................  

naam ouder(s)/verzorger(s):  

  

...........................................................  

telefoon thuis:     

  

...........................................................  

telefoon werk:     

  

  

...........................................................  

naam huisarts:     

  

...........................................................  

telefoon:      

  

...........................................................  

 naam specialist:    

  

...........................................................  

telefoon:      ...........................................................  

  

  

naam medisch contactpersoon: ...........................................................  
  

telefoon:      ...........................................................  
  

Beschrijving van de ziekte waarvoor de ‘medische handeling’ op school bij de leerling 
nodig is:   
  

..................................................................................................  
   

..................................................................................................  
  



  

  

Omschrijving van de uit te voeren ‘medische handeling’:   
  

..................................................................................................  
   

..................................................................................................  
  

  

De ‘medische handeling’ moet dagelijks worden uitgevoerd op onderstaande tijden:   
  

…… uur / …… uur / …… uur / ……uur   
  

  

De ‘medische handeling’ mag alleen worden uitgevoerd in de hieronder nader 
omschreven situatie:   
  

..................................................................................................  
   

..................................................................................................  
  

  

Manier waarop de ‘medische handeling’ moet worden uitgevoerd:   
  

..................................................................................................  
   

..................................................................................................  
  

  

Eventuele extra opmerkingen:   
  

..................................................................................................  
   

..................................................................................................  
  

  

Bekwaamheidsverklaring aanwezig (omcirkelen hetgeen van toepassing is): ja / nee   
  

Instructie medisch handelen   
  

Instructie van de ‘medische handeling’ + controle op de juiste uitvoering is gegeven op 
(datum)  
  

..................................................................................................  
  

  

Door  naam:       ...........................................................  
  



  

functie:      ...........................................................  
  

naam instelling:    ...........................................................  
  

  

Aan  naam:       ...........................................................  
  

functie:      ...........................................................  
  

naam en plaats school:   ...........................................................  
  

  

Ondergetekende:   
  

naam:       ...........................................................  
  

ouder/verzorger:    ...........................................................  
  

plaats:       ...........................................................  
  

datum:       ...........................................................  
    

Handtekening:     ...........................................................  
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Bekwaamheidsverklaring   
  

Uitvoeren van medische handelingen   
  

Verklaring: Bekwaam uitvoeren van medische handelingen (BIG)   
  

  

Ondergetekende, bevoegd tot het uitvoeren van de hieronder beschreven handeling   
  

..................................................................................................  
  

verklaart dat,   
  

naam werknemer:    ...........................................................  
  

functie:      ...........................................................  
  

werkzaam aan/bij:    ...........................................................  



  

  

   

  

na instructie door ondergetekende, in staat is bovengenoemde handeling bekwaam uit 
te voeren.   
  

De handeling moet worden uitgevoerd ten behoeve van:   
  

naam leerling:     ...........................................................  
  

geboortedatum:    ...........................................................  
  

    

Het uitvoeren van bovengenoemde handeling is voor de leerling noodzakelijk wegens:   
  

..................................................................................................  
   

..................................................................................................  
  

  

De hierboven beschreven handeling mag alleen worden uitgevoerd op de tijdstippen 
waarop de  leerling op school aanwezig is.   
  

De hierboven beschreven handeling moet worden uitgevoerd gedurende de periode:   
  

..................................................................................................  
   

..................................................................................................  
  

  

  

  

Ondergetekende:   
  

naam:       ...........................................................  
  

functie:      ...........................................................  
  

werkzaam aan/bij:    ...........................................................  
  

plaats:       ...........................................................  
  

datum:       ...........................................................  
  

  

Handtekening:     ...........................................................  
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Handelen bij calamiteiten   
  

Richtlijnen   
  

Indien zich calamiteiten voordoen ten gevolge van het toedienen van medicijnen of het 
uitvoeren van een medische (BIG) handeling bij een kind, volgen hieronder richtlijnen;   
  

- Laat het kind niet alleen. Probeer rustig te blijven. Observeer het kind goed en 

probeer het gerust te stellen.  

  

- Waarschuw een volwassene voor bijstand (of laat één van de kinderen een 

volwassene ophalen, waarbij u duidelijk instrueert wat het kind tegen de 

volwassene moet zeggen).  

  

- Bel direct de huisarts en/of de specialist van het kind.  

  

- Bel bij een ernstige situatie direct het landelijk alarmnummer 112.  

  

- Geef door naar aanleiding van welk medicijn of ‘medische’ handeling de 

calamiteit zich heeft voorgedaan (eventueel welke fout is gemaakt).  

  

- Zorg ervoor dat u alle relevante gegevens van het kind bij de hand hebt. Of laat ze 

direct door iemand opzoeken) zoals:   

1. Naam van het kind.   

2. Geboortedatum.   

3. Adres.   

4. Telefoonnummer van ouders en/of andere, door de ouders aangewezen 

persoon.   

5. Naam + telefoonnummer van huisarts c.q specialist.   

6. Ziektebeeld waarvoor medicijnen of medische handeling nodig zijn.   

  

- Bel ouders (bij geen gehoor een andere, door de ouders aangewezen persoon):  

1. Leg kort en duidelijk uit wat er gebeurd is.   

2. Vertel, indien bekend, wat de arts heeft gedaan/gezegd.   

3. In geval van opname, geef door naar welk ziekenhuis het kind is gegaan.   

  

   

  



  

7.6 Meldcode 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN 
KINDERMISHANDELING 

 

 

Het bevoegd gezag van  

 

Stichting Xpect Primair 
 

 

Overwegende  

 

• dat Stichting Xpect Primair verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de 

dienstverlening aan zijn cliënten en dat deze verantwoordelijkheid zeker ook aan de orde 

is in geval van dienstverlening aan cliënten die (vermoedelijk) te maken hebben met 

huiselijk geweld of kindermishandeling;  

 

• dat van de beroepskrachten die werkzaam zijn bij Stichting Xpect Primair op basis 

van deze verantwoordelijkheid wordt verwacht dat zij in alle contacten met cliënten 

attent zijn op signalen die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling en 

dat zij effectief reageren op deze signalen;  

 

• dat Stichting Xpect Primair een meldcode wenst vast te stellen zodat de 

beroepskrachten die binnen Stichting Xpect Primair werkzaam zijn weten welke stappen 

van hen worden verwacht bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;  

 

• dat Stichting Xpect Primair in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de 

beroepskrachten bij deze stappen ondersteunt;  

 

• dat onder huiselijk geweld wordt verstaan: (dreigen met) geweld, op enigerlei 

locatie, door iemand uit de huiselijke kring, waarbij onder geweld wordt verstaan: de 

fysieke, seksuele of psychische aantasting van de persoonlijke integriteit van het 

slachtoffer, daaronder ook begrepen ouderenmishandeling en eergerelateerd geweld. Tot 

de huiselijke kring van het slachtoffer behoren: (ex) partners, gezinsleden, familieleden 

en huisgenoten;  

 

• dat onder kindermishandeling wordt verstaan: iedere vorm van een voor een 

minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele 

aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een 

relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor 

ernstige schade wordt berokkend, of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in 

de vorm van fysiek of psychisch letsel, daaronder ook begrepen eergerelateerd geweld 

en vrouwelijke genitale verminking;  

 



  

• dat onder beroepskracht in deze code wordt verstaan: de beroepskracht die voor 

Stichting Xpect Primair werkzaam is en die in dit verband aan cliënten van de organisatie 

zorg, begeleiding, onderwijs, of een andere wijze van ondersteuning biedt;  

 

• dat onder cliënt in deze code wordt verstaan: iedere persoon aan wie de beroepskracht 

zijn professionele diensten verleent te weten ouders/verzorgers en leerlingen. 

 

In aanmerking nemende  

 

• de Wet bescherming persoonsgegevens;  

• de Wet op de jeugdzorg;  

• de Wet maatschappelijke ondersteuning  

 

welke documenten op bestuursniveau beschikbaar zijn, 

 

stelt de volgende Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling vast. In de 

meldcode zal enkel de term kindermishandeling worden gehanteerd waarmee wordt 

bedoeld “huiselijk geweld en kindermishandeling”, omdat huiselijk geweld altijd 

kindermishandeling is.   

 

Noodsituaties  
Bij signalen die wijzen op acuut en zodanig ernstig geweld dat uw cliënt of zijn gezinslid 

daartegen onmiddellijk moet worden beschermd, kunt u meteen advies vragen aan het 

Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Komt men daar, op basis van de 

signalen, tot het oordeel dat onmiddellijke actie is geboden, dan kunt u zo nodig in 

hetzelfde gesprek een melding doen zodat op korte termijn de noodzakelijke acties in 

gang kunnen worden gezet. In noodsituaties kunt u overigens ook contact zoeken met de 

Raad voor de Kinderbescherming of met de crisisdienst van het Bureau Jeugdzorg en/of 

de politie vragen om hulp te bieden. 

 

 

A. Stappenplan bij signalen van kindermishandeling  
 
Stap 1: In kaart brengen van signalen  
Breng de signalen die een vermoeden van kindermishandeling bevestigen of 
ontkrachten in kaart en leg deze vast. Leg ook de contacten over de signalen vast, 
evenals de stappen die worden gezet en de besluiten die worden genomen.  
 
Maak bij het signaleren kindermishandeling gebruik van een signalenlijst als uw school 
daarover beschikt.  
 
Hebt u zelf geen contact met de kinderen van ouders/verzorgers, dan kunt u toch 
signalen vastleggen over de situatie waarin deze kinderen zich mogelijkerwijs bevinden, 
als de toestand van betreffende ouders/verzorgers daar aanleiding toe geeft.  
 
Betreffen de signalen kindermishandeling gepleegd door een medewerker, meld de 
signalen dan bij de leidinggevende of de directie, conform de interne richtlijnen. In dat 
geval is dit stappenplan niet van toepassing. 
  
Beschrijf uw signalen zo feitelijk mogelijk. Worden ook hypothesen en veronderstellingen 

vastgelegd, vermeld dan uitdrukkelijk dat het gaat om een hypothese of veronderstelling. 

Maak een vervolgaantekening als een hypothese of veronderstelling later wordt bevestigd 

of ontkracht. Vermeld de bron als er informatie van derden wordt vastgelegd. Leg 

diagnoses alleen vast als ze zijn gesteld door een bevoegde beroepskracht. 



  

 

Stap 2: Collegiale consultatie en zonodig raadplegen van het Advies- en Meldpunt 
Kindermishandeling (AMK), tel 0900-1231230.  
Bespreek de signalen met een deskundige collega. Vraag zo nodig ook advies aan het 
Advies- en Meldpunt Kindermishandeling.  
 
Stap 3: Gesprek met de cliënt  
Bespreek de signalen met de cliënt. Hebt u ondersteuning nodig bij het voorbereiden of 
het voeren van het gesprek met de cliënt, raadpleeg dan een deskundige collega en/of 
het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling.  
 
1. leg de cliënt het doel uit van het gesprek;  
 
2. beschrijf de feiten die u hebt vastgesteld en de waarnemingen die u hebt gedaan;  
 
3. nodig de cliënt uit om een reactie hierop te geven;  
 
4. kom pas na deze reactie zo nodig en zo mogelijk met een interpretatie van hetgeen u 
hebt gezien, gehoord en waargenomen. In geval van vrouwelijke genitale verminking 
kunt u daarbij de Verklaring tegen meisjesbesnijdenis gebruiken. Deze verklaring is 
beschikbaar bij de GGD.  
 
Het doen van een melding zonder dat de signalen zijn besproken met de cliënt, is alleen 
mogelijk als:  
• de veiligheid van de cliënt, die van u zelf, of die van een ander in het geding is; 
• als u goede redenen hebt om te veronderstellen dat de cliënt door dit gesprek het 
 contact met u zal verbreken.  
 
 
Stap 4: Weeg de aard en de ernst van de kindermishandeling  
Weeg op basis van de signalen, van het ingewonnen advies en van het gesprek met de 
cliënt het risico van kindermishandeling. Weeg eveneens de aard en de ernst van de 
kindermishandeling.  
 
Stap 5: Beslissen: zelf hulp organiseren of melden  
 
Hulp organiseren en effecten volgen  
Meent u, op basis van uw afweging in stap 4, dat u het kind en zijn gezin redelijkerwijs 
voldoende tegen het risico op kindermishandeling kunt beschermen:  
• organiseer dan de noodzakelijke hulp;  
• volg de effecten van deze hulp;  
• doe alsnog een melding als er signalen zijn dat de kindermishandeling niet stopt  

of opnieuw begint.  
 

Melden en bespreken met de cliënt  
Kunt u uw cliënt niet voldoende tegen het risico van kindermishandeling beschermen of 
twijfelt u er aan of u voldoende bescherming hiertegen kunt bieden:  
• meld uw vermoeden bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling;  



  

• sluit bij uw melding zoveel mogelijk aan bij feiten en gebeurtenissen en geef 
 duidelijk aan indien de informatie die u meldt (ook) van anderen afkomstig is;  
• overleg bij uw melding met het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling wat u 
na  

de melding, binnen de grenzen van uw gebruikelijke werkzaamheden, zelf nog 
kunt doen om uw cliënt en zijn gezinsleden tegen het risico op 
kindermishandeling te beschermen.  

 
Bespreek uw melding vooraf met uw cliënt (vanaf 12 jaar) en met de ouder (als de cliënt 
nog geen 16 jaar oud is). Voer dit gesprek niet alleen, maar met een collega of 
leidinggevende.  
 
1. leg uit waarom u van plan bent een melding te gaan doen en wat het doel daarvan is;  
 
2. vraag de cliënt uitdrukkelijk om een reactie;  
 
3. in geval van bezwaren van de cliënt, overleg op welke wijze u tegemoet kunt komen 
aan deze bezwaren;  
 
4. is dat niet mogelijk, weeg de bezwaren dan af tegen de noodzaak om uw cliënt of zijn 
gezinslid te beschermen tegen het geweld of de kindermishandeling. Betrek in uw 
afweging de aard en de ernst van het geweld en de noodzaak om de cliënt of zijn 
gezinslid door het doen van een melding daartegen te beschermen;  
 
5. doe een melding indien naar uw oordeel de bescherming van de cliënt of zijn gezinslid 
de doorslag moet geven.  
 
Van contacten met de cliënt over de melding kunt u afzien:  
• als de veiligheid van de cliënt, die van u zelf, of die van een ander in het geding 
 is;  
• als u goede redenen hebt om te veronderstellen dat de cliënt daardoor het 
contact  met u zal verbreken.  
 

 
B. Verantwoordelijkheden van Stichting Xpect Primair voor het scheppen van een 
randvoorwaarden voor een veilig werk- en meldklimaat  
 
Om het voor beroepskrachten mogelijk te maken om in een veilig werkklimaat 
kindermishandeling te signaleren en om de stappen van de meldcode te zetten, draagt 
Stichting Xpect Primair er zorg voor dat:  
 
• binnen de organisatie en in de kring van cliënten bekendheid wordt gegeven aan 
 het doel en de inhoud van de meldcode;  
• regelmatig een aanbod wordt gedaan van trainingen en andere vormen van 
 deskundigheidsbevordering zodat beroepskrachten voldoende kennis en 
 vaardigheden ontwikkelen en ook op peil houden voor het signaleren van 
huiselijk  geweld en kindermishandeling en voor het zetten van de stappen van de 
code. 



  

Vanaf schooljaar 2012-2013 worden hiertoe trainingen “vroegsignalering” 
verzorgd aan de beroepskrachten. Tevens vinden op bestuursniveau met 
regelmaat netwerkbijeenkomsten van de Vertrouwens Contact Personen plaats.  

• er voldoende deskundigen beschikbaar zijn die de beroepskrachten kunnen 
 ondersteunen bij het signaleren en het zetten van de stappen van de code;  
• de meldcode aansluit op de werkprocessen binnen de organisatie;  
• de werking van de meldcode regelmatig wordt geëvalueerd gedurende 

netwerkbijeenkomsten van de Vertrouwens Contact Personen, waarbij zo nodig  
acties  in gang worden gezet om de toepassing van de meldcode te optimaliseren;  

• zijn beroepskrachten juridisch ondersteund worden als zij door cliënten in of 
buiten rechte worden aangesproken op de wijze waarop zij de meldcode  
toepassen.  

 
versie Status Datum Opsteller 
1 Concept 18-01-2012 O&K-AdJ 
2 Concept aangepast na staf 14-02-2012 O&K-AdJ 
3 Concept aangepast na VCP in 

overleg met externe VCP JK 
27-03-2012 O&K-AdJ 

4 Definitief tbv GMR 13-04-2012 O&K-AdJ 
5 Beantwoording aanvullende 

bevraging GMR 
25-05-2012 AdJ 

6 GMR 01-10-2012  
7 CvB  02-10-2012  
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1. Privacy  

  

Privacy is de persoonlijke vrijheid, het ongehinderd, alleen, in eigen kring of met 
een partner ergens kunnen vertoeven; de gelegenheid om zich af te zonderen, om 
storende invloeden van de buitenwereld te ontgaan, een toestand waarin een 
mens er zeker van is dat zonder zijn toestemming zo weinig mogelijk andere 
mensen zich op zijn terrein zullen begeven (Van Dale).  
Later is dit uitgebreid met:  
- Zelf bepalen wie welke informatie over ons krijgt.  

- De wens onbespied en onbewaakt te leven.   

  
Privacy is een grondrecht. Iedereen heeft recht op eerbiediging van zijn 
persoonlijke levenssfeer. De wet stelt regels ter bescherming daarvan. Wet- en 
regelgeving bepaalt de ondergrens. In aanvulling hierop vormen afspraken over 
preventieve maatregelen de basis voor de bescherming van de 
persoonsgegevens. Daarnaast gelden afspraken over maatregelen bij datalekken 
door verlies, diefstal en/of onzorgvuldig omgaan met gevoelige 
persoonsgegevens. Het bevoegd gezag van Xpect Primair is eindverantwoordelijk 
voor de bescherming van persoonsgegevens van leerlingen en medewerkers. Dit 
document is een nadere uitwerking van de wettelijke regels en van afspraken 
voor leerlingen en medewerkers van Xpect Primair.  
  
Op scholen van Xpect Primair worden gegevens van leerlingen opgeslagen en 
bewerkt. Deze persoonsgegevens geven, direct of indirect, informatie over een 
persoon. Wij gebruiken de persoonsgegevens alleen voor het leren en begeleiden 
van onze leerlingen en voor het organiseren daarvan. De gegevens komen van 
ouders en/of verzorgers (hierna: de ouders) en van leraren. Bijzondere gegevens, 
zoals medische gegevens, registreren wij alleen als deze noodzakelijk zijn voor de 
begeleiding van een leerling. Onze medewerkers gaan zorgvuldig om met de 
persoonsgegevens. We hebben dit vastgelegd in het privacyreglement 
verwerking leerlinggegevens. Leerlinggegevens worden geregistreerd in een 
digitaal leerlingadministratie en –volgsysteem. Dit systeem is beveiligd en heeft 
een ISO 27001 certificering. Door de directeur van de school worden 
toegangsrechten aan medewerkers van de school toegekend voor zover deze 
noodzakelijk zijn om hun werkzaamheden uit te kunnen voeren. Bij het gebruik 
van digitale onderwijsmiddelen is vaak een beperkt aantal persoonsgegevens 
nodig om bijvoorbeeld te kunnen inloggen. Met leveranciers van deze middelen 



  

zijn afspraken gemaakt over bescherming van persoonsgegevens in de vorm van 
bewerkersovereenkomsten.   
  
Op school- en bestuursniveau worden tevens gegevens van medewerkers 
opgeslagen en bewerkt. In het privacyreglement verwerking gegevens personeel 
staat welke doelen we beogen met het registreren van personeelsgegevens. De 
digitale administratiesystemen waarin personeelsgegevens worden 
geregistreerd, alsmede het datacenter waar deze worden gehost, zijn ISO 27001 
gecertificeerd.  
   
Dit document begint met het voor Xpect Primair van toepassing zijnde wettelijk 
kader ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens. Daar waar nodig 
wordt verwezen naar aanvullende toelichtingen op de portal. Vervolgens zijn 
afspraken opgenomen over het gebruik van internet en sociale media, de 
elektronische informatie en communicatieregeling voor medewerkers van Xpect 
Primair. Daarna is aangegeven hoe te handelen in geval van datalekken. Tot slot 
zijn 10 gouden regels voor medewerkers en leerlingen van Xpect Primair 
opgenomen om de privacy van alle betrokkenen te bewaken.  
  

2. Maatregelen ter bescherming van persoonsgegevens  

Zowel op school- als op bestuursniveau dienen medewerkers van Xpect Primair 
zorgvuldig om te gaan met algemene en bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere 
persoonsgegevens zijn gegevens over iemands levensovertuiging, politieke voorkeur, 
ras, gezondheid, strafrechtelijk verleden, seksuele leven en lidmaatschap van een 
vakbond. Dit betreft zowel papieren dossiers als gedigitaliseerde gegevensbestanden. 
Rechten en plichten zijn vastgelegd in separate privacyreglementen voor 
leerlingengegevens en personeelsgegevens.  
  

 2.1. Privacyreglement verwerking leerlinggegevens  

  

Artikel 1 Begripsbepalingen  

In dit reglement wordt verstaan onder:  
  

a. Leerling: persoon die onderwijs volgt op een school voor primair onderwijs, zoals 

bedoeld in de WPO;  

b. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare 

natuurlijke persoon;  

c. Verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen 

met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, 

vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, 

gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige ander 

vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, 

alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens;  



  

d. Administratienummer: eenduidig nummer dat gebruikt wordt ter verwerking van 

persoonsgegevens;  

e. Bestand: elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel 

van gegevens gecentraliseerd is of verspreid is op een functioneel of geografisch 

bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft 

op verschillende personen;  

f. Verantwoordelijke: het bevoegd gezag van stichting Xpect Primair;  

g. Beheerder: degene die onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag is 

belast met de (dagelijkse) zorg voor de verwerking van persoonsgegevens;  

h. Bewerker: degene die op basis van een overeenkomst ten behoeve van het 

bevoegd gezag persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te 

zijn onderworpen;  

i. Gebruiker: degene in de zin van artikel 7 die gerechtigd is kennis te nemen van 

bepaalde gegevens in een persoonsregistratie;  

j. Betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft;  

k. Derde: ieder niet zijnde de betrokkene, de verantwoordelijke, de bewerker, of 

degene(n) die onder gezag van de verantwoordelijke of de bewerker gemachtigd 

is  

(zijn) om persoonsgegevens te verwerken;  
l. Ontvanger: degene aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt;  

m. Bevoegd gezag: het schoolbestuur van Stichting Xpect Primair;   

n. College bescherming persoonsgegevens: het college bedoeld in artikel 51 van de  

Wet Bescherming Persoonsgegevens;  
o. Toestemming van betrokkene: elke vrije, specifieke en op informatie berustende 

wilsuiting waarmee betrokkene aanvaardt dat de hem / haar betreffende 

persoonsgegevens worden verwerkt;  

p. Wbp: Wet Bescherming Persoonsgegevens, wet van 6 juli 2000 (Staatsblad 2000,  

302);  
q. Vrijstellingsbesluit Wbp: besluit van 7 mei 2001, (Staatsblad 2001, 250), houdende 

aanwijzing van verwerkingen van persoonsgegevens die zijn vrijgesteld van de 

melding bedoeld in artikel 27 van de Wet bescherming persoonsgegevens.  

  

Artikel 2 Reikwijdte en doelstelling van het reglement  

  

2.1  Dit reglement is van toepassing op alle persoonsgegevens van een leerling die door 
of namens het bevoegd gezag worden verwerkt.  

2.2  Dit reglement heeft tot doel:  
a. de persoonlijke levenssfeer van leerlingen van wie persoonsgegevens worden 

verwerkt te beschermen tegen misbruik van die gegevens en tegen het 

verwerken van onjuiste gegevens;  



  

b. te voorkomen dat persoonsgegevens worden verwerkt voor een ander doel 

dan het doel waarvoor ze verzameld zijn;  

c. de rechten van de leerlingen te waarborgen.  

  

Artikel 3 Doel van de verwerking van persoonsgegevens  

  

De verwerking geschiedt met in achtneming van artikel 19 van het Vrijstellingsbesluit 
slechts ten behoeve van:  

a. de organisatie of het geven van het onderwijs, de begeleiding van leerlingen dan 

wel het geven van studieadviezen;  

b. het verstrekken of ter beschikking stellen van leermiddelen;  

c. het bekend maken van informatie over de organisatie en leermiddelen als bedoeld, 

onder a en b, alsmede informatie over de leerlingen, bedoeld in het eerste lid, op 

de website;  

d. het bekend  maken van de activiteiten van de instelling op de eigen website;  

e. het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole;  

f. de uitvoering of toepassing van een andere wet.  

  

Artikel 4 Verwerking van persoonsgegevens  

  

Geen andere persoonsgegevens van een leerling worden verwerkt dan:  

a. achternaam, roepnaam, voornamen, voorletters, geslacht, geboortedatum, adres, 

postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie 

bedoelde gegevens;  

b. een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder a;  

c. nationaliteit en geboorteplaats;  

d. gegevens als bedoeld onder a, van  de ouders, voogden of verzorgers van leerlingen 

toegevoegd met het bankrekeningnummer van de ouders van leerlingen;  

e. gegevens  die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn van 

betrokkene;   

f. gegevens betreffende de godsdienst of levensovertuiging van de leerling, voor 

zover die noodzakelijk zijn voor het onderwijs  

g. gegevens betreffende de aard en het verloop van het onderwijs, alsmede de 

behaalde studieresultaten;  

h. gegevens met het oog op de organisatie van het onderwijs en het verstrekken of 

ter beschikking stellen van leermiddelen;  

i. gegevens met het oog op het berekenen, vastleggen en innen van bijdragen of 

vergoedingen voor leermiddelen en buitenschoolse activiteiten;  



  

j. foto's en videobeelden met of zonder geluid van activiteiten van de instelling;  

k. gegevens van docenten en begeleiders, voor zover deze gegevens van belang zijn 

voor de organisatie van de instelling en het geven van onderwijs;  

l. andere dan de onder a tot en met k bedoelde gegevens waarvan de verwerking 

wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een 

wettelijke regeling.  

  

Artikel 5 Het beheer van (de verwerking van) persoonsgegevens  

Persoonsgegevens worden op naam van de leerling verzameld. De verzameling van 
persoonsgegevens van de leerling vormt het dossier.  

  

Artikel 6 Verstrekking van gegevens  

De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan:  

a. degenen, waaronder begrepen derden, die leiding geven aan of belast zijn met de 

verwerking van persoonsgegevens van leerlingen of die daarbij noodzakelijk zijn 

betrokken;  

b. anderen, in de gevallen bedoeld in artikel 8 onder a, c en d, of artikel 9 (verenigbaar 

gebruik), derde lid, van de Wbp;  

c. anderen, in de gevallen bedoeld in artikel 8 onder e en f, van de Wbp, voor zover 

het slechts gegevens betreft als bedoeld in artikel 4 van dit reglement, en nadat het 

voornemen daartoe aan betrokkene is medegedeeld en deze gedurende een 

redelijke termijn in de gelegenheid is geweest het recht als bedoeld in artikel 40 of  

41 van de Wbp uit te oefenen.  
  

Artikel 6 a  Verstrekking gegevens van de portal   

Aanwezige persoonsgegevens op de portal van de instelling worden slechts verstrekt  
aan:  

a. degenen, waaronder begrepen derden, die leiding geven aan of belast zijn met de 

in artikel 3 bedoelde activiteiten of die daarbij noodzakelijkerwijs zijn betrokken;  

b. anderen, in de gevallen, bedoeld in artikel 8 onder a,c, en d of artikel 9, derde lid 

van de wet, voor zover zij daartoe door het bevoegd gezag zijn geautoriseerd.  

  

Artikel 7 Toegang tot persoonsgegevens  

  

7.1 Behoudens daartoe strekkende wettelijke voorschriften ter zake hebben slechts 
toegang tot de persoonsgegevens:  



  

a. degenen, waaronder begrepen derden, die zijn belast met of leiding geven aan 

de activiteiten die in verband staan met de verwerking van de gegevens of die 

daarbij noodzakelijk zijn betrokken;  

b. anderen, in gevallen als bedoeld in artikel 8 onder a, c en d, en artikel 9 derde 

lid van de Wbp.  

7.2 Degenen genoemd in lid 1 sub a worden per functiegroep geregistreerd in het 
bestand dat als bijlage 1 bij dit reglement wordt gevoegd.  

  

Artikel 8 Beveiliging en 
geheimhouding   

8.0 De verantwoordelijke draagt zorg voor een adequate toegangsbeveiliging van de 
portal, alsmede voor een afdoende bescherming van persoonsgegevens tegen 
verdere verwerking  door zoekmachines.  

8.1 De verantwoordelijke draagt zorg voor passende technische en organisatorische 
maatregelen ter voorkoming van verlies of onrechtmatige verwerking van 
persoonsgegevens. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de 
stand der techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend 
beveiligingsniveau, gelet op de risico’s die de verwerking en de aard 

van de te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er 
mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van 
persoonsgegevens te voorkomen.  

8.2 Indien sprake is van elektronische verwerking van persoonsgegevens zal de 
beheerder via een coderings- en wachtwoordbeveiliging de verschillende 
functionarissen, als bedoeld in artikel 7, toegang geven tot bepaalde gedeelten 
van de persoonsgegevens of tot alle persoonsgegevens al naar gelang hun 
werkzaamheden dit vereisen.  

8.3 Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van dit reglement en daarbij de 
beschikking krijgt over persoonsgegevens waarvan hij het vertrouwelijke 
karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden en voor wie niet reeds uit hoofde 
van beroep, functie of wettelijk voorschrift ter zake van de persoonsgegevens een 
geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan. Dit geldt 
niet indien enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn 
taak bij de uitvoering van dit reglement de noodzaak tot bekendmaking 
voortvloeit.   

  

Artikel 9 Informatieplicht  

  

9.1 De verantwoordelijke informeert betrokkene over het verwerken van diens 
persoonsgegevens, voorafgaand aan de verzameling van de persoonsgegevens of, 
indien de gegevens van derden afkomstig zijn, voorafgaand aan het moment van 
vastlegging.  

9.2 De verantwoordelijke informeert betrokkene over de persoonsgegevens die worden 
verwerkt, met welk doel dat gebeurt en aan wie de gegevens worden verstrekt.  



  

  

Artikel 10 Rechten betrokkene(n): inzage, 
correctie, verzet   

10.1 Elke betrokkene heeft het recht op inzage. Aan een verzoek om inzage kunnen 
kosten worden verbonden.  

10.2 Indien de verantwoordelijke twijfelt aan de identiteit van de verzoeker, vraagt hij 
zo spoedig mogelijk aan de verzoeker schriftelijk nadere gegevens inzake zijn 
identiteit te verstrekken of een geldig identiteitsbewijs te overleggen. Door dit 
verzoek wordt de termijn opgeschort tot het tijdstip dat het gevraagde bewijs is 
geleverd.  

10.3 Een verzoek om inzage dient te worden gedaan aan de verantwoordelijke, die 
binnen vier weken na ontvangst van dit verzoek hierop schriftelijk reageert.  

10.4 Indien de betrokkene de verantwoordelijke verzoekt tot correctie omdat bepaalde 
opgenomen gegevens onjuist c.q. onvolledig zouden zijn, dan wel gezien de 
doelstelling van het systeem niet ter zake doen, dan wel strijdig zijn met dit 
reglement, neemt de verantwoordelijke binnen vier weken nadat betrokkene dit 
verzoek heeft ingediend, hierover een beslissing.  

10.5 De verantwoordelijke draagt zorg dat een beslissing tot verbetering, aanvulling, 
verwijdering of afscherming zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd.  

10.6  Wanneer de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op de grondslag dat 
die verwerking  
a. noodzakelijk is voor de goede vervulling van een door de verantwoordelijke 

verrichte publiekrechtelijke taak, of  

b. noodzakelijk is voor een gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke 

of een derde, kan betrokkene schriftelijk verzet aantekenen tegen de verwerking 

van de gegevens, op basis van zijn bijzondere persoonlijke omstandigheden. De 

verantwoordelijke dient binnen vier weken na ontvangst van het verzet te 

beoordelen of het verzet terecht is. Is dat het geval, dan dient de verwerking van 

persoonsgegevens onmiddellijk te worden beëindigd.  

10.7 Een beslissing op een verzoek om inzage, een beslissing als vermeld in lid 4 en de 

beoordeling als vermeld in lid 6 van deze bepaling zijn besluiten in de zin van de 

Algemene Wet Bestuursrecht.  

10.8 Wanneer de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op de grondslag dat 

die verwerking geschiedt voor direct marketingdoeleinden, kan betrokkene 

eveneens schriftelijk verzet aantekenen tegen de verwerking van de gegevens. 

Indien betrokkene van dit recht gebruik maakt, dient de verwerking van 

persoonsgegevens voor dit doel onmiddellijk te worden beëindigd.  

  

Artikel 11 Bewaartermijnen  

  

De persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk twee jaren nadat de leerling is 
uitgeschreven, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een 



  

wettelijke bewaarplicht. De gegevens op de website worden onverwijld verwijderd 
wanneer de betrokkene of diens wettelijk vertegenwoordiger daarom verzoekt.  
Wettelijke bewaarplichten:  

- Absentiegegevens en gegevens over in- en uitschrijving: 5 jaar nadat de leerling 

de school heeft verlaten.  

- Doorverwijzingen SBO en SO: 3 jaar nadat de leerling de school heeft verlaten.  

- Adresgegevens leerlingen: mogen bewaard blijven voor bijvoorbeeld reünies.  

Verwijderen van persoonsgegevens:  
- buiten de actieve administratie bewaren (archiefdepot, aparte schijf).  

- Meegeven aan de persoon zelf die daarmee verantwoordelijk wordt.  

- Zorgvuldig vernietigen.   

  

Artikel 12 Oud-
leerlingen   

12.1 De verantwoordelijke kan besluiten over te gaan tot het instellen van een 
verwerking betreffende oud-leerlingen.  

12.2 De verwerking geschiedt slechts voor:  
a. het onderhouden van contacten met de oud-leerlingen;  

b. het verzenden van informatie aan de oud-leerlingen;  

c. het  behandelen  van  geschillen  en  het  doen  uitoefenen 

 van accountantscontrole.  

  

12.3 Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan:  
a.   naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres,  
 postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor 
communicatie   benodigde gegevens, alsmede bankrekeningnummer van de 
betrokkene; b.   een administratienummer dat geen andere gegevens bevat 
dan bedoeld   onder a;  
c.   gegevens  betreffende de aard van de opleiding en de periode gedurende  
 welke de oud-leerling de opleiding heeft gevolgd;  

  

12.4 De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan:  
a. degenen, waaronder begrepen derden, die zijn belast met of leiding geven  

   aan de in het  tweede lid bedoelde activiteiten of die daarbij 

noodzakelijk     zijn betrokken;  

b. anderen, in de gevallen bedoeld in artikel 8, onder a, c en d, en artikel 9,  

   Derde lid, van de Wbp.  

  

12.5 De persoonsgegevens worden verwijderd op een daartoe strekkend verzoek van de 
betrokkene of diens wettelijke vertegenwoordiger of bij diens overlijden.  

  



  

Artikel 13 Klachten  

  

13.1 Indien de betrokkene van mening is dat de bepalingen van de Wbp zoals 
uitgewerkt in dit reglement niet door de instelling worden nageleefd dient hij 
zich te wenden tot de verantwoordelijke.  

13.2 Indien de ingediende klacht voor de betrokkene niet leidt tot een voor hem 
acceptabel resultaat, kan hij zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.  

  

Artikel 14 Inwerkingtreding en citeertitel  

  

- Dit reglement kan aangehaald worden als privacyreglement verwerking 

leerlingengegevens Xpect Primair en treedt in werking op 01-01-2016  

- Het reglement is vastgesteld door het bevoegd gezag en vervangt eventuele vorige 

versies.  

- Op de portal van Xpect Primair zijn beschikbaar:  

o een artikelsgewijze toelichting o model bewerkersovereenkomst o model 
overzicht van diegenen die toegang hebben tot leerlingengegevens o 

model formulier toestemming publicatie foto’s en video’s  

    

 2.2. Privacyreglement verwerking personeelsgegevens  

  

Artikel 1 Begripsbepalingen  

In dit reglement wordt verstaan onder:  

a. Personeel: bij of voor het bevoegd gezag werkzame personen;  

b. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of 

identificeerbare natuurlijke persoon;  

c. Verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen 

met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, 

vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, 

gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige ander 

vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, 

alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens;  

d. Burgerservicenummer: het volgens de Wet algemene bepalingen 

Burgerservicenummer aan een natuurlijke persoon toegekend uniek 

persoonsnummer;  

e. Bestand: elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel 

van gegevens gecentraliseerd is of verspreid is op een functioneel of geografisch 



  

bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft 

op verschillende personen;  

f. Verantwoordelijke: het bevoegd gezag van de Stichting Xpect Primair;  

g. Beheerder: degene die onder verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke is 

belast met de (dagelijkse) zorg voor de verwerking van persoonsgegevens;  

h. Bewerker: degene die op basis van een overeenkomst ten behoeve van het 

bevoegd gezag persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te 

zijn onderworpen;  

i. Gebruiker: degene in de zin van artikel 6 die gerechtigd is kennis te nemen van 

bepaalde gegevens in een persoonsregistratie;  

j. Betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft;  

k. Derde: ieder niet zijnde de betrokkene, de verantwoordelijke, de bewerker; 

degene(n) die onder gezag van de verantwoordelijke of de bewerker gemachtigd 

is  

(zijn) om persoonsgegevens te verwerken;  
l. Ontvanger: degene aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt;  

m. Bevoegd gezag: het schoolbestuur van Stichting Xpect Primair;    

n. College bescherming persoonsgegevens: het college bedoeld in artikel 51 van de  

Wet Bescherming Persoonsgegevens;  
o. Toestemming van betrokkene: elke vrije, specifieke en op informatie berustende 

wilsuiting waarmee betrokkene aanvaardt dat de hem / haar betreffende 

persoonsgegevens worden verwerkt;  

p. WBP: Wet Bescherming Persoonsgegevens, wet van 6 juli 2000 (Staatsblad 2000,  

302);  
q. Vrijstellingsbesluit Wbp: besluit van 7 mei 2001, (Staatsblad 2001, 250), 

houdende aanwijzing van verwerkingen van persoonsgegevens die zijn vrijgesteld 

van de melding bedoeld in artikel 27 van de Wet bescherming persoonsgegevens.  

  

    

Artikel 2 Reikwijdte en doelstelling van het reglement  

  

2.1  Dit reglement is van toepassing op alle persoonsgegevens betreffende het 
personeel die door of namens het bevoegd gezag worden verwerkt.  

2.2  Dit reglement heeft tot doel:  
d. de persoonlijke levenssfeer van personeel van wie persoonsgegevens worden 

verwerkt te beschermen tegen misbruik van die gegevens en tegen het 

verwerken van onjuiste gegevens;  

e. te voorkomen dat persoonsgegevens worden verwerkt voor een ander doel 

dan het doel waarvoor ze verzameld zijn;  

f. de rechten van de betrokkenen te waarborgen.  

  



  

Artikel 3 Doel en verwerking van de persoonsgegevens  

  

3.1.  Slechts die persoonsgegevens worden verwerkt, die rechtmatig verkregen zijn.  
3.2. Verwerking van de gegevens mag alleen geschieden voor de in lid 5 van deze 

bepaling genoemde categorieën van verwerking.  
3.3. De verwerking van de gegevens moet in overeenstemming zijn met het doel, 

waarvoor de verwerking is aangelegd. De doeleinden verschillen per categorie en 
zijn omschreven in de bij dit reglement behorende bijlagen. De bijlagen staan op 
de portal.  

3.4. Geen andere gegevens mogen worden verwerkt dan de gegevens genoemd in de bij 
dit reglement behorende bijlagen.  

3.5.  De categorieën van verwerking zijn:  
a. sollicitanten (bijlage 1);  

b. personeelsadministratie (bijlage 2);  

c. salarisadministratie (bijlage 3);  

d. uitkering bij ontslag (bijlage 4);  

e. pensioen en vervroegde uittreding (bijlage 5)  

  

Artikel 4 Het beheer van (de verwerking van) persoonsgegevens  

Persoonsgegevens worden op naam van het personeelslid verzameld. De verzameling 
van persoonsgegevens van het personeelslid vormt het dossier.  

  

Artikel 5 Verstrekking van gegevens  

Persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan degenen die worden genoemd in de bij 
dit reglement behorende bijlagen.   

  

Artikel 6 Toegang tot persoonsgegevens  

  

6.1 Behoudens daartoe strekkende wettelijke voorschriften in wet- en regelgeving 
hebben slechts toegang tot de persoonsgegevens:  
a. degenen, waaronder begrepen derden, die zijn belast met of leiding geven aan 

de activiteiten die in verband staan met de verwerking van de gegevens of die 

daarbij noodzakelijk zijn betrokken;  

b. anderen, in gevallen als bedoeld in artikel 8 onder a, c en d, en artikel 9 derde 

lid van de Wbp.  

6.2  Degenen genoemd in lid 1 sub a worden per functiegroep geregistreerd in het 
bestand dat als bijlage 6 bij dit reglement wordt gevoegd.  

  



  

Artikel 7 Beveiliging en 
geheimhouding   

7.1 De verantwoordelijke draagt zorg voor passende technische en organisatorische 
maatregelen ter voorkoming van verlies of onrechtmatige verwerking van 
persoonsgegevens. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de 
stand der techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend 
beveiligingsniveau, gelet op de risico’s die de verwerking en de aard 

van de te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er 
mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van 
persoonsgegevens te voorkomen.  

7.2 Indien sprake is van elektronische verwerking van persoonsgegevens zal de 
beheerder via een coderings beveiliging de verschillende functionarissen, als 
bedoeld in artikel 6, toegang geven tot bepaalde gedeelten van de 
persoonsgegevens of tot alle persoonsgegevens al naar gelang hun 
werkzaamheden dit vereisen.  

7.3 Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van dit reglement en daarbij de 
beschikking krijgt over persoonsgegevens waarvan hij het vertrouwelijke 
karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden en voor wie niet reeds uit hoofde 
van beroep, functie of wettelijk voorschrift ter zake van de persoonsgegevens een 
geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan. Dit geldt 
niet indien enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn 
taak bij de uitvoering van dit reglement de noodzaak tot bekendmaking 
voortvloeit.   

  

Artikel 8 Informatieplicht  

  

8.1 De verantwoordelijke informeert betrokkene over het verwerken van diens 
persoonsgegevens, voorafgaand aan de verzameling van de persoonsgegevens of, 
indien de gegevens van derden afkomstig zijn, voorafgaand aan het moment van 
vastlegging.  

8.2 De verantwoordelijke informeert betrokkene over de persoonsgegevens die worden 
verwerkt, met welk doel dat gebeurt en aan wie de gegevens worden verstrekt.  

  

Artikel 9 Rechten betrokkene(n): inzage, correctie, verzet  

  

9.1 Elke betrokkene heeft het recht op inzage. Aan een verzoek om inzage kunnen 
kosten worden verbonden.  

9.2 Indien de verantwoordelijke twijfelt aan de identiteit van de verzoeker, vraagt hij zo 
spoedig mogelijk aan de verzoeker schriftelijk nadere gegevens inzake zijn 
identiteit te verstrekken of een geldig identiteitsbewijs te overleggen. Door dit 



  

verzoek wordt de termijn opgeschort tot het tijdstip dat het gevraagde bewijs is 
geleverd.  

9.3 Een verzoek om inzage dient te worden gedaan aan de verantwoordelijke, die 
binnen vier weken na ontvangst van dit verzoek hierop schriftelijk reageert.  

9.4 Indien de betrokkene de verantwoordelijke verzoekt tot correctie omdat bepaalde 
opgenomen gegevens onjuist c.q. onvolledig zouden zijn, dan wel gezien de 
doelstelling van het systeem niet ter zake doen, dan wel strijdig zijn met dit 
reglement, neemt de verantwoordelijke binnen vier weken nadat betrokkene dit 
verzoek heeft ingediend, hierover een beslissing.  

9.5 De verantwoordelijke draagt zorg dat een beslissing tot verbetering, aanvulling, 
verwijdering of afscherming zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd.  

9.6  Wanneer de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op de grondslag dat 
die verwerking  
a. noodzakelijk is voor de goede vervulling van een door de verantwoordelijke 

verrichte publiekrechtelijke taak, of  

b. noodzakelijk is voor een gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke 

of een derde, kan betrokkene schriftelijk verzet aantekenen tegen de verwerking 

van de gegevens, op basis van zijn bijzondere persoonlijke omstandigheden. De 

verantwoordelijke dient binnen vier weken na ontvangst van het verzet te 

beoordelen of het verzet terecht is. Is dat het geval, dan dient de verwerking van   

9.7 Een beslissing op een verzoek om inzage, een beslissing als vermeld in lid 4 en de 

beoordeling als vermeld in lid 6 van deze bepaling zijn besluiten in de zin van de 

Algemene Wet Bestuursrecht.  

9.8 Wanneer de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op de grondslag dat 

die verwerking geschiedt voor direct marketingdoeleinden, kan betrokkene 

eveneens schriftelijk verzet aantekenen tegen de verwerking van de gegevens. 

Indien betrokkene van dit recht gebruik maakt, dient de verwerking van 

persoonsgegevens voor dit doel onmiddellijk te worden beëindigd.  

  

Artikel 10 
Bewaartermijnen   

Hierbij onderscheiden we:  

1. Administratie van personeel / salaris: de persoonsgegevens worden verwijderd 

uiterlijk twee jaren nadat het dienstverband of de werkzaamheden van 

betrokkene ten behoeve van de verantwoordelijke zijn beëindigd, tenzij de 

persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke 

bewaarplicht. Fiscaal relevante gegevens 7 jaar na beëindiging dienstverband.   

2. Administratie van sollicitanten: de persoonsgegevens worden verwijderd op een 

daartoe strekkend verzoek van betrokkene en in ieder geval uiterlijk vier weken 

nadat de sollicitatieprocedure is geëindigd, tenzij de persoonsgegevens met 

toestemming van betrokkene gedurende een jaar na beëindiging van de 

sollicitatieprocedure worden bewaard.  

  



  

Artikel 11 Oud-
personeel   

11.1  De verantwoordelijke kan besluiten over te gaan tot het instellen van een 
verwerking van persoonsgegevens betreffende oud-personeelsleden  

11.2 De verwerking geschiedt slechts voor:  
a. het  onderhouden  van  contacten  met  oud-personeelsleden;  

b. het  verzenden  van  informatie  aan  oud-personeelsleden;  

c. het  behandelen  van  geschillen  en  het  doen  uitoefenen  van  

 accountantscontrole  

11.3 Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan:  
a. achternaam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum,  

adres,  postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor  

communicatie benodigde gegevens, alsmede bankrekeningnummer van de  

betrokkene;  

b. een administratienummer, dat geen andere informatie bevat dan bedoeld  

onder a;  

c. gegevens betreffende de aard en de duur van het dienstverband van oud  

personeelsleden, de functie waarin en de periode gedurende welke het 

oudpersoneelslid voor de verantwoordelijke werkzaam is geweest;  

d. de gegevens met het oog op het berekenen, vastleggen en innen van 

bijdragen en  giften.  

11.4 De  persoonsgegevens  worden  slechts  verstrekt  aan:  
a. degenen, waaronder begrepen derden, die zijn belast met of leiding ge  ven 

aan de in het tweede lid bedoelde activiteiten of die daarbij  noodzakelijk zijn 

betrokken;  

b. anderen, in de gevallen bedoeld in artikel 8, onder a, c en d, en artikel 9,  

derde lid, van de Wbp.  

11.5 De persoonsgegevens worden verwijderd op een daartoe strekkend verzoek van  
de betrokkene of bij diens overlijden.  
  

Artikel 12 Klachten  

  

12.1 Indien de betrokkene van mening is dat de bepalingen van  de Wbp zoals 
uitgewerkt in dit reglement niet door de instelling worden nageleefd dient hij 
zich te wenden tot de verantwoordelijke.  

12.2 Indien de ingediende klacht voor de betrokkene niet leidt tot een voor hem/haar 
acceptabel resultaat, kan hij/zij zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens 
dan wel tot de rechter.  

  

Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel  



  

- Dit reglement kan aangehaald worden als privacyreglement verwerking gegevens 

personeelsgegevens en treedt in werking op 01-01-2016  

- Het reglement is vastgesteld door het  bevoegd gezag en vervangt eventuele vorige 

versies.  

- Op de portal van Xpect Primair zijn beschikbaar:  

o Artikelsgewijze toelichting o Bijlage 1 Sollicitanten o Bijlage 2 

personeelsadministratie o Bijlage 3 salarisadministratie o Bijlage 4 

uitkering bij ontslag o Bijlage 5 pensioen en vervroegde uittreding  

o Bijlage 6 model overzicht van functiegroepen die toegang hebben tot 

personeelsgegevens  

o Bijlage 7 model bewerkersovereenkomst  

    

3. internet en sociale media.  

  

Sociale media spelen een belangrijke rol in het leven van leerlingen. Zij beschouwen het 
gebruik van sociale media als vast onderdeel van hun dagelijkse leven.   
Sociale media kunnen helpen om het onderwijs te verbeteren, leuker, dynamischer, 
betekenisvoller en interessanter te maken, om contact te houden met vrienden en te 
experimenteren en grenzen te verleggen. Maar sociale media brengen ook 
risico’s met zich mee, zoals pesten en het ongewild delen van foto’s of 

andere gegevens.  
  

Met dit reglement willen we leerlingen op de hoogte brengen van de risico’s 

van internet en sociale media. We willen hiermee het gesprek op school, in de klas 
maar ook thuis voeren over wat er gewoon is op sociale media (en wat niet). De 
afspraken zijn van toepassing op alle leerlingen van scholen van Xpect Primair, voor het 
gebruik van mobiele telefoons en sociale media op school en in de klas, maar ook op het 
mediagebruik buiten de school. Bij het gebruik van sociale media gaat het om 

programma’s waarmee online informatie kan worden opgezocht, gedeeld en 
gepresenteerd. Denk bijvoorbeeld aan Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Snapchat 
maar ook alle (nieuwe) hiermee vergelijke programma’s en apps.    
  

Afspraken bij het gebruik van internet en sociale media  

Dit reglement is van toepassing op alle leerlingen van scholen van Xpect 

Primair, onafhankelijk van de plaats waar zij hun sociale media gebruiken. 

De afspraken die gelden voor personeelsleden zijn opgenomen in het 

document EIC-regeling personeel Xpect Primair. Zie hiervoor hoofdstuk 5.  

  

Afspraken:  

  

1. We behandelen elkaar netjes en met respect, en laten iedereen in zijn 

waarde. Daarom pesten, kwetsen, stalken, bedreigen, en 

beschadigen we elkaar niet, en maken we elkaar niet zwart.    



  

2. Iedereen is verantwoordelijk voor wat hij/zij zelf plaatst op sociale 

media, en kan daarop aangesproken worden. Ook het doorsturen 

(forwarden) en herplaatsen (retweeten) zijn handelingen waar je op 

aangesproken kunt worden.    

3. Zorg dat je weet hoe de sociale media werken voordat je ze gebruikt, 

zorg dat de instellingen goed staan en je niet meer informatie deelt 

dan je wilt. Alles wat wordt gecommuniceerd via internet en sociale 

media, blijft nog lang vindbaar.  

4. Bij het gebruik van internet en sociale media houden we rekening met 

de goede naam van de school en iedereen die daarbij betrokken is 

zoals leerkrachten, medeleerlingen onderwijsondersteunend 

personeel en ouders.   

5. We helpen elkaar om goed en verstandig met sociale media om te 

gaan, en we spreken elkaar daarop aan. Als dat niet lukt, dan vragen 

we daarvoor hulp aan onze leerkracht.  

6. De leerkracht geeft vooraf toestemming aan leerlingen om een 

mobiele telefoon of sociale media in de les te gebruiken.   

7. We respecteren elkaars privacy. Bij het gebruik van internet en 

sociale media wordt er daarom geen informatie en worden geen foto’s 

of video’s verspreid over anderen, als zij daar geen toestemming voor 

hebben gegeven, of als zij daar negatieve gevolgen van kunnen 

ondervinden.   

8. Internet en sociale media worden alleen gebruikt voor acceptabele 

(behoorlijke, aanvaardbare) onderwijs-gerelateerde doeleinden. Het 

is daarom niet toegestaan om op school:  

a. sites te bezoeken danwel informatie te downloaden en/of te 

verspreiden die pornografisch, racistisch, discriminerend, 

beledigend of aanstootgevend zijn;  

  

b. sites te hacken danwel ongeoorloofd toegang te krijgen tot niet-

openbare sites of programma’s;  

c. informatie, foto’s of video’s te delen waarvan duidelijk is dat die 

niet bedoeld zijn om verder te verspreiden;   

d. verzonnen berichten te versturen of  een fictieve naam te 

gebruiken als afzender;   

e. iemand lastig te vallen, te achtervolgen of te ‘flamen’ (plaatsen 

van berichten op internet die met opzet aanvallend of 

beledigend zijn).  Als je over de voorgaande punten informatie krijgt 
aangeboden, meld dat aan je leerkracht.  

9. In de school kan gebruik worden gemaakt van het (draadloze) netwerk. Je mag het 

netwerk niet in gevaar brengen of schade aan personen of instellingen 

veroorzaken. Hacken, overmatig downloaden of overbelasten van het netwerk is 

natuurlijk niet toegestaan.  



  

10. Het leggen van contact, het volgen van elkaar of ‘vrienden worden’ is 

een bewuste keuze waarover goed is nagedacht. We weten wie de andere 

persoon is voordat we deze accepteren.  

11. Als er geconstateerd wordt dat de afspraken niet worden nageleefd, 

wordt dit eerst met de betrokkene besproken. Bij een ernstige 

overtreding kan de directie van de school besluiten een maatregel aan 

betrokkene op te leggen. De directie kan besluiten om contact op te 

nemen met de ouders en/of contact op te nemen met de politie indien 

er sprake is van een strafbaar feit.   

12. Leerlingen kennen de 10 gouden privacyregels.  

     



  

4. Elektronische informatie en communicatie regeling 

medewerkers  

  

Artikel 1 Doel en werkingssfeer van deze regeling  

1.1 Deze regeling geeft de wijze aan waarop bij Xpect Primair wordt omgegaan met 
elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC). Deze regeling omvat 
gedragsregels ten aanzien van verantwoord gebruik en geeft regels over de wijze 
waarop controle plaats vindt.  

1.2 Onverantwoord gebruik is  gebruik tegenstrijdig aan de doelstelling en identiteit van 
de school, zowel in persoonlijk gebruik als in relatie tot anderen binnen of buiten 
de school. Hierbij wordt in het bijzonder gedacht aan illegale toepassingen van 
bestanden, godslasterlijke, beledigende, aanstootgevende, gewelddadige, 
racistische, discriminerende, intimiderende, pornografische toepassingen, 
zinloos tijdverdrijf en /of toepassingen die strijdig zijn met de wet of als 
onethisch te karakteriseren zijn.  

1.3 De controle op persoonsgegevens bij gebruik van elektronische informatie- en 
communicatiemiddelen vindt plaats met als doel: a. systeem- en 
netwerkbeveiliging en b. tegengaan onverantwoord gebruik.  

1.4  Deze regeling geldt voor een ieder die ten behoeve van de school 
werkzaamheden verricht.  

  

Artikel 2 Algemene uitgangspunten  

2.1  De controle op gebruik van elektronische informatie- en communicatiemiddelen 
zal overeenkomstig deze regeling uitgevoerd worden.  

2.2   Gestreefd wordt naar een goede balans tussen controle op verantwoord gebruik 
en bescherming van de privacy van personeelsleden op de werkplek.  

2.3  Persoonsgegevens over gebruik van elektronische informatie- en 
communicatiemiddelen worden niet langer bewaard dan noodzakelijk, met een 
maximum bewaartermijn van 6 maanden.  

2.4  De schoolleiding treft voorzieningen over de positie en integriteit van de 
systeembeheerder. Dit wordt geconcretiseerd door de systeembeheerder alleen 
technisch verantwoordelijk te laten zijn. Dit laat onverlet het bepaalde in artikel 5.5. 
Artikel 3 Gebruik van elektronische informatie- en 

communicatiemiddelen  

3.1  Het gebruik van elektronische informatie- en communicatiemiddelen is primair 
verbonden met taken/bezigheden die voortvloeien uit de functie van het 
personeelslid. Zakelijke e-mailcommunicatie heeft slechts plaats via de 
schoolaccount. Gedragsregels die gelden voor het ondertekenen van schriftelijke 
correspondentie, het vertegenwoordigen van de school, het verzenden van post, 
zijn ook van toepassing op gebruik van elektronische informatie- en 
communicatiemiddelen.  

3.2 Personeelsleden mogen elektronische informatie- en communicatiemiddelen 
beperkt, incidenteel en kortstondig gebruiken voor persoonlijke doeleinden mits 



  

dit niet storend is voor de dagelijkse werkzaamheden of het systeem en mits 
hierbij wordt voldaan aan de verdere regels van deze regeling.  

3.3  Het is niet toegestaan om elektronische informatie- en communicatiemiddelen 
zodanig te gebruiken dat het systeem- en/of de beveiliging opzettelijk worden 
aangetast, of de inhoudelijke communicatie tegenstrijdig is aan de doelstelling en 
identiteit zoals omschreven in artikel 1.2.  

3.4  Het is niet toegestaan om elektronische informatie- en communicatiemiddelen voor 
onacceptabele doeleinden te gebruiken. Hierbij moet onder andere worden 
gedacht aan gokken of deelnemen aan kansspelen en het bezoeken van 
chatboxen.  

3.5   Het is in het bijzonder niet toegestaan om:  
• bewust sites te bezoeken die pornografisch, racistisch, discriminerend, 

beledigend of aanstootgevend materiaal bevatten;  

• bewust pornografisch, racistisch, discriminerend, beledigend of 

aanstootgevend materiaal te bekijken of te downloaden of te verspreiden;  

• zich tot niet openbare bronnen op het internet toegang te verschaffen;  

• bewust informatie waartoe men via elektronische informatie- en 

communicatiemiddelen toegang heeft verkregen zonder toestemming te 

veranderen of te vernietigen;  

• actief aan te geven aan webwinkels dat belangstelling bestaat voor het 

ontvangen van productinformatie voor eventuele latere bestellingen in de 

privésfeer;  

• bestanden te downloaden die geen verband houden met studie en/of werk;  

• software en applicaties te downloaden zonder voorafgaande toestemming van 

de beheerder;  

• anoniem of onder een fictieve naam via elektronische informatie- en 

communicatiemiddelen te communiceren;  

• op dreigende, beledigende, seksueel getinte, racistische dan wel 

discriminerende manier via elektronische informatie- en 

communicatiemiddelen te communiceren;  

• inkomende privé-berichten te genereren door het deelnemen aan niet-

zakelijke nieuwsgroepen, abonnementen op e-zines, elektronisch winkelen, 

down- en uploaden van bestanden, nieuwsbrieven en dergelijke;  

• kettingmailberichten te verzenden of door te sturen;  

• een mobiele telefoon van de school te gebruiken in het buitenland zonder 

uitdrukkelijke toestemming van de schoolleiding;  

• iemand lastig te vallen.  

  

3.6 Het is niet toegestaan om foto’s, video’s of ander materiaal van op 

school werkzame personen of leerlingen of andere bij de school betrokkenen 

via elektronische informatie- en communicatiemiddelen bekend te maken. Voor 

het bekend maken van foto’s, video's, filmpjes e.d. waarop personen zijn 



  

afgebeeld is voorafgaande toestemming van betrokkene of diens wettelijke 

vertegenwoordiger vereist.  

3.7 Het is ook anderszins niet toegestaan om door middel van elektronische 

informatie- en communicatiemiddelen in strijd met de wet of onethisch te 

handelen.  

3.8 User-identifcatie (gebruikersnaam) en authenticatie (bijvoorbeeld wachtwoord) 

zijn persoonsgebonden en mogen niet aan anderen worden doorgegeven.  

3.9 Onbedoelde inbreuken op beveiliging, van binnenuit of van buiten de school 

dienen onmiddellijk aan de systeembeheerder gemeld te worden.  

  

Artikel 4 Meldingsplicht  

Een vermoeden van misbruik van elektronische informatie- en communicatiemiddelen 
moet direct worden gemeld bij schoolleiding of voorzitter van het bevoegd gezag.  

  

    

Artikel 5 Controle  

5.1  Controle op gebruik van elektronische informatie- en communicatiemiddelen vindt 
slechts plaats in het kader van in artikel 1.2 en 1.3 genoemde doelen.  

5.2  Het College van Bestuur informeert de personeelsleden voorafgaand aan de 
invoering van de regeling over controle op elektronische informatie- en 
communicatiemiddelen, omtrent de doeleinden, de aard van de gegevens, de 
omstandigheden waaronder zij verkregen zijn en de inhoud van deze regeling.  

5.3  Niet toegestaan gebruik van elektronische informatie- en communicatiemiddelen 
wordt zo veel mogelijk technisch onmogelijk gemaakt.  

5.4   Controle heeft in beginsel steekproefsgewijs plaats.  
5.5  Als het College van Bestuur, de schoolleiding of de systeembeheerder merkt of er op 

geattendeerd wordt dat het EIC-gedrag van een personeelslid niet binnen deze 
kaders verloopt, wordt de collega hier op gewezen en wordt een controle van zijn 
EIC-acties door bevoegde personen als mogelijkheid genoemd.  

5.6  Elektronische informatie- en communicatieberichten van Het College van Bestuur, 
leden van de Raad van Toezicht, vertrouwenspersonen en andere 
personeelsleden met een vertrouwensfunctie, gecommuniceerd in het kader van 
hun functie, zijn in beginsel uitgesloten van controle. Dit geldt niet voor de 
controle bij een ernstig vermoeden van misbruik.  

5.7  Indien een personeelslid of een groep personeelsleden ervan wordt verdacht de 
regels te overtreden, kan gedurende een vastgestelde (korte) periode gerichte 
controle plaatsvinden. De schoolleiding meldt dit aan het College van Bestuur.  

5.8  Het College van Bestuur geeft indien nodig aan de systeembeheerder de opdracht 
om de elektronische informatie- en communicatiemiddelenacties van de 
betrokkene na te gaan.  

5.9  De systeembeheerder brengt van controles schriftelijk verslag uit aan het College 
van Bestuur.  



  

5.10  Personeelsleden, ten aanzien van wie geconstateerd is dat zij zich niet aan deze 
regeling houden, worden zo spoedig mogelijk door de leidinggevende op hun 
gedrag aangesproken.  

5.11  Bij handelen in strijd met deze regeling beslist het College van Bestuur over de al 
dan niet te nemen (disciplinaire) maatregelen. Tot deze maatregelen kan ontslag 
uit het dienstverband behoren.  

  

Artikel 6 Inwerkingtreding en citeertitel  

Deze regeling kan aangehaald worden als EIC-regeling voor personeel en treedt in 
werking op 01-01-2016  
De EIC-regeling is vastgesteld door het bevoegd gezag en vervangt eventuele vorige 
versies.  
  

   
  

5. datalekken en meldplicht.  
  

Een datalek wordt gedefinieerd als het opzettelijk of onopzettelijk vrijgeven van 
beveiligde informatie aan een niet-geautoriseerd publiek. Er moet sprake zijn van het 
'lekken van data' en dat het lekken een onbedoelde of onwettige vernietiging, verlies of 
wijziging van, of een niet geautoriseerde toegang tot verwerkte persoonsgegevens tot 
gevolg heeft.   

Een persoonsgegeven is elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare 
persoon (artikel 1, sub a, Wbp). Een persoon is identificeerbaar indien zijn identiteit 
redelijkerwijs, zonder onevenredige inspanning, vastgesteld kan worden.  

Op 1 januari 2016 trad de wet meldplicht datalekken in werking. De meldplicht is alleen 
van toepassing op datalekken die plaatsvinden in geautomatiseerde gegevensbestanden 
en in gegevensbestanden “op papier” die in een bestand (dossier) zitten, 

of behoren te zitten en waarvoor de school verantwoordelijk is. Daarnaast moet er 
sprake zijn van een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens die leidt tot een 
aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van de 
persoonsgegevens.   

Het is niet zo dat een enkele tekortkoming of kwetsbaarheid in de beveiliging tot een 
melding aan de toezichthouder moet leiden. Als er geen sprake is van verwerking van 
persoonsgegevens, dan is de meldplicht datalekken niet van toepassing.  

  

Wanneer is er sprake van een datalek?  

  



  

 
Schema melding datalekken   

  

Melding door  

  

Melding aan  

  

Termijn  

  

Wijze  

Medewerker  Directeur  Onmiddellijk na 

vaststelling  
Mondeling. De directeur stelt de 

medewerker aanvullende 

vragen op basis van 

meldingsformulier AP.  

Directeur  Bevoegd Gezag* (CvB)  Onmiddellijk na 

vaststelling  
Telefonisch en e-mail. Melding 

zo volledig mogelijk. Zie 

meldingsformulier AP.  

Externe bewerker  Bevoegd Gezag (CvB)  Onmiddellijk na 

vaststelling  
Telefonisch en e-mail. Melding 

zo volledig mogelijk. Zie 

meldingsformulier AP.  

Bevoegd Gezag  AP  Onverwijld, doch binnen 

2 werkdagen  
Standaard meldingsformulier 
AP.  
  

Bevoegd Gezag  Betrokkene(n)  Onverwijld  Afhankelijk van de situatie, 

mondeling of schriftelijk.  
*het College van Bestuur(CvB) kan als verantwoordelijke een vertegenwoordiger aanwijzen die namens hem de 
verplichtingen uit de Wbp nakomt.  

  

     

  

    
Volg schema melding datalekken   



  

  

6. Beschrijving, rolverdeling en verantwoordelijkheden  

  
ter voorkoming van verlies, diefstal en/of misbruik van persoonsgegevens  

WAT  WIE  

toegangsrechten tot persoonsgegevens worden correct, bij de 

functie passend, toegekend.  

directie  

papieren dossiers worden gearchiveerd in gesloten 

dossierkasten. Bewaartermijnen worden gerespecteerd 

conform wet- en regelgeving, vernietiging vindt op daartoe 

geëigende wijze plaats.  

directie  

De schoolserver is geplaatst in een afgesloten ruimte.   directie  

devices, met of zonder persoonsgegevens, zijn beveiligd met 

een persoonlijke toegangscode en worden vergrendeld of 

uitgezet indien niet gebruikt.  

Alle medewerkers  

Het gebruik van externe informatiedragers wordt sterk 

afgeraden. Bij gebruik dienen zij te worden voorzien van een 

wachtwoordbeveiliging.   

Alle medewerkers  

Devices voor professioneel gebruik worden slechts na 

consultatie van bovenschools ICT-er aangeschaft.  

Directeuren  

Bovenschools ICT-er  

Alle devices die eigendom zijn van Xpect Primair, worden 

geïnstalleerd door de bovenschools ICT-er 

(=hoofdbeheerder). Op al deze devices wordt (op termijn) een 

tool geïnstalleerd waarmee de hoofdbeheerder het apparaat 

op afstand kan beheren (uitschakelen).  

Bovenschools ICT-er  

toegangscodes, gebruikersnamen en wachtwoorden van 

devices en applicaties zijn sterk, worden tweemaal per jaar 

gewijzigd, worden niet verspreid en/of gedeeld, en zijn 

opgeborgen op een veilige, niet openbaar toegankelijke 

plaats.   

Alle medewerkers  

op bovenschools niveau zijn de technische 

beveiligingsmaatregelen op orde en deze voldoen aan 

internationale standaarden.  

Bovenschools ICT-er  

er worden geen gevoelige persoonsgegevens gedeeld in 

digitale diensten waarvoor geen contracten en/of 

bewerkersovereenkomsten afgesloten zijn.  

Directie  

Kwaliteitsfunctionaris  

  

er worden gestandaardiseerde bewerkersovereenkomsten, 

inclusief privacybijsluiter en technische maatregelen, 

afgesloten met externe bewerkers van persoonsgegevens. 

Bovenschools of op schoolniveau (als bijlage bij 

licentieovereenkomst)  

Directie   

Kwaliteitsfunctionaris  

  

  

    



  

  

bij afspraken gebruik sociale media en internet  

WAT  WIE  

Leerlingen kennen de 10 gouden sociale media regels en handelen 

ernaar.  
Alle leerlingen  

Medewerkers kennen de 10 gouden privacy-regels en handelen ernaar.  Alle medewerkers  

Bij aanmelding wordt aan ouders toestemming gevraagd voor 

publicatie van foto’s en video’s:  
- In de schoolgids, schoolbrochure en schoolkalender  
- Op de website van de school  
- In de (digitale) nieuwsbrief  
- Op sociale media accounts van de school (zoals Twitter 

en Facebook).  
Ouders moeten kunnen aankruisen voor welk van de opties zij 
toestemming verlenen.  
De toestemming moet minimaal jaarlijks opnieuw gevraagd worden.  

Directie  
  

Gebruik en verspreiding van foto- en videomateriaal op website, 

internet en op sociale media conform de vastgestelde voorwaarden en 

bovendien na jaarlijks opnieuw verkregen toestemming van 

ouders/verzorgers  

Alle medewerkers  

Er worden geen bestanden met gevoelige persoonsgegevens openbaar 

/ op internet gedeeld  
Alle medewerkers  

  

  

  

  

    

7. Overige regelingen.  

  

Overstapservice Onderwijs (OSO).  

Het wettelijk “Besluit uitwisseling leer- en begeleidingsgegevens” somt op 

welke persoonsgegevens scholen met elkaar mogen uitwisselen. Uitgangspunt hierbij 
is dat de school zorgvuldig moet afwegen welke specifieke gegevens van leerlingen 
daadwerkelijk nodig zijn ten behoeve van de begeleiding op de nieuwe school. Van een 
goed functionerende leerling zal de set summier zijn.   
De landelijke overdrachts-standaard is Overstapservice Onderwijs (OSO).  
Onderwijswetten schrijven voor dat scholen een onderwijskundig rapport opstellen en 
verstrekken aan de nieuwe school van een leerling. Een afschrift hiervan wordt 
verstrekt aan de ouders / verzorgers. Ouders dienen toestemming te geven voor het 
vrijgeven van een digitaal overstapdossier aan de nieuwe school.  
Zie ook: www.overstapserviceonderwijs.nl/over-oso/privacy-voorop/  

  

  

Leerlingadministratie en leerlingvolgsysteem en 
personeelsadministratie. ParnasSys wordt gehost door een hostingbedrijf dat is 

http://www.overstapserviceonderwijs.nl/over-oso/privacy-voorop/
http://www.overstapserviceonderwijs.nl/over-oso/privacy-voorop/
http://www.overstapserviceonderwijs.nl/over-oso/privacy-voorop/
http://www.overstapserviceonderwijs.nl/over-oso/privacy-voorop/
http://www.overstapserviceonderwijs.nl/over-oso/privacy-voorop/
http://www.overstapserviceonderwijs.nl/over-oso/privacy-voorop/
http://www.overstapserviceonderwijs.nl/over-oso/privacy-voorop/
http://www.overstapserviceonderwijs.nl/over-oso/privacy-voorop/


  

ingehuurd door ParnasSys. Dit bedrijf zorgt ervoor dat de computers in de lucht blijven. 
De computers met ook persoonsgegevens van de leerlingen staan in een brand- en 
inbraakvrije locatie. Het hostingbedrijf is tevens verantwoordelijk voor het maken van 
backup bestanden. Gegevens van personeelsleden worden geregistreerd in Parnassys en 
in AFAS Online. Beide systemen zijn ISO 27001 gecertificeerd.   
Zie ook: https://parnassys.nl/privacy.php en https://klant.afas.nl/afas-online/privacy  

  

  

Basispoort.  
Basispoort faciliteert het inloggen op leermiddelen. Er worden door Basispoort geen 
leer- en toetsresultaten van leerlingen opgeslagen of uitgewisseld. De systemen van 
Basispoort zijn beveiligd en worden voortdurend getest. Ook worden er onafhankelijk 
beveiligingsaudits uitgevoerd (Pine Digital Security).  
Zie ook: http://info.basispoort.nl/privacy.aspx  

  

  

8. Bronvermelding  

  

• Reader “Privacy in 10 stappen” (Kennisnet).         

• Convenant digitale onderwijsmiddelen en toetsen (POraad).   

• Model bewerkersovereenkomst (POraad).  

• Privacyscan voor scholen (Kennisnet).  

• Grip op datalekken, handreiking voor het beheersen van datalekrisico’s 

(Hutter  

e.a., Wolters Kluwer 2015).  
• Artikel 14 Wbp en artikel 34a Wbp  

• Reader “de meldplicht datalekken in de wet bescherming 

persoonsgegevens” (Autoriteit Persoonsgegevens)  

• Reader Kennisnet “5x dit moet je als school doen bij datalekken” 

op http://kn.nu/sejvm  

   

    

  

9. Basisregels privacy: gouden regels.  

  

10 gouden privacy-regels  
  

Voor alle medewerkers van Xpect Primair:  

  

1. Beveilig je computer en applicaties met een sterk wachtwoord (minimaal 8 

karakters waaronder hoofdletter, cijfer en leesteken) en wijzig dit minimaal elk 

half jaar. Bewaar je wachtwoord op een veilige plek.  

https://parnassys.nl/privacy.php
https://parnassys.nl/privacy.php
https://klant.afas.nl/afas-online/privacy
https://klant.afas.nl/afas-online/privacy
https://klant.afas.nl/afas-online/privacy
https://klant.afas.nl/afas-online/privacy
http://info.basispoort.nl/privacy.aspx
http://info.basispoort.nl/privacy.aspx
http://kn.nu/sejvm
http://kn.nu/sejvm


  

2. Vergrendel je computer, of zet je computer uit als je deze niet gebruikt of je 

werkplek tijdelijk verlaat.  

3. Zet geen data op je computer, werk in Office 365 en/of op de schoolserver.  

4. Ga op verantwoorde wijze om met persoonsgegevens (gegevens die direct of 

indirect informatie geven over een persoon).  

5. Het gebruik van externe informatiedragers (zoals USB-sticks) wordt sterk 

afgeraden. Bij gebruik dienen zij te worden voorzien van een 

wachtwoordbeveiliging.   

6. Sluit dossierkasten en bureaulades waarin persoonsgegevens opgeslagen zijn, 

af.  

7. Ga met gezond verstand om met sociale media en maak dit ook duidelijk aan 

de leerlingen. Voed leerlingen op in goed gebruik van internet en vertoon zelf 

een voorbeeldrol.  

8. Meld datalekken (verlies of diefstal van persoonsgegevens) onmiddellijk aan je 

directeur.  

9. Plaats geen foto’s en video’s van leerlingen op internet, website, 

nieuwsbrief, schoolgids en sociale media tenzij de ouders hiervoor 

toestemming hebben gegeven. Vermeld nooit volledige namen.  

10. Maak geen gebruik van openbare en/of onbeveiligde wifi-netwerken met 

zakelijke device(s) of met je privé device(s) als je dit zakelijk gebruikt.  

  

Voor de directeur gelden bovendien de volgende regels:  
  

1. Informeer ouders in de schoolgids over maatregelen ter bescherming van 

privacy.  

2. Vraag bij inschrijving schriftelijk toestemming aan ouders voor gebruik van 

foto’s en video’s van hun kind(eren) op internet, website, 

nieuwsbrief, schoolgids en sociale media. Voor elke van de genoemde 

categorieën apart schriftelijk toestemming vragen. Actualiseer deze 

toestemming jaarlijks.  

3. Zorg voor veilige opslag van zowel papieren als digitale persoonsgegevens.  

4. Ken gebruikersrechten toe aan medewerkers voor het digitale 

leerlingadministratie en -volgsysteem, conform regeling in het 

privacyreglement en voor zover noodzakelijk om hun werkzaamheden uit te 

kunnen voeren.  

5. Meld datalekken onmiddellijk bij het bestuur.  

6. Zie toe op het gebruik van sociale media. Neem als school enkel deel in besloten 

groepen.  

    

  

10 gouden privacy / sociale media-regels  



  

  

Voor alle kinderen:  

  
1. Geef nooit namen, adressen en telefoonnummers door op internet zonder 

toestemming van je leerkracht of je ouders.  

2. Verstuur geen foto’s van jezelf en anderen zonder toestemming 

van je leerkracht of je ouders.  

3. Reageer niet op e-mails waarin dingen staan waarvan je weet dat dat niet 

hoort.  

Het is niet jouw schuld dat je deze mails krijgt. Meld het aan je leerkracht.  
4. Verstuur geen verzonnen of onbehoorlijke berichten.  

5. Vertel het je leerkracht of je ouders als je informatie tegenkomt op internet 

waarvan je weet dat dat niet hoort.   

6. Plaats nooit persoonlijke gegevens en foto’s van anderen op sociale 

media zonder toestemming van die persoon.   

7. Maak afspraken met je leerkracht wat je gaat doen op internet.  

8. Je gebruikt internet om informatie op te zoeken die je nodig hebt voor 

bijvoorbeeld een leerarrangement, werkstuk of spreekbeurt.  

9. Overmatig downloaden of overbelasten van het netwerk is niet toegestaan.  

10. Hacken of toegang krijgen tot niet-open sites is niet toegestaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

7.8 Toelating, schorsing en verwijdering

 
  

  

Toelating, schorsing en   

  

verwijdering   

  

van leerlingen   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
versiebeheer    vastgesteld    
nummer  datum  geleding  datum  
001 AdJ  13-04-2017  STAF  25-09-2017  
002 AH  15-09-2017      
003 AdJ  18-09-2017      

  

  

  

  

  



  

004 AdJ  26-09-2017      

        

  

Inleiding  

  
Het schoolbestuur heeft de plicht om ervoor te zorgen dat alle kinderen een 
plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Ook 
als zij extra ondersteuning nodig hebben. Dat is het uitgangspunt van passend 
onderwijs. Vaak zal die plek op de school zijn waar ouders hun kind aanmelden. 
Maar soms is dat niet mogelijk en moet er een andere reguliere of speciale 
(basis)school worden gevonden, die de begeleiding waar het kind behoefte aan 
heeft wel kan bieden. De wet geeft dan ook bepaalde voorschriften op het 
terrein van toelaten, schorsen en verwijderen van leerlingen.  
Dit document bevat de afspraken en gedragscodes van Xpect Primair met 
betrekking tot het aannemen, schorsen en verwijderen van leerlingen. Het past 
binnen de kaders van de wet- en regelgeving, waaronder ook die van passend 
onderwijs.  
  
  

1. Toelating.  

  

1.1. Algemeen.  

Voor het toelatingsbeleid van Xpect Primair geldt als uitgangspunt de 
keuzevrijheid van ouders. Zij zoeken een school die het beste aansluit bij hun 
eigen opvattingen en ideeën over goed onderwijs en die zij het beste vinden 
aansluiten bij aard en karakter van hun kind.   
In principe zijn alle leerlingen welkom op een van de scholen van Xpect 
Primair. Er wordt geen onderscheid gemaakt op grond van levensbeschouwing, 
cultuur of beperking. De toelating is niet afhankelijk van een financiële bijdrage 
van ouders.   
Maar soms kan er een reden zijn waarom een school een kind niet als leerling 
kan toelaten. Afhankelijk van de reden waarom een school weigert om een kind 
als leerling toe te laten, heeft de school in kwestie de zorgplicht om een andere 
school te vinden die wel bereid is om het kind als leerling toe te laten, als de 
leerling buiten de basisondersteuning valt van de school waar het kind is 
aangemeld.   
  

1.2. Zorgplicht.  

In het kader van passend onderwijs heeft de school de zorgplicht als de 
toelating van een kind dat extra ondersteuning behoeft, wordt geweigerd 
omdat de ondersteuning niet past binnen het ondersteuningsprofiel van de 
school. De school beslist hierover binnen de wettelijke termijn van 6 tot 
maximaal 10 weken na aanmelding. In dat geval vindt de weigering om het kind 
toe te laten op school niet plaats dan nadat de school, na overleg met de ouders 
en met inachtneming van de ondersteuningsbehoefte van het kind, er voor zorg 
heeft gedragen dat een andere school bereid is de leerling toe te laten. Onder 
extra ondersteuning wordt niet verstaan ondersteuning ter bevordering van de 



  

beheersing van de Nederlandse taal met het oog op het voorkomen en 
bestrijden van onderwijsachterstanden (art. 40 lid 4 WPO).  
  

1.3. Weigeringsgronden anders dan in het kader van 

zorgplicht.  

In bepaalde situaties kan de school weigeren om een kind als leerling toe te 
laten, zonder dat er sprake is van zorgplicht. Dat is het geval bij de volgende 
specifieke weigeringsgronden:  

- er is geen plaatsruimte beschikbaar. De beschikbaarheid van 
plaatsruimte is gerelateerd aan de huisvestingscapaciteit. Er zijn geen 
wettelijke richtlijnen voor een maximale groepsgrootte. De 
rijksoverheid hanteert normen voor minimumruimte per leerling. Voor 
het basisonderwijs is deze bepaald op 3,5 m2 per leerling BVO (BVO = 
inclusief ruimten als gangen, trappen etc).   
De school formuleert beleid op basis waarvan een leerling geweigerd 
kan worden gerealiseerd wegens huisvestingsproblemen. Hierin 
vermeldt de directeur normen voor plaatsruimte, rekening houdend 
met de minimumruimte per leerling.   

- de ouders weigeren desgevraagd om de grondslag van het onderwijs op 
de school te onderschrijven;  

- het kind dat de leeftijd van 5 jaar nog niet heeft bereikt is nog niet 
zindelijk.  

  

1.4. Toelatingsleeftijd en aanmeldtijdstip.  

Om als leerling op een school te kunnen worden toegelaten, moet een kind de 
leeftijd van 4 jaar hebben bereikt. Ouders kunnen hun kind, vanaf de dag 
waarop het de leeftijd van 3 jaar heeft bereikt, schriftelijk aanmelden bij een 
school van Xpect Primair via het aanmeldingsformulier. Zij doen de aanmelding 
zo mogelijk ten minste 10 weken voor de datum waarop toelating wordt 
gevraagd.  
  

1.5. Procedure bij toelating.  

In deze toelatingsprocedure zijn de wettelijke bepalingen betreffende de 
aanmelding en toelating van leerlingen opgenomen (artikel 40 WPO).  

1. De beslissing over toelating van leerlingen is door het bevoegd gezag 
gemandateerd aan de directeur van de school. De toelating is niet 
afhankelijk van het houden van rechtmatig verblijf in de zin van 
artikel 8 van de  
Vreemdelingenwet 2000. De toelating mag niet afhankelijk worden 
gesteld van een geldelijke bijdrage van de ouders.  

2. De aanmelding voor toelating geschiedt schriftelijk en kan worden 
gedaan vanaf de dag waarop het kind de leeftijd van 3 jaar bereikt. 
De ouders doen de aanmelding zo mogelijk ten minste 10 weken 
voor de datum waarop toelating wordt gevraagd en geven bij de 
aanmelding aan bij welke school of scholen eveneens om toelating is 
verzocht.  



  

3. De directeur van de school beoordeelt of de aanmelding een kind 
betreft dat extra ondersteuning behoeft. Hiertoe kan de directeur 
van de school de ouders vragen gegevens te overleggen betreffende 
stoornissen of handicaps van het kind of beperkingen in de 
onderwijsparticipatie. Ouders hebben de plicht om hierbij alle 
relevante informatie over hun kind kenbaar te maken.   
Onder extra ondersteuning wordt niet verstaan ondersteuning ter 
bevordering van de beheersing van de Nederlandse taal met het oog 
op het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden.  

4. Indien de toelating van een leerling die extra ondersteuning behoeft, 
wordt geweigerd, vindt de weigering niet plaats dan nadat de 
directeur van de school er, na overleg met de ouders en met 
inachtneming van de ondersteuningsbehoefte van de leerling en de 
school-ondersteuningsprofielen van de betrokken scholen, voor 
heeft zorg gedragen dat een andere school bereid is de leerling toe te 
laten. Onder andere school kan ook worden verstaan een school voor 
speciaal onderwijs, een school voor speciaal en voortgezet speciaal 
onderwijs of een instelling voor speciaal en voortgezet speciaal 
onderwijs.  

5. Het hierboven genoemde derde en vierde lid zijn niet van 
toepassing:  

a. Indien op de school waar de leerling is aangemeld geen plaatsruimte 
beschikbaar* is, of  

b. Indien de directeur van de school de ouders bij de aanmelding 
verzoekt te verklaren dat zij de grondslag van het onderwijs op de 
school zullen respecteren dan wel te verklaren dat zij de grondslag 
van het onderwijs op de school zullen onderschrijven, en de ouders 
dit weigeren te verklaren.  

6. De directeur van de school neemt de beslissing over toelating van 
een leerling zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 6 weken na ontvangst 
van de aanmelding. Indien de beslissing, bedoeld in de vorige volzin, 
niet binnen 6 weken kan worden gegeven, deelt de directeur dit aan 
de ouders mede en noemt het daarbij een zo kort mogelijke termijn 
waarbinnen de beslissing wel tegemoet kan worden gezien, welke 
termijn ten hoogste 4 weken bedraagt.  

7. Indien de aanmelding een kind betreft dat niet is ingeschreven op 
een andere school, een school voor speciaal onderwijs, een school 
voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs of een instelling voor 
speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, en de beslissing over de 
toelating is 10 weken na de dag waarop het verzoek om toelating is 
gedaan nog niet genomen, wordt het kind met ingang van de dag 
volgend op bedoelde 10 weken, doch niet eerder dan de datum 
waarop het kind de leeftijd heeft bereikt om te kunnen worden 
toegelaten tot de school, tijdelijk geplaatst op de school en als 
leerling ingeschreven. Indien de leerling wordt toegelaten, wordt de 
tijdelijke plaatsing omgezet in een definitieve plaatsing. Indien de 
toelating van de leerling wordt geweigerd of een beslissing wordt 



  

genomen de aanmelding niet te behandelen, wordt de tijdelijke 
plaatsing beëindigd en wordt de leerling uitgeschreven met ingang 
van de dag die volgt op de dag waarop de toelating wordt geweigerd 
of de beslissing wordt genomen de aanmelding niet te behandelen.  

8. Tegen het besluit om de leerling te weigeren, kan door de 
ouders/voogden/verzorgers van het aangemelde kind binnen een 
termijn van 6 weken bezwaar worden gemaakt bij de manager 
schoolontwikkeling. Deze toetst het verloop van het proces van 
toelating op zijn vorm middels het horen van beide partijen. De 
manager schoolontwikkeling besluit binnen 4 weken gerekend vanaf 
de dag waarop het bezwaarschrift is ingediend.  

9. Tegen het besluit, bedoeld in het achtste lid, kan door de 
ouders/voogden/verzorgers van het aangemelde kind binnen een 
termijn van 6 weken beroep worden aangetekend bij het College van 
Bestuur. Het College van Bestuur toetst het proces op vorm en 
inhoud en bepaalt of het door de directeur van de school genomen 
besluit in redelijkheid tot stand is gekomen. Het College van Bestuur 
besluit binnen 4 weken gerekend vanaf de dag waarop het beroep is 
aangetekend.   

  

 1.6.  Plaatsing  

Als een kind op de school wordt toegelaten dan bevestigt de school dit 
schriftelijk dan wel via de mail aan de ouders.   
Het aangemelde kind wordt, wanneer het kind minimaal de leeftijd van 3 jaar 
en 10 maanden heeft bereikt, voorafgaande aan de definitieve plaatsing in de 
gelegenheid gesteld gedurende 5 dagen (of 10 dagdelen) kennis te maken met 
de school, de groep en de groepsleerkracht.  
Plaatsing geschiedt vanaf het moment waarop het kind 4 jaar is geworden. 
Wanneer een leerling afkomstig is van een andere basisschool wordt de 
leerling pas ingeschreven na ontvangst van een bericht van uitschrijving van de 
school van herkomst. De directeur van de ontvangende school stuurt 
vervolgens een bericht van inschrijving naar de school van herkomst. De school 
van herkomst is verplicht een onderwijskundig rapport van de leerling aan te 
leveren.  
  

2. Schorsing en verwijdering.  
   

2.1. Algemeen.  

Beslissingen tot schorsing en verwijdering van leerlingen moeten met de 
uiterste zorgvuldigheid worden genomen. Daarbij wordt ook beoordeeld of de 
maatregel in verhouding staat tot de overtreding met inachtneming van de 
problematiek die aanleiding heeft gegeven tot het overwegen van een besluit 
tot schorsing of verwijdering.  
Schorsing.  

Schorsing is aan de orde wanneer de directie van de school bij ernstig 
wangedrag van een leerling onmiddellijk moet optreden en er tijd nodig is voor 
het zoeken naar een oplossing. Ernstig wangedrag van een leerling kan 



  

bijvoorbeeld zijn diefstal, bedreiging, geweld of mishandeling. De leerling 
misdraagt zich zo, dat sprake is van verstoring van de rust, orde en/of 
veiligheid op school. Een leerling kan op grond van de wet maximaal één week 
worden geschorst. In geval van schorsing wordt altijd de dialoog met ouders 
gevoerd, waarbij een plan van aanpak geformuleerd wordt met als perspectief 
dat daarmee herhaling voorkomen wordt.   
  

2.2. Procedure voor schorsing.  

In deze schorsingsprocedure zijn de wettelijke bepalingen betreffende de 
aanmelding en toelating van leerlingen opgenomen (artikel 40c WPO).  

1. De beslissing over schorsing van leerlingen is door het bevoegd 
gezag gemandateerd aan de directeur van de school.   

2. Wanneer een leerling zich schuldig maakt aan wangedrag of in strijd 
handelt met de schoolafspraken die op hem van toepassing zijn, kan 
de directeur hem, met opgave van redenen, voor een periode van ten 
hoogste één week schorsen.  

3. De directeur voert, alvorens tot schorsing over te gaan, overleg met 
de leerling, de ouders en de groepsleerkracht.   

4. Het besluit tot schorsing wordt door de directeur schriftelijk aan de 
ouders bekendgemaakt. In dit besluit worden vermeld:  

- De redenen voor schorsing;  

- De aanvang en tijdsduur van de schorsing; - 
 Eventueel andere genomen maatregelen.  

5. De school stelt de leerling in staat, bijvoorbeeld door het opgeven 
van huiswerk, te voorkomen dat deze een achterstand oploopt.  

6. De directeur stelt de inspectie van de schorsing voor een periode 
langer dan één dag schriftelijk en met opgave van redenen in kennis. 
De directeur stelt tegelijkertijd de leerplichtambtenaar op de hoogte.  

7. Tegen een besluit tot schorsing kunnen de ouders binnen vijf 
werkdagen na de bekendmaking schriftelijk bezwaar maken bij de 
manager schoolontwikkeling. De manager schoolontwikkeling 
beslist binnen vijf dagen na ontvangst van het bezwaarschrift. Indien 
de manager schoolontwikkeling het bezwaarschrift gegrond 
verklaart, vernietigt de manager schoolontwikkeling, schriftelijk en 
gemotiveerd, het bestreden besluit en neemt een nieuw besluit.   

8. De manager schoolontwikkeling kan, gedurende de behandeling van 
het bezwaar, de schorsing opschorten totdat door de manager 
schoolontwikkeling de beslissing op het bezwaarschrift is genomen.   

9. Tegen het besluit van de manager schoolontwikkeling kunnen de 
ouders binnen zes weken na de bekendmaking, schriftelijk beroep 
aantekenen bij het College van Bestuur van Xpect Primair. Het 
College beslist binnen vier weken na ontvangst van het 
beroepschrift, doch niet eerder dan nadat de leerling en diens 
ouders/voogden/verzorgers in de gelegenheid zijn gesteld te 
worden gehoord.  

10. Indien het College het beroepschrift gegrond verklaart, vernietigt het 
College, schriftelijk en met redenen omkleed, het bestreden besluit.  



  

  

2.3. Verwijdering.  

Verwijdering is een maatregel bij zodanig ernstig wangedrag dat de directie 
van de school concludeert dat de relatie tussen school en leerling en/of ouders 
onherstelbaar verstoord is. In uitzonderlijke gevallen kan herhaaldelijk ernstig 
wangedrag van (één van de) ouders uiteindelijk een reden zijn om tot 
verwijdering van een leerling over te gaan. Het betreft een uiterste maatregel, 
waar slechts onder extreme omstandigheden naar mag worden gegrepen, 
bijvoorbeeld als de aanwezigheid en het gedrag van de ouder(s) een ernstige 
verstoring van de rust of veiligheid op school oplevert.   
Verwijdering kan ook plaatsvinden als ouders niet meewerken aan de 
uitvoering van een toelaatbaarheidsverklaring. In dat geval is de school 
handelingsverlegen en kan deze niet langer tegemoet komen aan de 
ondersteuningsbehoeften van een leerling.   
  

2.4. Procedure voor verwijdering.  

In deze verwijderingsprocedure zijn de wettelijke bepalingen betreffende de 
aanmelding en toelating van leerlingen opgenomen (artikel 40 lid 11 WPO).  

1. De beslissing over verwijdering van leerlingen is door het bevoegd 
gezag gemandateerd aan de directeur van de school.   

2. Wanneer een leerling zich schuldig maakt aan wangedrag of in strijd 
handelt met de schoolafspraken die op hem van toepassing zijn, kan hij 
door de directeur verwijderd worden.  

3. Voordat besloten wordt tot verwijdering, hoort de directeur de 
groepsleerkracht.  

4. De directeur stelt de ouders/voogden/verzorgers schriftelijk op de 
hoogte van het voornemen tot verwijdering. 
Ouders/voogden/verzorgers kunnen hun zienswijze binnen drie 
werkweken na ontvangst van de brief kenbaar maken aan de directeur.  

5. Definitieve verwijdering van een leerling geschiedt slechts na overleg 
met de inspectie. Hangende dit overleg kan de leerling worden 
geschorst. Het overleg strekt er mede toe, na te gaan op welke andere 
wijze de betrokken leerling onderwijs zal kunnen volgen.  

6. De directeur stelt de inspectie schriftelijk en met opgave van redenen in 
kennis. De directeur stelt tevens de leerplichtambtenaar op de hoogte.  

7. De directeur kan besluiten tot definitieve verwijdering van leerlingen 
nadat deze en diens ouders/voogden/verzorgers in de gelegenheid zijn 
gesteld hierover te worden gehoord.  

8. De directeur deelt een besluit tot definitieve verwijdering schriftelijk en 
gemotiveerd mee aan de ouders/voogden/verzorgers van de betrokken 
leerling.   

9. Definitieve verwijdering vindt niet plaats nadat de directeur ervoor zorg 
heeft gedragen dat een andere school bereid is de leerling toe te laten. 
Onder  de andere school kan ook worden verstaan een school voor 
speciaal onderwijs, een school voor speciaal en voortgezet speciaal 
onderwijs of een instelling voor speciaal en voortgezet speciaal 
onderwijs.   



  

10. Indien een leerling wordt verwijderd, zal hij, gedurende de periode dat 
de leerling nog niet is toegelaten tot een andere school, worden 
geschorst.   

11. Tegen een besluit tot definitieve verwijdering kunnen de 
ouders/voogden/verzorgers binnen zes weken na de bekendmaking, 
schriftelijk bezwaar maken bij de manager schoolontwikkeling. De 
manager schoolontwikkeling beslist in overeenstemming met artikel 63 
WPO binnen vier weken na ontvangst van het bezwaarschrift, doch niet 
eerder nadat de leerling, diens ouders/voogden/verzorgers in de 
gelegenheid zijn gesteld te worden gehoord. Indien de manager 
schoolontwikkeling het bezwaarschrift gegrond verklaart, vernietigt de 
manager schoolontwikkeling, schriftelijk en gemotiveerd, het bestreden 
besluit en neemt een nieuw besluit.   

12. De manager schoolontwikkeling kan de desbetreffende leerling, 
gedurende de behandeling van het beroep, de toegang tot de school 
ontzeggen.  

13. Tegen het besluit van de manager schoolontwikkeling kunnen de ouders 
binnen zes weken na de bekendmaking, schriftelijk beroep aantekenen 
bij het College van Bestuur van Xpect Primair. Het College beslist binnen 
vier weken na ontvangst van het beroepschrift, doch niet eerder dan 
nadat de leerling en diens ouders/voogden/verzorgers in de 
gelegenheid zijn gesteld te worden gehoord en kennis hebben kunnen 
nemen van de op die besluiten betrekking hebbende adviezen of 
rapporten.  

14. Indien het College het beroepschrift gegrond verklaart, vernietigt het 
College, schriftelijk en met redenen omkleed, het bestreden besluit.  

  

3. Een ouder de toegang tot de school en het schoolplein 

ontzeggen.  

3.1. Algemeen  

Onder speciale voorwaarden zijn ook ordemaatregelen tegen 
ouders/voogden/verzorgers mogelijk. Dit kan zijn wegens onaanvaardbaar 
ordeverstorend en bedreigend gedrag. Gedurende de periode dat de 
ouder/voogd/verzorger niet in de school en op het schoolplein mag komen, 
dient de school te voorzien in een vast aanspreekpunt.  
  

3.2. Procedure bij toegang ontzeggen.   

4. De beslissing over de ontzegging van de toegang tot de school en de 
daartoe behorende omliggende terreinen is door het bevoegd gezag 
gemandateerd aan de directeur van de school.   

5. Ontzegging toegang betreft een verbod het schoolgebouw en 
schoolplein te betreden.  

6. In geval van verbaal en/of fysiek geweld door een 
ouder/voogd/verzorger kan overgegaan worden tot het ontzeggen van 
de toegang tot de school van de betreffende ouder/voogd/verzorger.  



  

7. De ontzegging van toegang kan maximaal 6 maanden duren, waarna 
opnieuw een besluit wordt genomen over de wijze van toelaten van de 
betreffende ouder of verzorger tot de school.  

8. Een ontzegging van toegang van een ouder/voogd/verzorger wordt 
naast mondeling, altijd schriftelijk en gemotiveerd medegedeeld aan de 
betreffende ouder/voogd/verzorger. Een afschrift gaat naar het bestuur.  

9. Tegen een besluit tot ontzegging van de toegang kunnen de 
ouders/voogden/verzorgers binnen zes weken na de bekendmaking, 
schriftelijk bezwaar maken bij de manager schoolontwikkeling. De 
manager schoolontwikkeling beslist binnen vier weken na ontvangst 
van het bezwaarschrift, doch niet eerder nadat de 
ouders/voogden/verzorgers in de gelegenheid zijn gesteld te worden 
gehoord. Indien de manager schoolontwikkeling het bezwaarschrift 
gegrond verklaart, vernietigt de manager schoolontwikkeling, 
schriftelijk en gemotiveerd, het bestreden besluit en neemt een nieuw 
besluit.   

10. In geval van verbaal en/of fysiek geweld en/of het ernstig in 
gevaar brengen van de leerlingen en personeel wordt aangifte gedaan 
bij de politie. De aangifte kan door de betreffende leerkracht worden 
gedaan, maar ook door de directeur van de school. Indien er sprake is 
van ernstige bedreiging kan er aangifte gedaan worden door het 
bestuur.  

  
  

    

Bronnen:  
- Wet op het Primair Onderwijs  

- www.onderwijsgeschillen.nl  

- Geschillencommissie Passend Onderwijs  

  
Bijlagen:  
  

1. Model aanmeldformulier Xpect Primair  

2. Modelbrief schorsing  

3. Modelbrief voornemen tot verwijdering  

4. Modelbrief definitieve verwijdering  

5. Modelbrief ontzegging toegang school(plein) ouder  

     

http://www.onderwijsgeschillen.nl/
http://www.onderwijsgeschillen.nl/


  

Bijlage 1: model aanmeldformulier Xpect Primair   

  
aanmelding / inschrijving nieuwe leerling  

  
aanmelding op:  ___-___-______  
inschrijving op:   ___-___-______  

              

  

Gegevens leerling  
  

  

Achternaam    
  

  

  

  

  

  

  

  

Sofinr./BSN    

Voornamen (voluit)    Godsdienst    

Roepnaam    
1e  nationaliteit  
2e  nationaliteit    

Adres (waar leerling is 

ingeschreven)    
Culturele 

achtergrond  
(land)  

  

Postcode  en woonplaats  
  

Land van herkomst  
  

Geslacht  M / V*  
Datum in  
Nederland    

Geboortedatum    
Noodnummer 1 met 

naam    

Geboorteplaats    
Noodnummer 2 met 

naam    

          

  

(Voor)schoolse gegevens  

    

Medische gegevens  

  

          



  

 

Kinderopvang / 

PSZ bezocht?  Ja / Nee*   

Naam  
kinderopvang /  
PSZ  

  
VVE Ja /  
Nee*  

Naam 

VVEprogramma    
 

Afkomstig van 

andere school?  Ja / Nee*   

Naam school van 

herkomst     
 

Plaats school van 

herkomst    
 

Volgt onderwijs 

sinds    
 

 

 

Naam huisarts    

Telefoonnummer 

huisarts    

    

Naam tandarts    

Telefoonnummer 

tandarts    

Ziektekostenverzekeraar  
  

Polisnummer    

Medicijnen en/of  

allergieën**  Ja / Nee*  
 

  
*   Doorstrepen wat niet van  toepassing is.  

**   Nadere bijzonderheden kunt u aangeven op het intakeformulier dat wij u na inschrijving 
toesturen.  

  

Gegevens van andere kinderen uit het gezin   

  

Roepnaam (evt. achternaam)  M/V  Geboortedatum  
School / Peuterspeelzaal /  
Kinderdagverblijf  

  

  
      

  

  
      

  

  
      

  

  
      

  

  
      

    

   

Gegevens ouders/verzorgers  
  

  Verzorger 1  Verzorger 2  



  

Achternaam en voorletters  
    

Voornaam      

Geslacht  M / V*  M / V*  

Relatie tot het kind  
Ouder, Verzorger,  
Stiefouder, Pleegouder,  
Voogd*  

Ouder, Verzorger, Stiefouder,  
Pleegouder, Voogd*  

Ouderlijk gezag  Ja / Nee*  Ja / Nee*  

Geboortedatum      

Geboorteplaats      

Nationaliteit      

Beroep      

Hoogst gevolgde opleiding  
    

Diploma behaald?  Ja / Nee*  Ja / Nee*  

Indien ja: land waar 

diploma behaald is?**      

Naam en  telefoon 

werk  
  

  

  

  

Telefoon mobiel      

Telefoon thuis Geheim?    
Ja / Nee*  

  
Ja / Nee*  

E-mail      

Adres      

Postcode en woonplaats  
    

Burgerlijke staat  
Alleenstaand,  
Samenwonend, Gehuwd,  
Gescheiden*  

Alleenstaand, Samenwonend, Gehuwd  
Gescheiden*  

  

Zijn er bijzondere omstandigheden in de gezinssituatie van het kind?***  
  

  Ja / Nee*  

Is een gezinsvoogd aangesteld?            
  

  Ja / Nee*  

Heeft u een aansprakelijkheidsverzekering?          

  
  Ja / Nee*  

  

*   Doorstrepen wat niet van  toepassing is.  

**   Ondergetekende gaat ermee akkoord dat opleidingsgegevens gecontroleerd kunnen worden.  



  

*** Nadere bijzonderheden kunt u aangeven op het intakeformulier dat wij u na inschrijving  
toesturen.  

  

Extra ondersteuning (zie ook bijlage: Procedure na aanmelding)  

  

  

Heeft uw kind speciale of extra ondersteuning nodig?   
  
Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan ondersteuning op lichamelijk / medisch / sociaal / emotioneel / 
psychologisch / intellectueel gebied.  
  
De noodzakelijke ondersteuning van uw kind zou bijvoorbeeld kunnen bestaan uit extra tijd, speciale 
materialen, kennis van de leerkracht, of eisen aan de omgeving, samenwerking met externe instanties.  
  

Ja / Nee*  

Zo ja, kunt u de benodigde extra ondersteuning, die nodig is om uw kind zich goed te laten ontwikkelen,  hieronder 

omschrijven?  

  

Heeft u  contact gehad met hulpverlening  rondom de ondersteuning of begeleiding  van uw kind?  
  
Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan logopedie, fysiotherapie, IMW, Audiologisch Centrum, Visio, 
Revalidatiecentrum, MEE, GGD, GGZ, Loket Vroeghulp of kinderarts.  
  

Ja / Nee*  

Zo ja, kunt u aangeven met welke hulpverleningsinstanties u contact heeft gehad?   

   

Geeft u toestemming om over uw kind bij die instantie(s) informatie op te vragen?  Ja / Nee*  

  

  

Aanmelding andere school  

  

  

  
Toelichting: De school van uw voorkeur heeft de zorgplicht in het kader van de Wet Passend Onderwijs.  
Deze school zal na uw aanmelding onderzoeken of uw kind geplaatst kan worden of dat een andere school meer 
passend is. De andere scholen ondernemen daarom geen actie in het kader van de zorgplicht.  

  



  

Heeft u uw kind ook op andere scholen aangemeld of bent u voornemens dat te 

doen?    Ja / Nee*  

Zo ja, welke scholen zijn dit dan?    

Welke school heeft uw voorkeur?  
  

  

  

* Doorstrepen wat niet van toepassing is.  

  

  

  

  

  

  

(Toestemmings)verklaringen  

  

  

Geeft u toestemming om over uw kind bij de peuterspeelzaal / het kinderdagverblijf 

/ de vorige school informatie op te vragen?  Ja/Nee*  

Geeft u toestemming om foto’s van uw kind te plaatsen in de schoolgids, 

op de website of de facebookpagina van de school?  Ja/Nee*  

Op school wordt gebruik gemaakt van de begeleidingsmethodiek School Video Interactie Begeleiding (SVIB) om de 

leerkrachten te begeleiden bij hun onderwijstaak. De SVIB begeleider hanteert een beroepscode waarin staat dat de 

beelden niet voor andere doeleinden gebruikt worden. Ze worden niet  

zonder uitdrukkelijke toestemming van de SVIB begeleider en de leerkracht aan anderen getoond. Indien 

de methodiek wordt ingezet bij specifieke begeleidingsvragen van één of meer leerlingen, dan worden de 

ouders / verzorgers hiervan in kennis gesteld en om toestemming gevraagd.  
*Doorstrepen wat niet van toepassing is  

  

  

Ondertekening  

  
    Ondergetekende(n) verklaart / verklaren het 

formulier naar waarheid te hebben ingevuld.  

  

Handtekening verzorger 1   
Handtekening verzorger 2  



  

  

  
Datum:  

  

  

  
Datum:  

  

 

Opmerkingen ouders/ verzorgers:  

  

  

  

  

  

  

  

Onze dank voor het invullen van dit aanmeldingsformulier. U kunt dit formulier naar ons opsturen 

of bij ons afgeven. Een kopie van het sofinummer/BSN van uw kind bijvoegen, bijvoorbeeld een 

kopie van een opgave Belastingdienst, id-kaart of paspoort.  

  

  

In te vullen door de school  

  

  

Datum van aanmelding      

Datum van  
uitschrijving        

  
  

Datum van inschrijving    
Reden van  
uitschrijving            

Eerste schooldag    Naam vervolgschool    

Geplaatst in groep           Adres vervolgschool         

Met als leerkracht(en)    
    

  

    
  

  

Voorwaarden bij aanmelding  

  

  

De aanmeldingsprocedure van de school is leidend. Ouders kunnen voor de inschrijving 
het schoolondersteuningsprofiel in de schoolgids raadplegen of opvragen bij de 
directeur van de school. Nadat de ouders hun kind schriftelijk hebben aangemeld, gaat 
de zorgplicht in.  

Hiervoor moet zijn voldaan aan de onderstaande wettelijke afspraken:  



  

• Een kind moet 3 jaar zijn om te kunnen worden aangemeld op school (als u 
eerder aangeeft dat u uw kind graag op onze school geplaatst ziet, registreren 
wij een voorlopige aanmelding, die nog niet als definitieve aanmelding geldt).  

• Aanmelden moet schriftelijk gebeuren door de ouders, zo mogelijk ten minste 
10 weken voor de datum waarop toelating wordt gevraagd.  

• Als ouders het vermoeden hebben dat hun kind extra ondersteuning nodig zal 
hebben, dan moeten ze dit melden bij de aanmelding. Ouders moeten ook alle 
relevante informatie (zoals onderzoeken en rapportages) aan de school 
doorgeven.  

• De ouders onderschrijven de grondslag van de school.  
  

  

Procedure na aanmelding  

  

  

Hieronder geven wij kort aan wat de procedure na aanmelding is. Dit is van belang in 

het kader van de Wet Passend Onderwijs waarin de zorgplicht voor leerlingen geregeld 

is.  

Na ontvangst van het aanmeldingsformulier zijn er twee opties mogelijk.  

  

1. Uw kind heeft geen extra ondersteuning nodig.   
Uw kind wordt op onze school ingeschreven en u krijgt te horen wanneer en in 
welke groep uw kind kan starten.   

Om uw kind zo goed mogelijk te kunnen begeleiden, is het gewenst dat wij zoveel 
mogelijk de achtergronden van uw kind begrijpen. Daarom krijgt u tijdens de 
oefendagen een intakeformulier waarin u uitgebreide informatie over uw kind 
kunt vermelden. Op de eerste schooldag ontvangt u een formulier 

‘ouderverklaring leerlinggewicht’. Graag beide formulieren inleveren op de 
eerste dag dat uw kind officiëel op school komt.  

Als uw kind gestart is in de groep, neemt de leerkracht binnen 2-4 weken contact 
op voor een eerste gesprek. Als er omstandigheden zijn die u liever niet opschrijft, 
wilt u deze dan wel vertellen aan de groepsleerkracht of aan de directie?   

De informatie in dit aanmeldingsformulier, het intakeformulier en uw mondelinge 
informatie wordt vertrouwelijk behandeld.  

2. Uw kind heeft wel extra ondersteuning nodig en u heeft dat bij 

aanmelding aangegeven.   
U wordt uitgenodigd voor een gesprek om toe te lichten waaruit de extra 
ondersteuning moet bestaan. Wij gaan kijken of wij deze ondersteuning als school 
zelf kunnen bieden. Hierbij is ons ondersteuningsprofiel leidraad. Het 
ondersteuningsprofiel kunt u opvragen bij de directeur van de school en vindt u 
ook terug in de schoolgids.  
Kunnen wij de zorg zelf bieden, dan wordt uw kind ingeschreven op onze school en 
gaat de procedure verder zoals beschreven onder punt 1.  
Als wij inschatten dat wij deze zorg niet zelf kunnen bieden, dan gaan wij in 
overleg met u op zoek naar een school die vanuit het ondersteuningsprofiel deze 
zorg wél kan bieden. Dat kan een reguliere basisschool zijn, maar ook een school 
voor speciaal (basis)onderwijs.  
Een besluit hierover wordt binnen 6 weken na ontvangst van het 
aanmeldingsformulier genomen. Deze termijn kan indien nodig nog met een 
periode van 4 weken worden verlengd.  
De termijn om een passende plek voor een leerling te vinden, gaat in vanaf het 
moment dat de school de aanmelding heeft ontvangen. Dat is doorgaans op de 



  

datum dat de ouders het aanmeldingsformulier hebben ingevuld, maar op zijn 
vroegst vanaf 3 jaar. De school geeft dit met een ontvangstbevestiging aan.   

  

  

     



  

Bijlage 2: modelbrief schorsing  

  
  

(logo school)  

  

  

  

Aan de ouders, verzorgers van [naam leerling]  
[adres]  
[postcode en woonplaats]  
  

  
Geachte ouders, verzorgers,  
  
In vervolg op het gesprek dat wij met u hebben gevoerd op [datum] en na 
overleg met de groepsleerkracht [naam leerkracht] delen wij u hierbij mede dat 
uw zoon / dochter [naam leerling] met ingang van [datum] tot uiterlijk 
[datum] is geschorst. Gedurende deze schorsing ontzeggen wij [naam leerling] 
de toegang tot de school.  
  

De reden(en) die ten grondslag liggen aan deze schorsing is / zijn:  
_________________________________________........  
  

De genomen maatregelen met het oog op de schorsing en de gemaakte 
afspraken (plan van aanpak) om herhaling van schorsing te voorkomen zijn:  
_________________________________________........  
(denk aan het meegeven van huiswerkopdrachten, dialoog met de ouders etc.)  
  

U kunt desgewenst uw bezwaren tegen dit besluit aan het schoolbestuur 
kenbaar maken.  
U kunt dat schriftelijk doen binnen 5 werkdagen na ontvangst van deze brief bij  
Mevrouw A. Horsten, manager schoolontwikkeling Xpect Primair  
Postbus 6028,  
5002 AA Tilburg.  
  

Het bezwaar dient het volgende te bevatten:  

- omschrijving van het besluit  

- gronden van het bezwaar  

- uw naam, adresgegevens en handtekening  

  

  

  

  



  

De manager schoolontwikkeling neemt binnen 5 werkdagen na ontvangst van 
het bezwaarschrift een besluit. Met uitzondering van schoolvakanties. De 
5werkdagentermijn begint in dat geval op de eerste werkdag na de 
desbetreffende schoolvakantie.  
  

Hoogachtend,  
  

  

Namens het schoolbestuur van Xpect Primair,  
[naam] directeur basisschool [naam school]  
  

In afschrift aan:  

- het College van Bestuur  

- de leerplichtambtenaar van de gemeente Tilburg  

- de inspectie van het onderwijs   

  

  

Info:  
- Let op: in verband met een mogelijk (juridisch) vervolgtraject de concept-brief altijd voorleggen aan de 

manager schoolontwikkeling.  
- aangetekend met bericht van ontvangst en per gewone post verzenden  
- Tegen het besluit van de manager schoolontwikkeling kunnen de ouders binnen zes weken na de 

bekendmaking, schriftelijk beroep aantekenen bij het College van Bestuur van Xpect Primair. Het College 
beslist binnen vier weken na ontvangst van het beroepschrift, doch niet eerder dan nadat de leerling en 
diens ouders/voogden/verzorgers in de gelegenheid zijn gesteld te worden gehoord.  

     



  

Bijlage 3: modelbrief voornemen tot verwijdering  

  

  

  

(logo school)  

  

  

  

  

Aan de ouders, verzorgers van [naam leerling]  
[adres]  
[postcode en woonplaats]  
  

  
Geachte ouders, verzorgers,  
  
In vervolg op het gesprek dat wij met u hebben gevoerd op [datum] en na 
overleg met de groepsleerkracht [naam leerkracht] delen wij u hierbij mede dat 
wij voornemens zijn uw zoon / dochter [naam leerling] met ingang van 
[datum] op grond van artikel 40 van de Wet op het Primair Onderwijs te 
verwijderen van school.  
  

Uw kind zal definitief worden verwijderd zodra het bestuur een andere school 
bereid heeft gevonden uw kind toe te laten.  
  

U kunt desgewenst binnen drie weken na ontvangst van deze brief laten weten 
wat u ervan vindt. U kunt uw zienswijze richten aan de directeur van de school.  
  

Uw zienswijze dient het volgende te bevatten:  

- omschrijving van het voorgenomen besluit  

- uw reactie op het voorgenomen besluit  

- uw naam, adresgegevens en handtekening  

  

  

Hoogachtend,  
  

  

Namens het schoolbestuur van Xpect Primair,  
[naam] directeur basisschool [naam school]  
  

In afschrift aan:  

- het College van Bestuur  

  

  



  

  

Info:  
- Let op: in verband met een mogelijk (juridisch) vervolgtraject de concept-brief altijd voorleggen aan de 

manager schoolontwikkeling.  
- aangetekend met bericht van ontvangst en per gewone post verzenden  

   
Bijlage 4: modelbrief definitieve verwijdering  

  
  

  

  

(logo school)  

  

  

  

Aan de ouders, verzorgers van [naam leerling]  
[adres]  
[postcode en woonplaats]  
  

  
Geachte ouders, verzorgers,  
  
In vervolg op het gesprek dat wij met u hebben gevoerd op [datum] en na 
overleg met de groepsleerkracht [naam leerkracht] en onze brief d.d. [datum 
brief voornemen tot verwijdering], delen wij u hierbij mede dat uw zoon / 

dochter [naam leerling] met ingang van [datum] op grond van artikel 40 van 
de Wet op het Primair Onderwijs definitief zal worden verwijderd van school.  
  

Wij hebben inmiddels [naam en adres school] bereid gevonden uw kind toe te 
laten. Zie bijlage 1: brief van de desbetreffende school.  
  

De reden(en) die ten grondslag liggen aan deze definitieve verwijdering is / 
zijn: _________________________________________........  
  

De genomen maatregelen met het oog op de verwijdering zijn: 
_________________________________________........  
(denk aan het meegeven van huiswerkopdrachten etc.)  
  

Tegen dit besluit kunt u op grond van artikel 63 lid 3 van de Wet op het Primair 
Onderwijs binnen 6 weken na ontvangst van dit besluit schriftelijk bezwaar 
maken. U kunt dit bezwaar richten aan  
Mevrouw A. Horsten, manager schoolontwikkeling Xpect Primair  
Postbus 6028,  

  

  



  

5002 AA Tilburg.  
  

Voordat de manager schoolontwikkeling een besluit neemt aangaande uw 
bezwaar zult u worden gehoord. De manager schoolontwikkeling beslist 
binnen 4 weken na ontvangst van uw bezwaarschrift.  
  

Het bezwaar dient het volgende te bevatten:  

- omschrijving van het voorgenomen besluit  

- gronden van het bezwaar  

- uw naam, adresgegevens en handtekening  

  

Tegen het besluit kunt u ook bezwaar maken bij de geschillencommissie 
passend onderwijs (GPO).   
  

  

Hoogachtend,  
  

  

Namens het schoolbestuur van Xpect Primair,  
[naam] directeur basisschool [naam school]  
  

In afschrift aan:  

- het College van Bestuur  

- de leerplichtambtenaar van de gemeente Tilburg  

- de inspectie van het onderwijs  

  

Info:  
- Let op: in verband met een mogelijk (juridisch) vervolgtraject de concept-brief altijd voorleggen aan de 

manager schoolontwikkeling.  
- aangetekend met bericht van ontvangst en per gewone post verzenden  

- Tegen het besluit van de manager schoolontwikkeling kunnen de ouders binnen zes weken na de 
bekendmaking, schriftelijk beroep aantekenen bij het College van Bestuur van Xpect Primair. Het College 
beslist binnen vier weken na ontvangst van het beroepschrift, doch niet eerder dan nadat de leerling en 
diens ouders/voogden/verzorgers in de gelegenheid zijn gesteld te worden gehoord en kennis hebben 
kunnen nemen van de op die besluiten betrekking hebbende adviezen of rapporten  

     



  

Bijlage 5: Modelbrief ontzegging toegang school(plein) ouder  

  

  

  

  

(logo school)  

  

  
Aan de ouders, verzorgers van [naam leerling]  
[adres]  
[postcode en woonplaats]  
  

  

Geachte ouders, verzorgers,  
  

Per brief van [datum] heeft ondergetekende als directeur van basisschool 
[naam school] een aantal afspraken met u vastgelegd over de wijze waarop 
[naam school], de school van uw zoon/dochter, en u met elkaar zullen 
communiceren.  
  

Deze afspraken betroffen [samenvatting van gemaakte afspraken, bijvoorbeeld: 
met respect spreken met en over de medewerkers van de school, niet 
aanspreken van leerlingen op het schoolplein en binnen de school, vertrouwen 
tonen in de wijze waarop de school het onderwijs verzorgt en zich houden aan 
schoolspecifieke afspraken].  
  

De laatste weken / maanden hebben zich diverse incidenten voorgedaan, 
waarbij u zich niet aan de gemaakte afspraken hebt gehouden.   
Het betreft [opsomming van incidenten met data, bijvoorbeeld bedreiging van 
medewerkers, directeur, leerlingen].   
  

Nadat de directeur u op [datum] heeft gewezen op de gemaakte afspraken in 
relatie tot het incident [weergave incident en datum] heeft hij / zij u 
gesommeerd de school te verlaten. Naar aanleiding van deze gebeurtenis zien 
de directeur van de school en namens het schoolbestuur de manager 
schoolontwikkeling zich genoodzaakt te besluiten tot de volgende maatregel.  
  

U wordt de toegang tot [naam, adres, plaats school] en de daartoe behorende 
omliggende terreinen tot nader order ontzegd. Bij overtreding van dit verbod 
zult u met behulp van de wijkagent worden verwijderd. Deze is over deze 
ontzegging ingelicht.  

  

  

  



  

  

Ook wordt u tot nader order een contactverbod opgelegd met medewerkers 
van de school, zowel per telefoon, post, fax als per e-mail. Dit verbod geldt niet 
voor de algemeen gangbare korte mededelingen betreffende [naam leerling] 
die niet kunnen wachten en nodig zijn voor een goede voortgang van het 
onderwijs zoals ziekmelding en lichamelijke belemmeringen om aan bepaalde 
lessen volledig mee te doen.  
  

De school zal telkens wanneer dit voor het onderwijs aan [naam leerling] 
noodzakelijk is u apart uitnodigen om dit te komen bespreken.  
  

In de week van [datum in laatste week van ontzegging] zullen wij met u 
bespreken of het mogelijk is bovenstaande verboden op enigerlei wijze te 
versoepelen.  
  

  

  

Hoogachtend,  
  

  

Namens het schoolbestuur van Xpect Primair,  
[naam] directeur basisschool [naam school]  
  

  

Info:  
- Let op: in verband met een mogelijk (juridisch) vervolgtraject de concept-brief altijd voorleggen aan de 

manager schoolontwikkeling.  
- Aangetekend met bericht van ontvangst en per gewone post verzenden  
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Inleiding  

  

  
De Wet op het Primair Onderwijs (WPO) verplicht Xpect Primair om een 
klachtenregeling vast te stellen en een klachtencommissie in te stellen. Volgens 
de wet kunnen ouders, leerlingen en personeelsleden klachten indienen over 
gedragingen en beslissingen van medewerkers van de scholen of het 
schoolbestuur.  
  
Xpect Primair streeft ernaar om klachten zoveel mogelijk te voorkomen door het 
voeren van een preventief beleid en door het hanteren van een gedragscode die 
geldt voor alle medewerkers. Wij streven naar een zorgvuldige behandeling van 
klachten. Hierbij nemen we ook ten opzichte van de aangeklaagde een 
behoorlijke afhandeling in acht.   
  
Xpect Primair is aangesloten bij de Onafhankelijke Klachtencommissie 
Machtsmisbruik in het Onderwijs (KOMM). De Stichting KOMM  hanteert de 
“Klachtenregeling van de stichting KOMM onafhankelijke 

klachtencommissie machtsmisbruik in het onderwijs” (januari 2010). 
Deze regeling is door Xpect Primair ongewijzigd overgenomen en vastgesteld.  
  
Het adres van de klachtencommissie:  
Stichting KOMM,  
Postbus 75,  
4850 AB Ulvenhout.  
T: 06-10585367  
E: kommadk@gmail.com  

I: www.komm.nl  

  

  

     

http://www.komm.nl/
http://www.komm.nl/


  

Typen klachten  

  

  
Binnen Xpect Primair onderscheiden we 2 typen klachten.   
  

Algemene klachten.  

De afhandeling van algemene klachten dient primair op schoolniveau 
plaats te vinden. Indien het niet lukt om de zaak op school op te lossen, 
kan de klager besluiten om de klacht neer te leggen bij het Bevoegd Gezag 
(het schoolbestuur) of de klachtencommissie in te schakelen. De 
klachtencommissie neemt een algemene klacht pas in behandeling nadat 
de klachtbehandeling op schoolniveau is doorlopen.  
  

De school hanteert bij de afhandeling van klachten de volgende 
uitgangspunten:  
- Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden geuit. Een 

mondelinge klacht kan tegen eenieder worden geuit. De persoon 
binnen de school die de klacht ontvangt, heeft de 
verantwoordelijkheid om hier iets mee te doen. Deze fase is informeel.  

- Schriftelijke klachten kunnen het vervolg zijn op een in eerste 
instantie mondelinge klacht, maar kunnen ook direct zijn ingediend, 
zonder dat de klager eerst informeel mondeling klacht neergelegd 
heeft, of zonder dat de klager eerst informeel contact heeft gehad met 
de aangeklaagde.  

- Schriftelijke klachten worden ingediend bij de directeur van de school, 
die ervoor zorgt dat de klacht wordt afgehandeld. Uitgangspunt 
daarbij is dat de klacht wordt afgehandeld door de betrokkene / 
aangeklaagde zelf of, als dat niet mogelijk is, door de directeur.  

- De registratie van klachten en de verslaglegging van het proces van 
klachtafhandeling vindt plaats op schoolniveau en per schooljaar. Elke 
klacht wordt gemeld bij het bevoegd gezag ten behoeve van het 
onderwijsjaarverslag van de stichting, waarin enkel aantallen en 
resultaten van afhandeling op bestuursniveau worden vermeld.      

  
De afhandeling van de klacht moet op een behoorlijke manier gebeuren. 
Hierbij staat bemiddeling om tot een oplossing te komen voorop. Onder 
behoorlijke afhandeling wordt in ieder geval verstaan:  

- het verstrekken van voldoende informatie aan de klager;  

- de klager in de gelegenheid stellen zijn/haar klacht toe te lichten; - 
 eventueel informatie vragen aan derden;  

- afhandeling binnen een redelijke termijn.  
  

Indien een klacht wordt behandeld door een ander dan degene tegen wie 
de klacht is ingediend, dient ook ten aanzien van de aangeklaagde een 
behoorlijke afhandeling in acht te worden genomen.  
  



  

De afronding van een schriftelijke klacht gebeurt door een schriftelijke 
mededeling van de directeur aan de klager. Daarin wordt aangegeven wat 
de bevindingen en de conclusies zijn naar aanleiding van de klacht.   
  

Indien de klager het oneens is met de uitkomst van bovenvermelde 
bevindingen, kan deze binnen een termijn van 4 weken tegen de uitkomst 
bezwaar aantekenen bij de manager schoolontwikkeling. De manager 
schoolontwikkeling bemiddelt zelf of zet namens het schoolbestuur een 
onafhankelijke mediator in. Indien de klacht door de bemiddeling is 
opgelost, wordt aangegeven op welke wijze dat is geschied.  

    

  

De klager heeft vervolgens altijd nog de mogelijkheid de klacht voor te leggen aan 
de externe vertrouwenspersoon en aan de klachtencommissie KOMM, waarin 
juridische en gedragswetenschappelijke deskundigheid aanwezig is.  

  

Klachten m.b.t. persoonlijke integriteit.  

Klachten met betrekking tot persoonlijke integriteit, te weten seksuele 
intimidatie, machtsmisbruik, agressie, geweld (waaronder pesten) en 
discriminatie gaan rechtstreeks naar de klachtencommissie, met 
toepassing van het “Protocol signalering en melding seksuele 

intimidatie en/of seksueel misbruik van leerlingen”.  
Als het bevoegd gezag melding krijgt van een vermoeden van een 
zedenmisdrijf tussen een medewerker en een minderjarige leerling, dan is 
het bestuur verplicht hierover in overleg te treden met de 
vertrouwensinspecteur.  

      



  

Protocol signalering en melding seksuele intimidatie en/of 
seksueel misbruik van leerlingen  

  
1. Inleiding.  

Onderwijsorganisaties moeten zorgen voor een veilig werkklimaat waarin 
personeel én leerlingen worden beschermd tegen onder andere seksuele 
intimidatie en/of seksueel misbruik.  
Dit protocol gaat over hoe te handelen in geval van (een vermoeden van) 
seksuele intimidatie en/of seksueel misbruik van een leerling door een 
medewerker van de scholen van Xpect Primair.  
Het is van belang om in een dergelijk emotioneel moeilijke situatie zorgvuldig 
met alle betrokkenen te blijven omgaan. Het beschikken over een met elkaar 
afgesproken protocol biedt hiertoe houvast.  
  

2. Begripsomschrijvingen.  

2.1. Seksuele intimidatie.  
Seksuele intimidatie is enig vorm van verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met 
een seksuele bijbetekenis, dat als doel of tot gevolg heeft, dat de waardigheid van 
een persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, 
vijandige, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd.1  

2.2. Seksueel misbruik.  
Seksueel misbruik van kinderen is seksueel contact van (jong) volwassenen met 
kinderen jonger dan 16 jaar. Deze contacten zijn tegen de zin van het kind of 
zonder dat het kind deze contacten kan weigeren. Daders zetten het kind 
emotioneel onder druk, dwingen het kind tot seksuele handelingen of zorgen 
door hun overwicht dat het kind geen nee durft te zeggen tegen seksuele 
toenaderingen. In Nederland is seksueel contact met een kind onder de 12 jaar 
altijd strafbaar. Een volwassene die seksueel contact heeft met een minderjarige 
die afhankelijk van hem is, is ook strafbaar.2  

Er bestaan vele uitingsvormen van seksueel misbruik van kinderen. 
Verschillende gedragingen zijn door hun duidelijke seksuele karakter niet voor 
tweeërlei uitleg vatbaar. Bij andere gedragingen kunnen vloeiende overgangen 
bestaan tussen wat wel en niet als seksueel getypeerd kan worden. Als criterium 
kan dan gehanteerd worden, of het welzijn van het kind en zijn/haar lichamelijke 
en psychische integriteit ondergeschikt worden gemaakt aan de bevrediging van 
de (seksuele) behoeften van de medewerker.  

  

2.3. Medewerker.  
Een persoon werkzaam bij de Stichting Xpect Primair. Hieronder worden 
verstaan:  

- leraren;  
- (adjunct) directieleden;  



  

- onderwijsondersteunende functionarissen;  
- externe leraren, bijvoorbeeld gedetacheerd of werkzaam via een 

uitzendbureau;  

- externe (adjunct) directieleden;  
- externe onderwijsondersteunende functionarissen, bijvoorbeeld 

schoonmakers;  

- Leraren in Opleiding (LIO’s) en Onderwijsassistenten in 

Opleiding, die met een   

- Leerarbeidsovereenkomst als werknemer zijn benoemd;  

- Overblijfmedewerkers (TSO), waaronder ook vrijwilligers;  

                                                           

  

  

  

- Structurele overige vrijwilligers (vrijwilligersvergoeding).  
  

2.4. Ouders/verzorgers.  

Ouders die het ouderlijk gezag uitoefenen ex artikel 245-253 boek 1 Burgerlijk 
Wetboek, en de vader personen/verzorgers die voogdij uitoefent ex artikel 283-
291 boek 1 Burgerlijk Wetboek.  

2.5. Bevoegd gezag.  
Het bevoegd gezag is het bestuur van de Stichting Xpect Primair. De voorzitter 
van het  College van Bestuur Xpect Primair is mevr. mr. Carin Zandbergen. Het 
adres van het College van Bestuur is:   
Postbus 
6028  5002 
AA  Tilburg   
tel.: 013-4648230   
  

3. Verbodsbepaling op seksueel misbruik.  

- Elke medewerker zal zich ervan onthouden leerlingen te bejegenen op een 
wijze die een leerling in zijn waardigheid of fysieke en geestelijke integriteit 
aantast, of ook verder in zijn/haar privé-leven door te dringen dan nodig is 
voor het gestelde onderwijs-/opvoeding-/begeleidingsdoel.  

- Daarbij zal de medewerker nooit de specifiek professionele situatie gebruiken 
(=misbruiken) ten eigen nutte of voor doeleinden die in strijd zijn met 
zijn/haar verantwoordelijkheid voor de leerling en/of die de grenzen van de 
professionele relatie overschrijden.  

- Seksuele handelingen en intiemere relaties tussen medewerkers en leerlingen 
zijn niet geoorloofd en worden altijd beschouwd als seksueel misbruik. Ook 
als een leerling dat verlangt of daartoe uitnodigt, dient de medewerker 
seksuele toenaderingspogingen af te wijzen.  

  



  

4. Beleid ten aanzien van seksueel misbruik en/of seksuele 

intimidatie.  

4.1. Preventief beleid  
De Stichting Xpect Primair voert een preventief beleid ten aanzien van seksueel 
misbruik en of seksuele intimidatie. Dit beleid bestaat uit:  

- het onderkennen van het risico: seksueel misbruik/seksuele intimidatie 

wordt wel omschreven als een ‘beroepsrisico’ voor mensen die met 
kinderen werken;  

- dit protocol ter voorkoming van seksueel misbruik waarbij zowel 
leerlingen/ouders als medewerkers weten, dat er bij seksueel misbruik 
passende maatregelen worden genomen.  
  

4.2. Personeelsbeleid  

- Het ‘protocol seksueel misbruik’ wordt aan alle medewerkers ter 

kennis gesteld bij indiensttreding. Medewerk(st)ers conformeren zich 
hieraan.  

- Medewerkers zoals genoemd in artikel 2.3. zijn verplicht een recente 
Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te overleggen. Indien geen recente VOG 
overlegd kan worden, dan dient deze direct na indiensttreding te worden 
aangevraagd bij de gemeente en uiterlijk 2 maanden na indiensttreding te 
worden ingeleverd.     

- Leerkrachten en andere medewerkers houden zich aan de gedragsregels zoals 
opgenomen in de bijlage bij dit protocol.  

  

4.3. Voorzieningen voor ouders en leerlingen  

- Ouders worden via de schoolgids geïnformeerd over het 

‘protocol seksueel misbruik’.  

- Alle Xpect Primair scholen hebben ten minste één interne 
vertrouwenscontactpersoon waar ouders/leerlingen terecht kunnen in 
geval van seksueel misbruik/seksuele intimidatie of een vermoeden 
daarvan.  

- Xpect Primair heeft twee externe vertrouwenscontactpersonen die 
werkzaam zijn voor alle scholen binnen de stichting. Ouders/leerlingen 
kunnen naar een externe  

vertrouwenscontactpersoon worden doorverwezen door een interne 
vertrouwenscontactpersoon. Men kan ook rechtstreeks contact opnemen.  

  

5. Meldingsprocedure.  

Medewerkers in het primair onderwijs (po) en het voortgezet onderwijs (vo) zijn 
wettelijk verplicht het bevoegd gezag onmiddellijk te informeren als zij 
informatie krijgen over een mogelijk zedendelict. Het gaat dan om een strafbaar 
feit waarbij een medewerker van de school een minderjarige leerling seksueel 
heeft misbruikt of geïntimideerd. 3  



  

Als het bevoegd gezag melding krijgt van een vermoeden van een zedenmisdrijf 
tussen een medewerker en een minderjarige leerling, dan is het bestuur verplicht 
hierover in overleg te treden met de vertrouwensinspecteur. Zie ook punt 6.  

In dit verband gelden de volgende regels:  

- alle medewerkers van Xpect Primair zijn verplicht klachten over of 
signalen/vermoedens van seksueel misbruik door medewerkers onverwijld 
te melden aan de directie van de school dan wel aan het bevoegd gezag. 
Indien de melding wordt gedaan bij de directie van de school dan dient deze 
het bevoegd gezag daarvan onmiddellijk in kennis te stellen. Indien de 
melding wordt gedaan bij het bevoegd gezag, dan wordt de directie zo 
spoedig mogelijk geïnformeerd;  

- melding door leerlingen: bij melding van seksueel misbruik door een leerling 
is opvang en steun voor de leerling het eerste aandachtspunt. Degene bij wie 
de leerling het seksueel misbruik meldt, heeft dezelfde plicht als het 
hierboven genoemd;  

- melding door medewerkers: wanneer een medewerker misbruik door een 
collega/volwassene constateert is hij/zij verplicht dit onmiddellijk te melden 
bij de directeur van de school of bij het bevoegd gezag. Voor de directie geldt 
ook hier het gestelde onder het eerste gedachtestreepje;  

- melding door ‘derden’: Als de melding van ‘derden’ komt, dient 

de medewerker bij wie de melding binnenkomt te handelen als vermeld 
onder het eerste gedachtestreepje;  

- de ouders van de betrokken leerling worden zo spoedig mogelijk op de 
hoogte gesteld door de directeur;  

- de medewerker over wie vermoedens van seksueel misbruik bestaan, wordt 
hiervan op de hoogte gesteld zodra dit mogelijk is. Indien er aangifte is 
gedaan, is eerst overleg met justitie noodzakelijk. De directeur attendeert de 
medewerker op de mogelijkheden van juridisch advies en ondersteuning, 
bijvoorbeeld in de persoon van externe vertrouwenspersoon.  

  

6. Procedure bij misbruik en seksuele intimidatie.  

  

- De procedure die het bevoegd gezag moet volgen bij seksueel 
misbruik/seksuele intimidatie is in de wet vastgelegd. De wet verplicht 
het bevoegd gezag onmiddellijk te overleggen met de 
vertrouwensinspecteur;4  

                                                           

   
- is de conclusie dat, na overleg tussen bevoegd gezag en 

vertrouwensinspecteur, er sprake is van een redelijk vermoeden, dan doet 
het bevoegd gezag direct aangifte bij politie/justitie. Vooraf stelt het 
bevoegd gezag de ouders/verzorgers van de betrokken leerling hiervan 
op de hoogte. Mogelijke bedenkingen van betrokken ouders en leerlingen 



  

ontslaan het bevoegd gezag niet van de verplichting tot het doen van 
aangifte;  

- de aangeklaagde wordt op de hoogte gesteld na overleg met justitie; - 
 ouders, leerlingen kunnen ook aangifte doen.  

  
  

7. Maatregelen.  

- De directie neemt, in overleg met het bevoegd gezag, vanaf het moment  van 
melding de nodige passende maatregelen die er op gericht zijn verdere 
contacten tussen betrokken leerling en medewerker te voorkomen;  

- al naar gelang de ernst van de melding beslist de directie in overleg met het 
bevoegd gezag en de vertrouwensinspecteur of de vermeende dader 
hangende het onderzoek met onmiddellijke ingang, op non-actief wordt 
gesteld of wordt geschorst;  

- indien de directeur is aangeklaagd, neemt het bevoegd gezag de nodige 
passende maatregelen;  

- als een stagiaire is aangeklaagd wordt betreffende opleiding betrokken bij de 
maatregelen;  

- afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek, neemt het bevoegd gezag 
passende maatregelen;  

- wanneer een zaak is afgerond, worden de procedure, de werkwijze en de 
gevolgen/het resultaat met de bij de zaak betrokken personen geëvalueerd en 
schriftelijk vastgelegd. Bij de evaluatie worden, indien mogelijk de 
aangeklaagde, het slachtoffer, de ouders, het team en de directeur betrokken. 
De directeur is verantwoordelijk voor het dossier.  

    
8. Communicatie.  

- De directie legt, tijdens en na het onderzoek, de grootst mogelijke 
terughoudendheid aan de dag t.a.v. het bespreken van het gemelde met 
anderen, in het belang van klager en aangeklaagde;  

- in geval van journalistieke belangstelling voor mogelijk seksueel misbruik 
of vermoedens/geruchten daaromtrent dienen alle contacten met de pers 
via het bevoegd gezag te lopen;  

- het bevoegd gezag draagt zorg voor het informeren van betrokken 
personen en instanties over het onderzoek.  

  
1 Bron:  Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen artikel 1a derde lid  
  
2 Bron:  www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/vragen-en-antwoorden  
  
3 Bron:  Wet Bestrijding van seksueel geweld en seksuele intimidatie in het  onderwijs/meld- en aangifteplicht 

(1999).   
  
4 Bron:  www.onderwijsinspectie.nl  
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Toelichting bij protocol signalering en melding seksuele intimidatie en/of 
seksueel misbruik van leerlingen.  
  

Gedragsregels op scholen van Xpect Primair  

1. In de onderbouwgroepen, groep 1 t/m 4,  komt het regelmatig voor dat een 
kind even bij de leerkracht op schoot wil en mag. Dit moet altijd zichtbaar zijn 
voor anderen en nooit in een afgesloten ruimte. Bij kinderen in hogere 
groepen vinden wij dat niet vanzelfsprekend. Mocht je als leraar twijfelen aan 
het gedrag van een kind (dat bijvoorbeeld erg veel aangehaald wil worden) ga 
je daarover praten met een collega, dan wel met iemand van de directie.   

2. Alleen kinderen van groep 1 en 2 worden geholpen met aan- en uitkleden. De 
oudere kinderen moeten dat zelf doen. (Uitzonderingen in groep 3 worden 
individueel bekeken).   

3. Als er na een gymles gedoucht wordt in de groepen 6,7 en 8 is toezicht nodig. 
Hierbij houdt de leerkracht zoveel mogelijk rekening met de privacy van de 
kinderen. De leerkrachten zullen zich niet onnodig ophouden bij de kinderen 
tijdens het afdrogen en aankleden.   

4. De leerkrachten leggen uit dat de kinderen snel moeten omkleden. Wanneer 
de leerkracht (stimulerend) moet optreden, komt hij/zij na kloppen op de 
deur binnen. Hoe normaler je als leerkracht doet, hoe normaler de kinderen je 
aanwezigheid ook vinden.   

5. Medewerkers van Xpect Primair begeven zich niet in de persoonlijke leefsfeer 
van de kinderen.   

6. Medewerkers van Xpect Primair laten na schooltijd geen leerlingen op school 
blijven of naar school komen. Als dit wel gebeurt, is dat na goed overleg met 
de ouders of verzorgers, zijn het altijd  meerdere kinderen die mogen/moeten 
komen (vaak om wat te helpen) en is dit zichtbaar voor anderen.   

7. Op een schoolkamp slapen de jongens en meisjes op aparte slaapzalen. De 
leiding slaapt vervolgens ook weer op aparte slaapzalen. Het gebruik van 
toiletten en douches is zo geregeld dat ook dit gescheiden kan plaatsvinden. 
Indien voortdurend toezicht op de slaapzalen noodzakelijk is, bij jonge 
kinderen en / of bij onrust, dan verblijven minimaal twee personen van de 
leiding op betreffende slaapzaal, mannen bij de jongens en vrouwen bij de 
meisjes.     

8. Er komen op school geen tekeningen e.d. voor waarop mensen als 
minderwaardig of als lustobject worden afgebeeld. (We willen überhaupt niet 
dat er bepaalde groepen uit de samenleving op een dergelijke wijze worden 
afgebeeld).   

9. Medewerkers van Xpect Primair dragen er allen zorg voor dat er geen 
grappen, toespelingen e.d. gemaakt worden, die seksueel getint of 
vernederend zijn. Wanneer iemand zich stoort aan bepaalde grappen of 
opmerkingen, dan moet hij/zij zich zo veilig voelen, dat de onvrede hierover 
geuit kan worden.   

10. Binnen de mogelijkheden die de informatietechnologie biedt, is het niet 
toegestaan om ongewenste pagina’s op te roepen, dan wel 

ongewenste berichten te verspreiden (zie in dit verband ook het 
internetprotocol).  



  

11. Medewerkers geven geen gehoor aan individuele uitnodigingen van 
leerlingen op forums als Facebook, Instagram, Snapchat, etc. Er kan en mag 
gecommuniceerd worden op forums, altijd met behulp van een openbaar en 
zichtbaar school- of groepsaccount.   

  
  

  

  

    

De klachtenregeling van Xpect Primair 

(KOMM).  

  

  

KLACHTENREGELING VAN DE STICHTING KOMM 
ONAFHANKELIJKE KLACHTENCOMMISSIE 

MACHTSMISBRUIK IN HET ONDERWIJS 

werkzaam in  Zuid-Nederland januari 2010  
  

  

INHOUDSOPGAVE  
  

  

I. ALGEMEEN  

     art.  1    definities  
     art.  2    werkingssfeer  
 art.  3    algemene verplichtingen  
     art.  4    indienen van een klacht  
     art.  5    bekendmaking  

  

II. DE INTERNE CONTACTPERSOON TEN BEHOEVE VAN 

LEERLINGEN   BIJ KLACHTEN OVER MACHTSMISBRUIK  

     art.  6    aanwijzing  
     art.  7    taken en bevoegdheden  

  

III. DE EXTERNE VERTROUWENSPERSOON TEN BEHOEVE 

VAN   LEERLINGEN EN OUDERS  

    art.  8   
 aanwijzing     art.  9   
 taken  

     art.  10    bevoegdheden  
     art.  11    verantwoording/bescherming  
     art.  12    geheimhouding/archief  

  



  

IV. DE VERTROUWENSPERSOON TEN BEHOEVE VAN 

VOLWASSENEN  

    art.  13   
 aanwijzing     art.  14   
 taken  

     art.  15    bevoegdheden  
     art.  16    verantwoording/bescherming  
     art.  17    geheimhouding/archief  

    

  

V. DE ONAFHANKELIJKE KLACHTENCOMMISSIE  
    art.  18    algemeen  

    art.  19    taken  

    art.  20    bevoegdheden  

    art.  21    indiening van een klacht  

    art.  22    aanstonds niet ontvankelijk  

    art.  23    voeging  

    art.  24    onderzoek  

    art.  25    intrekking klacht  

    art.  26    opschorting klachtbehandeling  

    art.  27    bijstand  

    art.  28    beslotenheid  

    art.  29    beraadslaging  

    art.  30    uitspraaktermijn  

    art.  31    uitspraak  

    art.  32    bekendmaking  

    art.  33    beslissing bevoegd gezag  

  

  

  

  art.  34    archief  

VI.  BEMIDDELING    

    art.  35    bemiddeling  

    art.  36    geheimhouding  

  

  

  art.  37    uitkomst  

VII.  SLOTBEPALINGEN   

    art.  38    toelichting  

    art.  39    onvoorziene omstandigheden  

    art.  40    aanhalen van de regeling  

    art.  41    inwerkingtreding  

 I.  ALGEMEEN  
  
Het bevoegd gezag van de Stichting Xpect Primair   
gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het 
voortgezet onderwijs en/of de Wet op de expertisecentra; gehoord de 
medezeggenschapsraad/gemeenschappelijke medezeggenschapsraad;    stelt de 
volgende Klachtenregeling vast, conform de voorwaarden voor aansluiting van 
de Stichting KOMM.  



  

  

  

ARTIKEL 1: DEFINITIES  
Deze regeling verstaat 
onder: a. Klacht:  

Elke schriftelijke uiting van onvrede over gedragingen en beslissingen dan 
wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen 
van/door de aangeklaagde.  

b. Geschil:  
Het conflict tussen klager en aangeklaagde, waarover zij het eens zijn dat dit 
door bemiddeling zou kunnen worden opgelost.  

c. Machtsmisbruik:  
Alle vormen van seksuele intimidatie, discriminatie, agressie/geweld/pesten 
die zich voordoen binnen of in samenhang met de onderwijssituatie.  

d. Leden van de (onderwijs)instelling:  
Alle personen die leren, doceren aan of werkzaamheden verrichten voor, of 
op een andere manier betrokken zijn bij de (onderwijs)instelling, al dan niet 
vrijwillig of tijdelijk.  

e. Klager:  

De natuurlijke persoon, zijnde een lid van de (onderwijs)instelling zoals 
bedoeld onder d.,  die een klacht heeft gemeld of ingediend of wil melden of 
indienen.  

f. Aangeklaagde:  

De persoon of groepering tegen wie de klacht is gericht.  
g. (Interne) Contactpersoon:  

Een persoon als bedoeld in paragraaf II van deze regeling.  
h. (Externe) Vertrouwenspersoon:  

Een persoon als bedoeld in paragraaf III en IV van deze regeling.  
i. Onafhankelijke Klachtencommissie:  

De commissie als bedoeld in paragraaf V van deze regeling.  
j. Bevoegd gezag:  

De instantie genoemd in artikel 1 van de Wet op het Primair Onderwijs, de 
Wet op het Voortgezet Onderwijs respectievelijk de Wet op de 
Expertisecentra en elk ander bevoegd gezag van (onderwijs)instellingen die 
zich aansluiten bij de Stichting KOMM.  

  

N.B.  Waar hij/hem/zijn staat, kan ook zij/haar worden 
gelezen. Waar klager staat kan ook klaagster worden 
gelezen.  

  

  

ARTIKEL 2: WERKINGSSFEER  
1. Deze regeling is bindend voor allen die, al dan niet tijdelijk, onder de 

zeggenschap van het bevoegd gezag vallen.  
  

2. Een minderjarige leerling kan optreden:  
a) in eigen persoon, of  



  

b) vertegenwoordigd door zijn ouder(s) of voogd, of  
c) vertegenwoordigd door zijn feitelijke verzorger(s), of  
d) vertegenwoordigd door een door de klager of vertegenwoordiger(s) 

aangezochte vertrouwenspersoon of raadsman/-vrouw.  
In het geval dat verschil van mening bestaat over wie namens de minderjarige 
leerling optreedt, is het standpunt van de ouder(s) of voogd beslissend.  
In de regeling wordt met 'ouders' steeds ook voogd, verzorger of andere 
vertegenwoordiger bedoeld.  

  

3. Deze regeling is niet van toepassing op klachten waarvoor een speciale regeling 
en/of behandelende instantie bestaat.   

  

ARTIKEL 3: ALGEMENE VERPLICHTINGEN  
Een ieder die op de hoogte is gebracht of gekomen van informatie of gegevens 
en/of in het bezit is gekomen van schriftelijke stukken, foto's, films, en/of andere 
informatiedragers, betreffende een concrete klacht, is verplicht daarmee 
zorgvuldig om te gaan teneinde onnodige schade voor de klager, aangeklaagde, 
getuige, school en/of andere mogelijke betrokkenen, zo veel mogelijk te 
voorkomen.  
Buiten hetgeen in deze regeling is bepaald wordt door niemand een klacht in 
behandeling genomen of een bemiddelingspoging ondernomen. Dit laat onverlet 
de bevoegdheid en verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag tot het treffen 
van voorlopige maatregelen.  
  

ARTIKEL 4: INDIENEN VAN EEN KLACHT  
1. Een klacht wordt schriftelijk ingediend bij:  

a) het bevoegd gezag, of  
b) de klachtencommissie.  

  

2. Een klacht die later wordt ingediend dan twee jaren nadat de (laatste) 
gebeurtenis waarop de klacht betrekking heeft plaats vond, wordt niet in 
behandeling genomen. Voor leerlingen wordt die termijn verlengd tot twee 
jaren nadat de school verlaten is. In bijzondere gevallen kan hiervan door de 
klachtencommissie worden afgeweken, na raadpleging van het bestuur van de 
Stichting KOMM.  

  

3. Indien een klacht bij de Stichting KOMM wordt ingediend, wordt in overleg met 
de klager bepaald of de klacht in aanmerking komt voor mediation/bemiddeling 
(zie paragraaf VI). Indien de klager kiest voor bemiddeling, wordt de 
aangeklaagde door de Stichting KOMM benaderd met de vraag of hij ook met 
bemiddeling instemt.  

  

4. Een anoniem ingediende klacht wordt niet in behandeling genomen. In 
bijzondere gevallen kan hiervan door de klachtencommissie worden 
afgeweken, na raadpleging van het bestuur van de Stichting KOMM.  

  

ARTIKEL 5: BEKENDMAKING  



  

1. Deze regeling ligt in elk geval voor iedereen doorlopend ter inzage bij de 
directie. Desgevraagd wordt aan iedere belanghebbende een afschrift verstrekt.  

  

2. De directie draagt er zorg voor dat de zakelijke inhoud van deze regeling 
alsmede het postadres van het secretariaat van de klachtencommissie bekend 
wordt gemaakt aan alle belanghebbenden, o.a. via een publicatie in de 
schoolgids. Voor de leerlingen geschiedt dit in ieder geval op een aan hun leeftijd 
aangepaste wijze. De informatie over de regeling wordt ten minste jaarlijks 
herhaald.  

II.   DE INTERNE CONTACTPERSOON TEN BEHOEVE VAN 

LEERLINGEN   BIJ KLACHTEN OVER MACHTSMISBRUIK  
  

ARTIKEL 6: AANWIJZING  
1. Het bevoegd gezag wijst op iedere school na overleg met de directie, het 

schoolteam en de medezeggenschapsraad ten minste één persoon aan als 
interne contactpersoon ten behoeve van de leerlingen en hun ouders bij 
klachten over machtsmisbruik. Waar mogelijk worden ook de leerlingen, 
bijvoorbeeld middels de leerlingenraad, betrokken bij de keuze van de interne 
contactpersonen.  

  

2. De directie zorgt voor laagdrempelige bereikbaarheid van de interne 
contactpersoon.  

  

3. Het bevoegd gezag zorgt voor faciliteiten voor de interne contactpersoon om 
zich te professionaliseren voor zijn functie.  

  

ARTIKEL 7: TAKEN EN BEVOEGDHEDEN  
1. De interne contactpersoon heeft tot taak:  

a) De eerste opvang te verzorgen van en advies te geven aan de leerling (of 
diens vertegenwoordiger) die geconfronteerd wordt met machtsmisbruik.  

  

b) Indien een leerling zelf bij de contactpersoon aanklopt betreffende 
machtsmisbruik,  de ouders van de klager te informeren, tenzij 
zwaarwegende belangen zich daartegen verzetten.  
Het informeren van de ouders gebeurt liefst met instemming van de 
klager; naarmate de leerling ouder is, is deze instemming zwaarwegender.  

  

c) Bij klachten over machtsmisbruik in principe zo snel mogelijk door te 
verwijzen naar de externe vertrouwenspersoon, uiteraard alleen met 
instemming van de klager (of diens vertegenwoordiger).  

  

d) Bij klachten over bejegening in principe zo snel mogelijk door te verwijzen 
naar de directie, uiteraard alleen met instemming van de klager (of diens 
vertegenwoordiger).  

  

e) Bij klachten betreffende de directie door te verwijzen naar het bevoegd 
gezag of de externe vertrouwenspersoon.  



  

  

f) Bij verwijzing naar de externe vertrouwenspersoon desgewenst het eerste 
contact te leggen.  

  

g) Op verzoek van de externe vertrouwenspersoon te observeren of het 
indienen van een klacht negatieve consequenties heeft voor de klager of 
andere betrokkenen.  

  

h) Een bijdrage te leveren aan de verbetering van het schoolklimaat in de 
vorm van (gevraagde en ongevraagde) adviezen op schoolniveau.  

  

i) Zich op de hoogte te houden van ontwikkelingen op het gebied van 
preventie en bestrijding van machtsmisbruik.  

  

2. De interne contactpersoon is verplicht tot geheimhouding van hetgeen hem in 
verband met zijn werkzaamheden als contactpersoon ter kennis komt. Deze 
plicht geldt niet ten opzichte van het bevoegd gezag, de klager (of diens ouders), 
de collegacontactpersoon, de externe vertrouwenspersoon, de 
klachtencommissie, gerechtelijke autoriteiten en artsen.  

De geheimhoudingsplicht vervalt niet na beëindiging van de functie als contactpersoon.  

  

3. De interne contactpersoon is voor de uitvoering van zijn taak uitsluitend 
functionele verantwoording schuldig aan het bevoegd gezag.  

  

4. De interne contactpersoon kan uit hoofde van de uitoefening van deze functie 
niet worden ontslagen, disciplinair gestraft of in zijn eigenlijke functie 
anderszins benadeeld worden.  

  

5. De interne contactpersoon kan door het bevoegd gezag uit zijn functie als 
contactpersoon ontheven worden als er sprake is van grove nalatigheid of 
fouten in zijn functioneren als contactpersoon.  

  

6. De interne contactpersoon die zijn functie wil beëindigen, doet dat door een 
schriftelijke mededeling aan het bevoegd gezag en zorgt voor overdracht aan 
zijn opvolger.  

  

  

  

III.  DE EXTERNE VERTROUWENSPERSOON TEN BEHOEVE 

VAN LEERLINGEN EN OUDERS  
  

ARTIKEL 8: AANWIJZING  
1. Het bevoegd gezag wijst na overleg met de directie, het schoolteam, de 

medezeggenschapsraad ten minste één persoon aan als externe 
vertrouwenspersoon ten behoeve van de leerlingen en ouders.  

  



  

2. De externe vertrouwenspersoon is deskundig op het gebied van de 
problematiek van machtsmisbruik jegens jeugdigen en op het gebied van 
communicatie.  

  

3. De directie is medeverantwoordelijk voor een adequate bereikbaarheid van de 
externe vertrouwenspersoon.  

  

ARTIKEL 9: TAKEN  
1. De externe vertrouwenspersoon heeft tot taak:  

a) De leerling (en diens ouders) die geconfronteerd wordt (worden) met 
machtsmisbruik of negatief ervaren bejegening bij te staan en van advies te 
dienen.  

  

b) Indien een leerling zelf bij de vertrouwenspersoon aanklopt, de ouders van 
de leerling te informeren, tenzij zwaarwegende belangen zich daartegen 
verzetten. Het informeren van de ouders gebeurt liefst met instemming van 
de klager; naarmate de leerling ouder is, is deze instemming 
zwaarwegender.  
  

c) Voor zover nodig en gewenst, de betrokkene(n) te verwijzen naar 
gespecialiseerde hulpverleningsinstanties.  

  

d) Met instemming van de klager (of diens ouders) passende actie te 
ondernemen (waaronder bemiddeling).  

  

e) De leerling (of diens ouders) op zijn (hun) verzoek te ondersteunen bij het 
indienen van een klacht bij de klachtencommissie.  

  

f) De klager (of diens ouders) op zijn (hun) verzoek bij te staan bij de 
klachtbehandeling door de klachtencommissie.  

  

g) Indien er sprake is van mogelijke strafbare feiten de leerling of diens ouders 
te wijzen op de mogelijkheid tot het doen van aangifte bij de politie.  

    

h) Het onderhouden van contacten met de leerling (en diens ouders) om te 
bezien of  
het indienen van de klacht niet leidt tot repercussies voor de leerling en 
om te bezien of, nadat de klacht is afgehandeld, de aanleiding van de 
klacht daadwerkelijk is weggenomen.  

  

i) Een coördinerende, ondersteunende en consultatieve rol te vervullen ten 
behoeve van de interne contactpersonen op de scholen waar hij 
vertrouwenspersoon is.  

  

j) Het gevraagd en ongevraagd adviseren aan het bevoegd gezag over een 
beleid inzake communicatie, preventie en bestrijding van machtsmisbruik 
(in het onderwijs).  



  

  

k) Het (stimuleren tot het) geven van voorlichting over communicatie en 
machtsmisbruik in het onderwijs aan de leerlingen, de ouders van de 
leerlingen en het onderwijspersoneel van de scholen die door het bevoegd 
gezag in stand worden gehouden.  

  

2. De externe vertrouwenspersoon onderneemt geen stappen naar buiten dan met 
instemming van of na melding aan de betrokken leerling of diens ouders.  

  

3. Indien de vertrouwenspersoon slechts aanwijzingen, doch geen concrete 
klachten bereiken, kan hij deze ter kennis brengen van het bevoegd gezag.  

  

ARTIKEL 10: BEVOEGDHEDEN  
De externe vertrouwenspersoon beschikt over de volgende bevoegdheden:  
1. het recht om met personeelsleden, leerlingen, het bevoegd gezag en andere 

betrokkenen van de (onderwijs)instelling gesprekken te voeren;  
  

2. het recht op raadplegen van deskundigen;  
  

3. het recht op toegang tot alle afdelingen van de (onderwijs)instelling;  
  

4. het recht op inzage in relevante documenten;  
  

5. het recht op aanwezigheid tijdens een zitting van de klachtencommissie, op 
verzoek van de klager (of diens ouders);  

  

6. het recht om het bevoegd gezag gevraagd en ongevraagd te adviseren omtrent 
te voeren beleid en te treffen maatregelen inzake communicatie en preventie en 
bestrijding van machtsmisbruik.  

  

ARTIKEL 11: VERANTWOORDING/BESCHERMING  
1. De externe vertrouwenspersoon is voor de uitvoering van zijn taak uitsluitend 

functionele verantwoording schuldig aan het bevoegd gezag.  
  

2. Het bevoegd gezag sluit een overeenkomst met de externe vertrouwenspersoon 
voor een bepaalde periode. Na afloop van die periode kan de overeenkomst 
worden verlengd.  

  

3. De externe vertrouwenspersoon kan alleen tussentijds uit zijn functie van 
vertrouwenspersoon ontheven worden als er sprake is van grove nalatigheid of 
fouten in zijn functioneren als vertrouwenspersoon.  

  

4. De externe vertrouwenspersoon die zijn functie wil beëindigen, doet dat door 
een schriftelijke mededeling aan het bevoegd gezag en zorgt voor overdracht 
aan zijn opvolger.  

  



  

ARTIKEL 12: GEHEIMHOUDING/ARCHIEF  
1. De externe vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding van hetgeen 

hem in verband met zijn werkzaamheden als vertrouwenspersoon ter kennis 
komt. Deze plicht geldt niet ten opzichte van het bevoegd gezag, de klager (of 
diens ouders), de aangeklaagde (alleen indien dit strikt noodzakelijk is en met 
instemming van de klager), de klachtencommissie, gerechtelijke autoriteiten en 
artsen.  
De geheimhoudingsplicht vervalt niet na beëindiging van de functie als 
externe vertrouwenspersoon.  

  

2. De externe vertrouwenspersoon houdt van de door hem behandelde klachten 
een archief bij. Dit archief is voor niemand toegankelijk dan voor de door het 
bevoegd gezag aangewezen vertrouwenspersonen.  

  

  

 IV.   DE EXTERNE VERTROUWENSPERSOON TEN BEHOEVE VAN 

VOLWASSENEN  
  

ARTIKEL 13: AANWIJZING  
1. Het bevoegd gezag wijst na overleg met de directie, het schoolteam, de 

medezeggenschapsraad ten minste één persoon aan als vertrouwenspersoon 
bij klachten ten behoeve van de volwassenen binnen of betrokken bij de 
(onderwijs)instelling.  

  

2. De externe vertrouwenspersoon is deskundig op het gebied van de 
problematiek van communicatie met en machtsmisbruik jegens volwassenen.  

  

3. De directie is medeverantwoordelijk voor een adequate bereikbaarheid van de 
externe vertrouwenspersoon.  

  

ARTIKEL 14: TAKEN  
1. De vertrouwenspersoon voor volwassenen heeft tot taak:  

a) De klager bij te staan en van advies te dienen.  
  

b) Voor zover nodig en gewenst, de betrokkene(n) te verwijzen naar 
gespecialiseerde hulpverleningsinstanties.  

  

c) Met instemming van de klager door bemiddeling te zoeken naar een 
oplossing van gesignaleerde problemen.  

  

d) De klager op diens verzoek te ondersteunen bij het indienen van een klacht 
bij de klachtencommissie.  

  

e) De klager op diens verzoek bij te staan bij de klachtbehandeling door de 
klachtencommissie.  

  



  

f) Indien er sprake is van mogelijke strafbare feiten de klager te wijzen op de 
mogelijkheid tot het doen van aangifte bij de politie.  

  

g) De klager op diens verzoek bij te staan bij het doen van aangifte bij de 
politie.  

  

h) Het onderhouden van contacten met de klager om te bezien of het indienen 
van de klacht niet leidt tot repercussies voor de klager en om te bezien of, 
nadat de klacht is afgehandeld, de aanleiding van de klacht daadwerkelijk 
is weggenomen.  

  

i) Het gevraagd en ongevraagd adviseren aan het bevoegd gezag over een 
beleid inzake  communicatie en preventie en bestrijding van 
machtsmisbruik (in het onderwijs).  

  
2. De vertrouwenspersoon voor volwassenen onderneemt geen stappen naar 

buiten dan met instemming van of na melding aan de betrokken klager.  
  

3. Zodra de vertrouwenspersoon de klacht als afgehandeld beschouwt, deelt hij 
dat aan de klager en de eventuele aangeklaagde mede.  

  

4. Indien de vertrouwenspersoon slechts aanwijzingen, doch geen concrete 
klachten bereiken, kan hij deze ter kennis brengen van het bevoegd gezag.  

  

  

ARTIKEL 15: BEVOEGDHEDEN  
De vertrouwenspersoon voor volwassenen beschikt over de volgende 
bevoegdheden:  
1. het recht om met personeelsleden, leerlingen, het bevoegd gezag en andere 

betrokkenen van de (onderwijs)instelling gesprekken te voeren;  
  

2. het recht op raadplegen van deskundigen;  
  

3. het recht op toegang tot alle afdelingen van de (onderwijs)instelling;  
  

4. het recht op inzage in relevante documenten;  
    

5. het recht op aanwezigheid tijdens een zitting van de klachtencommissie, op 
verzoek van de klager;  

  

6. het recht om het bevoegd gezag gevraagd en ongevraagd te adviseren omtrent 
te voeren beleid en te treffen maatregelen inzake communicatie en preventie en 
bestrijding van machtsmisbruik.  

  

ARTIKEL 16: VERANTWOORDING/BESCHERMING  



  

1. De vertrouwenspersoon voor volwassenen is voor de uitvoering van zijn taak 
uitsluitend functionele verantwoording schuldig aan het bevoegd gezag.  

  

2. Het bevoegd gezag sluit een overeenkomst met de externe vertrouwenspersoon 
voor een bepaalde periode. Na afloop van die periode kan de overeenkomst 
worden verlengd.  

  

3. De externe vertrouwenspersoon kan alleen uit zijn functie van 
vertrouwenspersoon voor volwassenen ontheven worden als er sprake is van 
grove nalatigheid of fouten in zijn functioneren als vertrouwenspersoon.  

  

4. De externe vertrouwenspersoon voor volwassenen die zijn functie wil 
beëindigen, doet dat door een schriftelijke mededeling aan het bevoegd gezag 
en zorgt voor overdracht aan zijn opvolger.  

  

ARTIKEL 17: GEHEIMHOUDING/ARCHIEF  
1. De externe vertrouwenspersoon voor volwassenen is verplicht tot 

geheimhouding van hetgeen hem in verband met zijn werkzaamheden als 
vertrouwenspersoon ter kennis komt. Deze plicht geldt niet ten opzichte van het 
bevoegd gezag, de klager, de aangeklaagde (alleen indien dit strikt noodzakelijk 
is en met instemming van de klager), de klachtencommissie, gerechtelijke 
autoriteiten en artsen.  
De geheimhoudingsplicht vervalt niet na beëindiging van de functie als 
externe vertrouwenspersoon.  

  

2. De vertrouwenspersoon voor volwassenen houdt van de door hem behandelde 
klachten een archief bij. Dit archief is voor niemand toegankelijk dan voor de 
door het bevoegd gezag aangewezen vertrouwenspersonen.  

  

  

 V. DE ONAFHANKELIJKE KLACHTENCOMMISSIE  
  

ARTIKEL 18: ALGEMEEN   
1. Het bevoegd gezag draagt zorg voor de beschikbaarheid van een externe 

onafhankelijke klachtencommissie voor de behandeling van klachten 
betreffende machtsmisbruik en bejegening door zich aan te sluiten bij de 
Stichting KOMM, Onafhankelijke Klachtencommissie Machtsmisbruik in het 
Onderwijs. De klachtencommissie bestaat uit drie onafhankelijke en 
onpartijdige leden, bijgestaan door een ambtelijk secretaris.  

  

2. Wanneer een klacht bij de Stichting KOMM wordt ingediend, overlegt de 
ambtelijk secretaris met de klager of de klacht in aanmerking komt voor 
bemiddeling (zie paragraaf VI) of zal worden behandeld door de 
klachtencommissie (zie deze paragraaf).  

  

3. Wanneer een klacht niet in aanmerking komt voor bemiddeling, stelt KOMM 
een onafhankelijke klachtencommissie samen voor de klachtbehandeling.  



  

  

4. De leden van de klachtencommissie en de ambtelijk secretaris dienen 
omzichtig om te gaan met de informatie die hen in de uitoefening van hun 
functie ter beschikking komt. Met betrekking tot de behandeling van een klacht 
en de uitspraak worden geen mededelingen gedaan aan anderen dan direct 
betrokkenen.  
  

5. Het bevoegd gezag stelt de klachtencommissie in de gelegenheid haar taken 
naar behoren te vervullen.  

  

ARTIKEL 19: TAKEN  
De klachtencommissie heeft tot taak:  
a. het onderzoeken van de ingediende klachten en het daaromtrent rapporteren 

en adviseren aan het bevoegd gezag;  
  

b. het gevraagd en ongevraagd adviseren aan het bevoegd gezag over een beleid 
inzake communicatie, preventie en bestrijding van machtsmisbruik in het 
onderwijs.  

  

ARTIKEL 20: BEVOEGDHEDEN  
De klachtencommissie beschikt over de volgende bevoegdheden:  
a. het recht om personeelsleden, leerlingen, het bevoegd gezag en andere 

betrokkenen van de (onderwijs)instelling te horen;  
  

b. het recht op raadplegen van deskundigen;  
  

c. het recht op toegang tot alle afdelingen van de (onderwijs)instelling;  
  

d. het recht op inzage in relevante documenten;  
  

e. het recht om het bevoegd gezag gevraagd en ongevraagd te adviseren omtrent 
te voeren beleid en te treffen maatregelen inzake communicatie, preventie en 
bestrijding van machtsmisbruik;  

  

ARTIKEL 21: INDIENING VAN EEN KLACHT  
1. De klacht wordt uitsluitend schriftelijk ingediend door toezending aan het 

postadres van het secretariaat van de klachtencommissie.  
  

2. Van indiening krijgt de klager binnen 5 werkdagen schriftelijke bevestiging.   
  

3. De klacht bevat ten minste:  
a) de dagtekening;  
b) naam en adres van de klager;  
c) leeftijd van de minderjarige klager of van de betrokken minderjarige op wie 

de klacht betrekking heeft;  
d) naam en adres van de (onderwijs)instelling;  



  

e) identiteit van de aangeklaagde;  
f) omschrijving van hetgeen waarop de klacht betrekking heeft, zo veel 

mogelijk met opgave van plaats en tijd;  
g) zo veel mogelijk de identiteit van getuigen;  
h) ondertekening door de klager en/of diens ouders.  

  

4. Wanneer een klacht niet geheel voldoet aan de bepalingen van lid 3 wordt de 
indiener door de ambtelijk secretaris daarop gewezen en in de gelegenheid 
gesteld dit verzuim binnen 10 werkdagen te herstellen. De klacht geldt pas op 
het moment van herstel als ingediend.  

  

5. De klachtencommissie meldt de klacht onverwijld aan het bevoegd gezag.  
  

6. Het bevoegd gezag kan een voorlopige voorziening treffen.  
  

7. Het bevoegd gezag deelt in beginsel de directeur van de betrokken 
(onderwijs)instelling mee dat er een klacht wordt onderzocht door de 
klachtencommissie.  

  

ARTIKEL 22: AANSTONDS NIET ONTVANKELIJK  
1. De voorzitter van de klachtencommissie kan een klacht aanstonds niet 

ontvankelijk verklaren wanneer deze kennelijk niet serieus is bedoeld of 
kennelijk buiten het bestek van deze regeling valt. De klacht valt buiten deze 
regeling als zij niet voldoet aan de definitie van een klacht zoals opgenomen in 
artikel 1 en/of als niet wordt voldaan aan de eisen in artikel 4 en/of als zij niet 
is ingediend conform de eisen die aan het indienen van een klacht worden 
gesteld in artikel 21.  

  

2. Deze beslissing wordt de klager en het bevoegd gezag binnen 10 werkdagen na 
het indienen van de klacht medegedeeld. Indien de aangeklaagde met de klacht 
is bekend gemaakt, wordt ook hij van de beslissing op de hoogte gesteld.  

  

3. De klager kan deze beslissing voorleggen aan het bevoegd gezag. Het bevoegd 
gezag kan de klachtencommissie verzoeken de klacht alsnog in behandeling te 
nemen.  

  

ARTIKEL 23: VOEGING  
Wanneer twee of meer klachten zijn ingediend tegen dezelfde aangeklaagde en 
betrekking hebben op hetzelfde feitencomplex, kan de voorzitter, met 
voorafgaande instemming van alle partijen, besluiten de klachten gevoegd te 
behandelen.  
  

ARTIKEL 24: ONDERZOEK  
1. Behoudens wanneer de klacht aanstonds niet ontvankelijk wordt verklaard of 

er sprake is van een dringende reden, vangt de klachtencommissie zo spoedig 
mogelijk aan met de behandeling van de klacht door het onderzoek naar de 
feitelijke toedracht en andere relevante omstandigheden te openen. Een 



  

justitieel onderzoek naar de gedragingen waarop de klacht betrekking heeft, 
kan een dringende reden zijn om de aanvang van de klachtbehandeling op te 
schorten.  

  

2. De klachtencommissie is in verband met de voorbereiding van de behandeling 
van de klacht bevoegd alle gewenste inlichtingen in te winnen. Zij kan daartoe 
deskundigen inschakelen en hen zo nodig uitnodigen voor een hoorzitting. 
Indien hieraan kosten zijn verbonden, is vooraf machtiging van het bevoegd 
gezag vereist.  

  

3. De aangeklaagde wordt de inhoud van de klacht meegedeeld, door toezending 
van een kopie van het klaagschrift.  
De aangeklaagde kan binnen 10 werkdagen een verweerschrift aan de 
commissie toezenden. In dat geval wordt een kopie daarvan aan de klager ter 
beschikking gesteld. Bij gevoegde behandeling ontvangen alle partijen alle 
klachten en alle verweerschriften.  

  

4. De klachtencommissie houdt tenminste één hoorzitting in voltallige 
samenstelling. De klager en de aangeklaagde worden daarvoor tijdig 
uitgenodigd. Zij worden op voet van gelijkheid behandeld en de commissie 
biedt ieder van hen de gelegenheid voor zijn standpunt op te komen.  
De commissie kan, al dan niet op verzoek van de klager en/of de 
aangeklaagde, getuigen en betrokkenen horen, alsmede de plaatselijke 
situatie in ogenschouw nemen. De commissie kan de overlegging van 
bepaalde bescheiden bevelen. Beide partijen worden bekend gemaakt met de 
inhoud van alle bescheiden of overige bewijsmiddelen welke de commissie 
aan haar beslissing ten grondslag legt. De aangeklaagde wordt in de 
gelegenheid gesteld als laatste te reageren op alles wat de commissie ter 
kennis is gekomen.  

  

5. Voor de aanvang van de klachtbehandeling dan wel bij de aanvang van de 
zitting kan op verzoek van de klager of de aangeklaagde een lid van de 
klachtencommissie worden gewraakt op grond van feiten of omstandigheden 
die het vormen van een onpartijdig oordeel door het desbetreffende lid zouden 
kunnen bemoeilijken.  
Op grond van feiten of omstandigheden zoals hierboven bedoeld, kan een 
commissielid verzoeken zich te mogen verschonen.  
Over de wraking of de verschoning wordt zo spoedig mogelijk beslist door de 
andere leden van de klachtencommissie. Bij staking van stemmen wordt de 
wraking of de verschoning geacht te zijn toegewezen.  

  

6. Klager en aangeklaagde worden in beginsel in elkaars aanwezigheid gehoord. 
Wanneer het belang van het onderzoek of van een te horen persoon dat naar 
het oordeel van de klachtencommissie met zich meebrengt of wanneer deze 
persoon (of diens ouders) dat nadrukkelijk wenst (wensen), kan de betrokkene 
in afwezigheid van de wederpartij c.q. de klager en/of de aangeklaagde worden 
gehoord. Na het einde van het verhoor wordt de zakelijke inhoud daarvan 
medegedeeld aan degenen die afwezig zijn geweest.  



  

  

7. Een ieder die onder werking van deze regeling valt en door de 
klachtencommissie voor verhoor wordt opgeroepen, is verplicht voor de 
commissie te verschijnen en de gevraagde informatie te verschaffen.  

  

8. Van elke hoorzitting wordt door de secretaris een verslag gemaakt. Het verslag 
bevat de namen en de functies van de aanwezigen en (ten minste) een zakelijke 
weergave van het voorgevallene. Klager en aangeklaagde kunnen verzoeken 
daarin bepaalde met name genoemde voorvallen of uitspraken op te nemen.  

  

9. Op diens verzoek wordt aan de klager en/of aangeklaagde een zakelijke 
weergave van het verslag verstrekt.  

  

10. De klachtencommissie kan het verhoor van één of meer met name genoemde 
personen opdragen aan één of meer van haar leden. Wanneer het verhoor op 
deze wijze geschiedt wordt ofwel een audio- of videoregistratie gemaakt ofwel 
een apart verslag van de afgelegde verklaring gemaakt.  
Wanneer een audio- of videoregistratie wordt gemaakt, wordt deze 
registratie aan de klager en/of aangeklaagde voorgespeeld ofwel wordt hen 
zakelijk verslag van de inhoud gedaan. In beide gevallen kan worden volstaan 
met die gedeelten van het verhoor die naar het oordeel van de commissie 
voor het onderzoek relevant zijn.  

  

11. Met betrekking tot het aparte verslag van de afgelegde verklaring geldt het 
volgende:  
a) Wanneer de gehoorde 12 jaren of ouder is, wordt de verklaring ter 

ondertekening voor gezien aan de betrokkene voorgelegd. Indien deze niet 
tot ondertekening bereid is, wordt hij in de gelegenheid gesteld zijn 
schriftelijk commentaar aan het verslag toe te voegen.  

b) Wanneer bij het aparte verhoor van een minderjarige leerling de ouders 
aanwezig zijn geweest, wordt het daarvan opgemaakte verslag aan de 
ouders ter ondertekening  voor gezien voorgelegd. Indien deze niet tot 
ondertekening bereid zijn, worden zij in de gelegenheid gesteld hun 
schriftelijk commentaar aan het verslag toe te voegen.  

c) De klager en de aangeklaagde ontvangen ieder een afschrift van de 
verslagen van het aparte verhoor door een commissielid.  

  

ARTIKEL 25: INTREKKING KLACHT  
1. De klager kan tijdens de procedure op ieder moment de klacht intrekken door 

dit schriftelijk aan de klachtencommissie mede te delen. Tijdens een 
hoorzitting kan deze mededeling ook mondeling worden gedaan. In dat geval 
wordt daarvan terstond een verslag gemaakt dat door de klager wordt 
ondertekend.  

  

2. De aangeklaagde wordt onmiddellijk op de hoogte gesteld van het intrekken 
van de klacht.  

  



  

3. Het bevoegd gezag wordt van het intrekken van de klacht op de hoogte gesteld. 
De klachtencommissie stelt het bevoegd gezag in het bezit van de 
bewijsstukken die zij onder haar berusting heeft, inclusief het door de 
ambtelijk secretaris opgemaakte verslag, tenzij naar het oordeel van de 
commissie bijzondere omstandigheden zich daartegen verzetten.  

  

4. De klachtencommissie besluit of de door de klager ingetrokken klacht als 
anonieme klacht in behandeling wordt genomen, met inachtneming van wat is 
gesteld in artikel 4 vierde lid.  

  

ARTIKEL 26: OPSCHORTING KLACHTBEHANDELING   
1. Tijdens de klachtbehandeling kan de klachtencommissie de klager en 

aangeklaagde wijzen op de mogelijkheid om de klachtbehandeling op te 
schorten ten gunste van een bemiddelingspoging.  

  

2. Op verzoek van de klager en aangeklaagde gezamenlijk kan de 
klachtbehandeling worden opgeschort ten behoeve van een 
bemiddelingspoging.  

  

3. De mediator kan geen deel uitmaken van de klachtencommissie die de 
onderhavige klacht behandelt.  

  

4. Indien de bemiddeling mislukt, wordt de klachtbehandeling hervat.  
  

ARTIKEL 27: BIJSTAND  
1. De klager kan zich laten bijstaan door de vertrouwenspersoon of door een 

zelfgekozen raadsman of raadsvrouw.  
  

2. De aangeklaagde kan zich laten bijstaan door een vertrouwenspersoon of door 
een zelfgekozen raadsman of raadsvrouw.   

  

3. De mogelijke kosten van deze bijstand komen voor rekening van degene die 
zich laat bijstaan, tenzij anders is overeengekomen met het bevoegd gezag.  

  

ARTIKEL 28: BESLOTENHEID  
1. Alle zittingen, zowel ten tijde van het onderzoek als ter gelegenheid van de 

beraadslaging over de klacht door de klachtencommissie, zijn besloten.  
  

2. De klachtencommissie kan toestaan, met instemming van alle partijen, dat het 
bevoegd gezag als toehoorder aanwezig is tijdens de mondelinge behandeling.  

  

ARTIKEL 29: BERAADSLAGING  
1. Tijdens de beraadslaging over de klacht door de klachtencommissie worden 

geen personen gehoord.  
  



  

2. Is de commissie van mening dat haar onvoldoende gegevens ter beschikking 
staan om tot een oordeel te komen, dan kan zij tot hervatting van het onderzoek 
besluiten.  

  

3. De commissie kan bij de beraadslaging informatie en advies inwinnen bij 
andere deskundigen.  

  

4. De commissie kan tijdens haar klachtbehandeling het ernstige vermoeden 
krijgen van meer gevallen van machtsmisbruik dan de ingediende klacht(en). 
De commissie onderzoekt dan niet zelf of er sprake is van meer gevallen, maar 
adviseert het bevoegd gezag daarvoor een onafhankelijke deskundige in te 
schakelen.  

  

5. Is de commissie van mening dat haar voldoende gegevens ter beschikking 
staan, dan komt zij tot een oordeel over de klacht. De commissie streeft bij het 
bepalen van haar standpunt naar unanimiteit.  

  

ARTIKEL 30: UITSPRAAKTERMIJN  
1. De klachtencommissie komt binnen drie maanden na indiening van de klacht 

tot een uitspraak. Voor de berekening van de termijn worden 
schoolvakantiedagen en/of de periode dat een klachtbehandeling is 
opgeschort, niet meegerekend.   

  

2. Zij kan de uitspraaktermijn verlengen al naar gelang de ernst van de zaak of 
wanneer de omstandigheden een eerdere uitspraak in de weg staan. Deze 
verlenging meldt de klachtencommissie met redenen omkleed aan de klager, 
de aangeklaagde en het bevoegd gezag. Hierbij wordt aangegeven met welke 
termijn de uitspraaktermijn wordt verlengd.  

  

ARTIKEL 31: UITSPRAAK  
1. De klachtencommissie verklaart de klacht in haar uitspraak:  

a) niet ontvankelijk, dan wel  
b) ongegrond, dan wel  
c) gegrond, dan wel  
d) voor wat betreft de feitelijke grondslag niet vaststelbaar.  

  

2. De uitspraak houdt de gronden in, waarop zij berust.  
  

3. De uitspraak kan vergezeld gaan van een advies aan het bevoegd gezag. Dit 
advies kan maatregelen bevatten op het rechtspositionele, justitiële en/of 
schoolorganisatorische vlak. Bij een ongegrond verklaring kunnen 
aanbevelingen ter rehabilitatie worden gedaan.  

  

ARTIKEL 32: BEKENDMAKING  
1. De klachtencommissie brengt haar uitspraak, vergezeld van de verslaggeving 

van de zitting(en), ter kennis van de klager, de aangeklaagde en het bevoegd 
gezag.  



  

  

2. De klachtencommissie stelt desgevraagd het bevoegd gezag in het bezit van de 
bewijsstukken die zij onder haar berusting heeft. De klachtencommissie kan 
hiervan afwijken indien bijzondere belangen dat vereisen.  

  

ARTIKEL 33: BESLISSING BEVOEGD GEZAG  
1. Het bevoegd gezag maakt zijn beslissing en de motivering ervan schriftelijk 

bekend aan de klager, de aangeklaagde en de klachtencommissie, binnen 20 
werkdagen na ontvangst van het advies van de klachtencommissie.  

  

2. Indien het bevoegd gezag niet besluit overeenkomstig het advies van de 
klachtencommissie, wordt dit schriftelijk gemotiveerd en eveneens bekend 
gemaakt aan de klager, de aangeklaagde en de klachtencommissie.  

  

3. De beslissing als bedoeld in het eerste lid wordt door het bevoegd gezag niet 
genomen dan nadat de aangeklaagde in de gelegenheid is gesteld zich 
mondeling en/of schriftelijk te verweren tegen de door het bevoegd gezag 
voorgenomen beslissing.  

  

ARTIKEL 34: ARCHIEF  
De ambtelijk secretaris van de klachtencommissie houdt van de door de 
klachtencommissie behandelde klachten een archief bij. Dit archief is alleen voor 
de klachtencommissie toegankelijk.  
  

  

 VI.  BEMIDDELING  
  

ARTIKEL 35: BEMIDDELING  
1. Indien klager en aangeklaagde voorafgaande aan of tijdens de behandeling van 

een klacht gezamenlijk kiezen voor bemiddeling, wordt bij de Stichting KOMM 
gevraagd om een mediator.  

  

2. De mediator ondersteunt de partijen bij het zelf vinden van een oplossing voor 
het geschil. De bemiddeling geschiedt bij voorkeur door gezamenlijke 
gesprekken. De mediator kan desgewenst afzonderlijke gesprekken 
voorstellen.  

  

3. De partijen en de mediator nemen jegens elkaar de inspanningsverplichting op 
zich het geschil op te lossen door bemiddeling. Zij verbinden zich om zich te 
onthouden van acties of gedragingen die de bemiddeling bemoeilijken of 
belemmeren. Zij verbinden zich bovendien om te luisteren naar elkaars 
argumenten en te zoeken naar oplossingen.  

  

4. De bemiddeling geschiedt op basis van vrijwilligheid. Het staat elk der partijen 
en de mediator vrij om de bemiddeling op elk gewenst moment te beëindigen.  

   



  

5. De bemiddeling start op basis van een bemiddelingsovereenkomst die door de 
conflicterende partijen en de mediator wordt ondertekend.  

  

ARTIKEL 36: GEHEIMHOUDING  
1. De mediator betrekt geen derden bij de bemiddeling en verstrekt geen 

informatie aan derden over de bemiddeling, tenzij de partijen daarvoor 
toestemming geven. Deze geheimhouding geldt ook naar het bevoegd gezag en 
de klachtencommissie.  

  

2. De partijen verplichten zich om aan derden geen mededelingen te doen over 
het verloop van de bemiddeling, door hen verstrekte informatie, de door de 
partijen ingenomen standpunten en gedane voorstellen, tenzij in de 
bemiddeling anders wordt overeengekomen.  

   

3. Alle bemiddelingsgesprekken zijn besloten. Derden kunnen alleen op 
uitnodiging van beide partijen en de mediator aanwezig zijn.  

  

ARTIKEL 37: UITKOMST  
1. De uitkomst van een bemiddeling wordt vastgelegd in een bemiddelingsverslag 

en ter goedkeuring ondertekend door de beide partijen en de mediator.  
  

2. Het bemiddelingsverslag is beschikbaar voor de beide partijen en wordt tevens 
bekend gemaakt aan het bevoegd gezag.  

  

VII. SLOTBEPALINGEN  
  

ARTIKEL 38: TOELICHTING  

De bijgevoegde 'Toelichting bij de klachtenregeling van de Stichting 

KOMM’ maakt deel uit van deze regeling.  

  

ARTIKEL 39: ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN  
In geval van omstandigheden waarin deze regeling niet voorziet, beslist het 
bevoegd gezag, met dien verstande dat de externe vertrouwenspersoon 
respectievelijk de voorzitter van de klachtencommissie beslist ten aanzien van 
kwesties met betrekking tot de voor hen te volgen procedures.  
  

ARTIKEL 40: AANHALEN VAN DE REGELING  
Deze regeling kan worden aangehaald als 'Klachtenregeling van de Stichting 
KOMM, Onafhankelijke Klachtencommissie Machtsmisbruik in het Onderwijs, 
versie 2010, van toepassing zijnde op Stichting Xpect Primair.  
  

ARTIKEL 41: INWERKINGTREDING  
Deze regeling is vastgesteld door het bestuur van de Stichting KOMM in 
september 2009 en treedt in werking op 1 januari 2010.  
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Toelichting bij de klachtenregeling van de stichting KOMM.  
  

  

INLEIDING  
In gevolge artikel 3 van de Arbo-wet (1994, herziening 2007) en artikel 25 van de 
Raamovereenkomst formatiebudgetsysteem (1993) moeten (onderwijs)instellingen een 
beleid voeren om werknemers en leerlingen zo veel mogelijk te beschermen tegen 
seksuele intimidatie, agressie en geweld (psychosociale arbeidsbelasting) en de nadelige 
gevolgen daarvan.   
Vanaf 1-8-1998 zijn bovendien in de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het 
voortgezet onderwijs en de Wet op de expertisecentra artikelen opgenomen  
(respectievelijk artikel 14, artikel 24b en artikel 23) over de kwaliteit van het onderwijs, 
waarvan het algemeen klachtrecht deel uitmaakt. Het bevoegd gezag is in gevolge deze 
wetten verplicht een regeling te treffen voor de behandeling van klachten over 
gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van 
beslissingen door betrokkenen bij de onderwijsinstelling.   
Per 1-7-1999 is bovendien de meld- en aangifteplicht van toepassing, die regelt hoe 
personeel en bevoegd gezag dienen om te gaan met (vermoedens van) een 
zedenmisdrijf. Ook de Wet medezeggenschap op scholen (2006) is van invloed: artikel 8 
verplicht het bevoegd gezag tot het rapporteren van gegrond verklaarde klachten aan de 
(G)MR.  
  

KLACHTENREGELING KOMM  

De Stichting KOMM heeft een verplicht gestelde klachtenregeling, waarvan het 
ongewijzigd vaststellen door de (onderwijs)instelling voorwaarde is voor aansluiting. 
De reden daarvoor is dat het voor de klachtencommissie niet doenlijk is telkens volgens 
een andere regeling te werken. Voorts bevordert een uniforme klachtenregeling dat er 
meer duidelijkheid voor de instellingen ontstaat. Bij cursussen, 
voorlichtingsbijeenkomsten, beleidsafspraken e.d. gaat iedereen van dezelfde regeling 
uit. Door de klachtencommissie gevormde jurisprudentie geldt voor alle aangeslotenen, 
nu zich niet de complicatie kan voordoen van afwijkingen, waarvoor de jurisprudentie 
niet geldt of niet helemaal geldt. Bovendien eist de Stichting uit een oogpunt van 
kwaliteitsgarantie dat de geldende regeling er een is die aan hoge kwaliteitseisen 
voldoet.  
  

HERZIENINGEN  
De Stichting KOMM is in 1996 gestart met een klachtenregeling betreffende 
machtsmisbruik (seksuele intimidatie, agressie en geweld) en heeft de regeling 
vervolgens in 2000 aangepast aan de eisen van de Kwaliteitswet. Daarbij is deels 
gebruik gemaakt van de modelregeling die is ontwikkeld door de landelijke 
schoolleiderorganisaties, ouderorganisaties, vakorganisaties en besturenorganisaties. 
Op basis van de ervaringen tot nu toe heeft opnieuw een herziening plaats gevonden, die 
resulteerde in deze versie van januari 2010.   
  

BEMIDDELING  



  

De landelijke klachtenregeling én de klachtenregeling van de Stichting KOMM zijn alleen 
van toepassing als men met zijn klacht niet ergens anders terecht kan. Veruit de meeste 
ongenoegens over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg 
tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze worden 
opgelost. Pas als men er samen niet uitkomt, kan er een klacht worden ingediend.   
In 2000 heeft KOMM als extra mogelijkheid bemiddeling opgenomen in de 
klachtenregeling.   
De reden voor de Stichting KOMM om ook bemiddeling aan te bieden is de ervaring dat 
bij een behandeling van met name bejegeningsklachten de kans groot is dat er alleen 
maar verliezers zijn. Ook als een klacht gegrond wordt verklaard, zijn de verhoudingen 
vaak zo verstoord dat de klagers zich geen 'winnaar' voelen. Bij bemiddeling is het 
streven een win-win-situatie, een oplossing waar beide partijen zich in kunnen vinden 
en mee verder kunnen.  
  

HIJ/ZIJ  
In de regeling die voor u ligt wordt steeds de mannelijke vorm gebruikt voor personen 
die een klacht indienen of aangeklaagd worden. Het spreekt voor zich dat ook vrouwen 
een klacht kunnen indienen of kunnen worden aangeklaagd. Hetzelfde geldt voor de 
interne contactpersoon, de externe vertrouwenspersoon en de leden van de 
klachtencommissie, evenals voor alle betrokkenen bij de 

(onderwijs)instelling. Waar ‘hij/hem/zijn’ staat kan dus ook ‘zij/haar’ 
worden gelezen en waar ‘klager’ staat wordt ook ‘klaagster’ bedoeld.  
  

BENOEMINGSADVIESCOMMISSIE  
De wetgever kent rond de totstandkoming en wijziging van de klachtenregeling aan de 
(G)MR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) instemmingsrecht toe. Verder 
krijgt de (G)MR instemmingsrecht ten aanzien van de door het bevoegd gezag vast te 
stellen procedure voor de aanwijzing van een contactpersoon en een 
vertrouwenspersoon respectievelijk de procedure voor aansluiting bij dan wel instelling 
van een klachtencommissie.  
Voor de benoeming van de interne contactpersoon en de externe  vertrouwenspersoon, 
kan het bevoegd gezag een benoemingsadviescommissie samenstellen, bestaande uit 
leden aangewezen door de geledingen ouders/leerlingen, personeel en bevoegd gezag. 
Door de aansluiting bij de Stichting KOMM is geen benoemingsadviescommissie nodig 
voor het aanwijzen van de leden voor de externe klachtencommissie, wel de instemming 
van de (G)MR voor aansluiting.  
  

ANDERE REGELINGEN  
Klachten waarvoor een aparte regeling en proceduremogelijkheid bij een commissie 
bestaat, dienen langs die lijn te worden afgehandeld. Zo kan een klacht die moet worden 
ingediend bij de commissie van beroep bij examens, niet via de klachtenregeling 
onderwijs worden ingediend. Hetzelfde geldt voor een klacht die via een 
geschillencommissie kan worden ingediend (bijvoorbeeld arbeidsconflicten).  
Deze regeling is ook niet van toepassing indien het een klacht betreft tegen een besluit 
van het bevoegd gezag van een openbare school in de zin van de Algemene wet 
bestuursrecht.  
  

POSITIE DIRECTIE  



  

In de regeling wordt gesproken over bevoegd gezag. Afhankelijk van de in het 
directiestatuut neergelegde taakverdeling en bevoegdheidsverdeling tussen de directie 
en het bevoegd gezag, dient in voorkomende gevallen in plaats van het 

bevoegd gezag ‘de (algemene/ bovenschoolse) directeur’ te worden 

gelezen. In de regeling hoeft dit niet apart te worden opgenomen,  omdat de 
directeur in dat geval namens het bevoegd gezag optreedt.  
  

VOORTRAJECT  
Bij een klacht over machtsmisbruik zullen eerst de interne contactpersoon en/of de 
externe vertrouwenspersoon worden geraadpleegd. Een mogelijke stap is dan het 
indienen van een klacht bij de klachtencommissie. De praktijk leert dat dit traject bij 
seksuele intimidatie vrijwel altijd doorlopen wordt, terwijl bij discriminatie en 
agressie/geweld/pesten de vertrouwenspersoon vaak al met de partijen tot een 
oplossing is kunnen komen. Ook bij klachten over machtsmisbruik tussen kinderen 
onderling zal zelden de klachtencommissie in actie komen.   
  
Bij de bejegeningsklachten gaan we ervan uit dat een klacht in eerste instantie met de 
betrokken perso(o)n(en) wordt besproken. Stuit dit op problemen, dan kan men zich tot 
de directie wenden. Vindt men ook daar geen gehoor, dan kan het bevoegd gezag 
worden ingeschakeld. Die kan eerst zelf nog een poging doen de partijen te verzoenen. 
Mocht dit niet lukken, dan kan in overleg met de klager de Stichting KOMM worden 
ingeschakeld.   
  
In schema:  

  

KLACHTEN OVER  

MACHTSMISBRUIK  
  

  

BEJEGENINGS-  

KLACHTEN  

interne contactpersoon  betrokken lid/leden van de 

(onderwijs)instelling  

externe vertrouwenspersoon  schoolleiding  

  

klachtencommissie KOMM  bevoegd gezag  

  

bemiddeling?  

  

bemiddeling?  

klachtbehandeling door klachtencommissie  klachtbehandeling door  klachtencommissie  

bevoegd gezag  

  

bevoegd gezag  

  

  
In de toelichting wordt vooral verwezen naar situaties van machtsmisbruik. Deze zijn 
het meest complex. Klachten over bejegening blijken in de praktijk vaker voor te komen 
dan klachten over machtsmisbruik.   
  

SCHOOLBELEID INZAKE MACHTSMISBRUIK  



  

Een rechtvaardig en effectief beleid, gericht op preventie, signalering en bestrijding van 
machtsmisbruik, is voor (onderwijs)instellingen bepaald geen eenvoudige zaak. Een 
extra complicerende factor is gelegen in de leeftijd van de potentiële slachtoffers en de 
pedagogische machtspositie die veelal door de aangeklaagde wordt ingenomen.  
Van andere aard is de situatie waarin machtsmisbruik plaatsvindt jegens een 
volwassene. Een volwassene kan in beginsel voor zichzelf opkomen; beschermende 
actie moet daar beginnen waar dit voor zichzelf opkomen onredelijk veel moeite gaat 
kosten. Bij kinderen geldt zonder meer het uitgangspunt dat zij te allen tijde beschermd 
moeten worden tegen machtsmisbruik.  
Dit verschil komt in de regeling met name tot uiting in het onderscheid tussen enerzijds 
de interne contactpersoon en externe vertrouwenspersoon voor leerlingen en 
anderzijds de vertrouwenspersoon voor volwassenen.  
Het beleid inzake machtsmisbruik dient vorm te krijgen in een regeling, waarin 
structuren en faciliteiten zijn vastgelegd en gedragsvoorschriften worden gegeven. Een 
goed beleid inzake machtsmisbruik kan niet zonder een klachtenregeling.  
  

EEN ONAFHANKELIJKE COMMISSIE  
Het bevoegd gezag heeft de eindverantwoordelijkheid voor de gang van zaken in de 
(onderwijs)instelling. Het zou daarom eigenlijk het meest voor de hand liggen klachten 
bij het bevoegd gezag en/of de directie in te dienen. Daartegen bestaan echter een aantal 
bezwaren. Door de aard van een klacht over machtsmisbruik is het een delicaat 
onderwerp, waarover door slachtoffers vaak maar moeilijk kan worden gepraat. Vaak is 
men bevreesd door de aangesproken autoriteit niet begrepen of niet geloofd te worden.  
Het is daarom niet overdreven te stellen dat het noodzakelijk is dat de behandeling van 
een klacht geschiedt door een onafhankelijke commissie, waarin de vereiste juridische 
en gedragswetenschappelijke deskundigheid aanwezig is.  
Het bevoegd gezag heeft jegens een leraar een reeds bestaande verhouding van 
collegialiteit en loyaliteit. Bovendien houdt het bevoegd gezag het belang van de school 
als geheel in de gaten en dit brengt met zich mee dat klachten eigenlijk niet welkom zijn. 
Voor de klager is het maar de vraag hoe de relatie met het bevoegd gezag zal zijn als de 
klacht is afgehandeld. Al met al een reusachtige drempel voor iemand die een klacht wil 
indienen. Bovendien is het maar de vraag of het bevoegd gezag deskundig genoeg is om 
een dergelijke klacht te behandelen, en of het bevoegd gezag voldoende afstand kan 
nemen en zich er toe kan zetten het in de klacht gepresenteerde probleem tot in details 
uit te zoeken.   
Door gebruik te maken van een onafhankelijke klachtencommissie kunnen 
bovenstaande bezwaren worden ondervangen. Bovendien kan het bevoegd gezag op 
deze manier publicitair tijdelijk uit de wind blijven, omdat het kan verwijzen naar het 
feit dat er een onderzoek lopende is door een onafhankelijke commissie die niet door 
uitlatingen van het bevoegd gezag voor de voeten gelopen mag worden.  
Het ligt verder voor de hand dat voor de opvang en hulpverlening aan slachtoffers van 
machtsmisbruik het bevoegd gezag niet de geschikte instantie is en ook daarvoor aparte, 
deskundige personen laagdrempelig beschikbaar moeten zijn.  
  

DOELSTELLING  
Uitgaande van het bestaan van een regionale klachtencommissie gaat het er bij de 
klachtenregeling met name om 1) dat voor de klager een mogelijkheid in het leven 
wordt geroepen om voor zich zelf op te komen op een veilige en zelf hanteerbare manier 



  

en 2) dat een eerlijke en deskundige behandeling van de klacht plaatsvindt die uitmondt 
in een oordeel van de klachtencommissie over de klacht.   
Het bevoegd gezag moet na een gebeurtenis, welke als machtsmisbruik is te 
kwalificeren,  passende maatregelen nemen. Daarbij is het niet denkbeeldig dat het 
bevoegd gezag tussen twee vuren komt te liggen: enerzijds de noodzaak om handelend 
op te treden tegen de aangeklaagde, mede onder druk van de kant van de klager en de 
'publieke opinie' en anderzijds de dreiging van een arbeidsrechtelijke procedure als de 
sanctie in de ogen van de aangeklaagde te zwaar uitvalt, vaak in combinatie met de druk 
van een groep mensen (bijvoorbeeld collega's) die zich loyaal opstelt ten opzichte van 
de aangeklaagde. Het bevoegd gezag zal moeten opereren in een smalle marge. Het 
bevoegd gezag heeft er dan baat bij over een deugdelijke klachtenregeling te beschikken 
met een klachtenbehandelingsprocedure die rechtspositioneel gezien door de beugel 
kan, zodat het bevoegd gezag zich in een arbeidsrechtelijk proces met de grootst 
mogelijke kans op succes op de uitspraak van de klachtencommissie en op het langs die 
weg verkregen bewijsmateriaal zal kunnen beroepen.  
  

VERTROUWENSPERSOON EN CONTACTPERSOON  
Voor degene die overweegt met een klacht over machtsmisbruik naar voren te komen is 
het van groot belang dat er een laagdrempelige, veilige opvangmogelijkheid bestaat die 
tevens adequaat inspeelt op een hulpvraag. In het algemeen is de vertrouwenspersoon 
hiervoor de aangewezen persoon. De hierboven al aangestipte bijzondere aard van het 
aanpakken van mogelijke gevallen van machtsmisbruik bij (vooral jonge) leerlingen 
heeft, zoals bekend, geleid tot de 'splitsing' van de functie van de 
vertrouwenspersoon in die van de interne contactpersoon en de externe 
vertrouwenspersoon. De interne contactpersoon (in de praktijk kunnen er meerdere 
interne contactpersonen op een schoolactief zijn) is laagdrempelig bereikbaar en heeft 
een preventieve, signalerende en beleidsuitvoerende taak in de school. De externe 
vertrouwenspersoon is een deskundige met name op het gebied van communicatie en 
hulpverlening. De taken staan in de artikelen 7 respectievelijk 9.  
Voor volwassenen is die splitsing niet nodig. Het kan zijn dat er onderwijsinstellingen 
zijn waarin de leerlingen al zo mondig zijn dat de splitsing niet meer nodig geacht 
wordt. In dat geval kan worden volstaan met de regeling voor de vertrouwenspersoon 
voor volwassenen (zie artikel 14).  
Bij de externe vertrouwenspersoon ligt de nadruk op opvang van de klager, 
hulpverlening, probleemoplossing door bemiddeling. Het is niet de bedoeling dat de 
vertrouwenspersoon een diepgaand onderzoek instelt naar de feiten. De 
vertrouwenspersoon neemt hoogstens bij een bemiddelingspoging contact op met 
degene tegen wie de klacht is gericht of die in de klacht een belangrijke rol speelt. Het is 
niet de taak van de vertrouwenspersoon een verklaring van iemand door 
feitenonderzoek te ontzenuwen of juist te bewijzen. Dat is de specifieke taak van de 
klachtencommissie. De vertrouwenspersoon is daarvoor niet toegerust (veel meer dan 
informeren of de beschuldigde de klacht erkent zal er niet kunnen gebeuren); het gaat 
hem om bijstand en hulpverlening, al of niet (mede) door andere instanties.  
Ook de interne contactpersoon is niet toegerust om eigen feitenonderzoek te doen. 
De interne contactpersoon mag zelfs niet bemiddelen, hij mag geen contact opnemen 
met de aangeklaagde en ook anderen (leerlingen, collega's, etc.) mogen slechts met 
grote behoedzaamheid benaderd worden. De reden daarvoor is dat in het algemeen niet 
van een interne contactpersoon de deskundigheid c.q. vaardigheid gevraagd kan en mag 
worden om a) feitenonderzoek te plegen en b) in een conflictsituatie met de 



  

aangeklaagde overeind te blijven in de handhaving van de afspraken met de klager en 
diens ouders. Bedacht dient te worden dat het plegen van machtsmisbruik jegens een 
(jonge) leerling door iemand van het onderwijzend personeel in strijd is met diens 
professionaliteit en daardoor bedreigend voor diens rechtspositie. Een als dader 
aangemerkte leraar zal daarom geneigd zijn de zaak meteen zo scherp mogelijk te 
stellen en druk uit te oefenen op de betrokkenen. De interne contactpersoon kan 
bovendien te maken krijgen met een  loyaliteitsconflict en ongeloof; ook zal hij wellicht 
verder moeten met die collega. De interne contactpersoon loopt in de praktijk gauw het 
gevaar in de knel te raken.  
Benadrukt dient verder te worden dat de interne contactpersoon en de externe 
vertrouwenspersoon niet alleen niet qua deskundigheid en opleiding zijn toegerust om 
feitenonderzoek uit te voeren, maar dat daadwerkelijk diepgaand feitenonderzoek ook 
zeer ongewenst is. Het is van groot belang dat de vertrouwenspersoon de aangeklaagde 
en de mogelijke getuigen niet indringend hoort. Door een dergelijk verhoor worden 
namelijk latere verhoren min of meer 'vervuild': omdat de betrokkenen geconfronteerd 
worden met de inconsequenties in hun verhaal, worden die daarna in de herinnering 
rechtgezet. Vooral bij jonge kinderen is bovendien de kans groot dat een met nadruk 
gestelde of suggestieve vraag als zodanig al een herinnering kan scheppen die het kind 
zich als een feit herinnert.  
  

MELD- EN AANGIFTEPLICHT  
Sinds 1999 geldt voor alle personeelsleden van een school, dus ook voor de interne 
contactpersoon een meld- en aangifteplicht. De wet verplicht personeelsleden om het 
bevoegd gezag onmiddellijk te informeren als zij – op welke manier dan ook – 
informatie krijgen over een mogelijk zedenmisdrijf, gepleegd jegens een minderjarige 
leerling (18 jaar of jonger) door een persoon die met taken belast is ten behoeve van de 
school (dus niet alleen de leerkracht of de conciërge, maar bijvoorbeeld ook de 
leesmoeder, de GGDmedewerker of de tuinman). De externe vertrouwenspersoon heeft 
geen meldplicht. Het bevoegd gezag moet na een melding overleggen met de 
vertrouwensinspecteur of er een redelijk vermoeden is van een strafbaar feit. Zo ja, dan 
moet het bevoegd gezag aangifte doen bij politie of justitie, na eerst (de ouders van) de 
klager en de aangeklaagde te hebben geïnformeerd.  
Een strafbaar feit is een gedraging die door de wet strafbaar is gesteld. Bij zedenzaken 
gaat het om de artikelen 239 tot en met 249 van het Wetboek van Strafrecht. Veel 
gevallen van seksuele intimidatie vallen daar niet onder. Een leraar is bijvoorbeeld niet 
strafbaar wanneer hij tegen een meisje van 10 zegt dat ze zo lekker sexy is gekleed; ook 
niet als hij dat twee keer per week doet. Bij twijfel over de strafbaarheid van een 
bepaalde gedraging kan een advocaat of de afdeling jeugd- en zedenzaken van de politie 
inlichtingen verstrekken. Bovengenoemd gedrag is wel klachtwaardig: de ouders van 
het meisje kunnen een klacht indienen bij de klachtencommissie.  
Wanneer een strafrechtelijke procedure parallel loopt aan een onderzoek door de 
klachtencommissie, kan een complicatie optreden. Het strafrechtelijke onderzoek kan 
de behandeling door de klachtencommissie bemoeilijken doordat bijvoorbeeld de 
vermoedelijke dader/aangeklaagde in hechtenis wordt genomen, zodat die niet door de 
commissie kan worden gehoord. Ook politie en justitie zullen de betrokkenen 
(slachtoffer/aangeefster, ouders, verdachte/aangeklaagde, getuigen) indringend willen 
horen. Zoals hierboven al vermeld is een herhaald 'juridisch' verhoor onwenselijk, 
omdat daardoor het volgende verhoor min of meer kan worden vervuild. Bovendien is 
het mogelijk dat de klachtencommissie, die over het algemeen sneller werkt dan de 



  

politie in dit soort zaken, de aangeklaagde confronteert met gegevens die de recherche 
voor een later tijdstip had willen bewaren. Die kans is dan voor de politie bedorven. 
Deze complicatie vraagt derhalve om afstemming van het onderzoek (die gemakkelijk 
kan uitmonden in een vorm van samenwerking) tussen de klachtencommissie en 
politie/justitie. Dit doet aan ieders eigen verantwoordelijkheid niet af. Ook de criteria 
volgens welke de feiten wordt beoordeeld blijven voor beide instanties verschillend. De 
afstemming brengt al gauw mee dat het onderzoek door de klachtencommissie niet 
binnen de tijd van drie maanden kan worden afgerond (artikel 30).  
Wanneer er sprake is van een strafbaar feit wordt met nadruk ontraden de uitkomst van 
het strafproces af te wachten, alvorens het bevoegd gezag maatregelen jegens de 
aangeklaagde neemt. Het bevoegd gezag heeft hierin een eigen verantwoordelijkheid. Bij 
het doen van aangifte treedt het strafrechtelijke circuit in werking. Centraal staat de 
inspanning om de dader veroordeeld te krijgen; het slachtoffer heeft daarin slechts de 
dwingende rol van getuige.  
Ten aanzien van de klachtencommissie is bepaald dat deze een klacht onverwijld aan 
het bevoegd gezag meldt (art. 21, lid 5). Ten aanzien van de vertrouwenspersonen ligt 
een dergelijke verplichting minder voor de hand. Hen blijft (voorlopig) de vrijheid 
gegund in dit opzicht naar eigen inzicht te handelen, omdat het goed voorstelbaar is dat 
de vertrouwenspersoon in bepaalde gevallen uiterst behoedzaam moet opereren, 
waarbij een verplichting tot onverwijlde melding een belemmering kan vormen.   
  

VERTROUWENSPERSOON VOOR DE AANGEKLAAGDE  
Niet als verplichting opgenomen in de klachtenregeling van de Stichting KOMM, maar 
wel een dringend advies, is het aanstellen van een externe vertrouwenspersoon voor 
aangeklaagden. Zeker bij bejegeningsklachten, vaak het resultaat van een verstoorde 
communicatie tussen klager en aangeklaagde, kan de aangeklaagde partij zich vaak net 
zo veel slachtoffer voelen als de klager. Ondersteuning in de fase van de 
klachtbehandeling is een vorm van goed werkgeverschap. Het aanbieden van een 
externe vertrouwenspersoon zegt niets over het al dan niet terecht indienen van een 
klacht, maar zorgt voor evenwicht in de verhouding tussen de partijen. Ook geeft het 
hebben van een eigen vertrouwenspersoon de aangeklaagde de mogelijkheid om zijn 
emoties vrijelijk te uiten. Bij klachten over machtsmisbruik kan de aanwezigheid van 
een vertrouwenspersoon voor de aangeklaagde bovendien mogelijke 'ruis' voorkomen, 
in de vorm van verwijten richting bevoegd gezag, klager en/of klachtencommissie over 
de procedure en de zorgvuldigheid.  
  

FINANCIËN  
Het behandelen van een klacht door de klachtencommissie is ook financieel een 
kostbare zaak. De vraag is daarom wel gesteld of de commissie niet een veroordeling in 
de proceskosten zou moeten kunnen uitspreken ten laste van de in het ongelijk gestelde 
partij. Een kostenveroordeling past evenwel niet in de opzet van een 
klachtenbehandeling als de onderhavige. In de eerste plaats dient er voor een (mogelijk) 
slachtoffer van een aangeklaagde die binnen dezelfde organisatie functioneert geen 
financiële drempel te bestaan om met een klacht voor zichzelf op te komen. En voor een 
aangeklaagde tegen wie een klacht gegrond wordt bevonden, ontbeert de commissie de 
bevoegdheid een veroordeling uit te spreken. Het is aan het bevoegd gezag een 
maatregel tegen de aangeklaagde te nemen. In beginsel bestaat de mogelijkheid een 
civielrechtelijke actie in te stellen jegens de schuldig bevonden aangeklaagde of de 
kennelijk onterecht opgetreden klager om vergoeding van de geleden schade 



  

(onrechtmatige daad), bestaande uit de behandelingskosten. Doch deze weg zal alleen in 
die gevallen soelaas bieden waarbij het duidelijk is dat bij de aangeklaagde of klager de 
bedoeling om de school te schaden voorop stond. Dit zal in de praktijk niet gauw het 
geval zijn. Conclusie is dat het ook uit een oogpunt van kostenbewaking alle aanbeveling 
verdient een op preventie gericht beleid te voeren.  
De financiële consequenties van een ontslagprocedure kunnen ook aanzienlijk zijn. Het 
ligt voor de hand dat bij ontslag specialistisch juridisch advies wordt ingewonnen door 
het bevoegd gezag.  
  

'ZEEFFUNCTIES'  
In de regeling zijn twee mechanismen opgenomen ter beperking van het financieel risico 
van de school. In de eerste plaats is een 'zeef' gecreëerd in artikel 22, waarbij de 
fungerend voorzitter een klacht aanstonds, dus zonder behandeling door de 
commissie, niet ontvankelijk kan verklaren in het geval dat die klacht niet serieus te 
nemen is of kennelijk buiten het bestek van de regeling valt. Om de klager niet geheel en 
al afhankelijk te maken van het machtswoord van de voorzitter is er een soort van hoger 
beroep bij het bevoegd gezag opgenomen. Bedacht dient te worden dat het bevoegd 
gezag ook een eigen belang kan hebben bij het feit dat een klacht wel behandeld wordt.  
In de tweede plaats kan gewezen worden op de mogelijkheid van voeging (artikel 23), 
hetgeen met name dan zal voorkomen als er meerdere klachten betrekking hebben op 
hetzelfde feitencomplex en/of meerdere aangeklaagden. Ook is het denkbaar dat het feit 
dat een klager een klacht indient door de aangeklaagde wordt opgevat als een daad van 
machtsmisbruik waartegen de aangeklaagde zijnerzijds een klacht indient. Een dergelijk 
geval leent zich eveneens goed voor voeging. Door voeging worden de klachten 
gezamenlijk behandeld, zodat er in beginsel ook maar één behandeling hoeft plaats te 
vinden en één keer betaald hoeft te worden.  
  

HOGER BEROEP  
Hoger beroep op de uitspraak van de klachtencommissie is (behoudens het zojuist 
besproken geval van artikel 22) niet voorzien. Bedacht dient te worden dat de 
commissie een uitspraak doet, bestaande uit een kwalificatie van de gebeurtenis en een 
advies aan het bevoegd gezag. Degene die met de uitspraak van de commissie niet 
tevreden is, kan zich dus tot het bevoegd gezag wenden. Het ligt echter niet voor de 
hand dat het bevoegd gezag het onderzoek van de klachtencommissie zelf nog eens zal 
overdoen. Na de uitspraak zal het bevoegd gezag iets doen of niet doen, en dat kan als 
zodanig weer ter toets van de rechterlijke instanties worden gebracht. In de praktijk zal 
dit met name het geval zijn in een arbeidsrechtelijke procedure aangespannen door een 
aangeklaagde tegen wie een maatregel door het bevoegd gezag is getroffen. Ten aanzien 
van de aangeklaagde geldt dat deze ingeval van een strafbaar feit daarvoor door de 
justitiële autoriteiten kan worden vervolgd.  
Een klager die ontevreden is over de uitspraak c.q. het functioneren van de 
klachtencommissie kan zich eveneens wenden tot het bevoegd gezag.  
  

FACILITEITEN  
Het spreekt vanzelf dat het bevoegd gezag de contactpersoon en de 
vertrouwenspersonen in de gelegenheid stelt hun functie uit te oefenen en redelijke 
verzoeken op dat vlak (bijvoorbeeld een aparte spreekruimte, het volgen van scholing) 
inwilligt.  
  



  

  

TOELICHTING ARTIKELSGEWIJS  
Artikelsgewijs kan in aanvulling op het bovenstaande nog het volgende worden 
opgemerkt.  
  

artikel 1  

Machtsmisbruik is de overkoepelende term voor seksuele intimidatie, discriminatie, 
agressie/geweld/pesten en dergelijke. Het is zeker niet zo dat elke daaronder vallende 
handeling tevens is te kwalificeren als een strafbaar feit (dat wil zeggen een door de wet 
strafbaar gesteld gedrag, zoals bijvoorbeeld verkrachting, ontucht met minderjarigen). 
Het tegendeel is eerder het geval en dat is juist een van de bestaansredenen van een 
afzonderlijke klachtenprocedure. Voorbeelden van gevallen van seksuele intimidatie, 
welke niet tevens een strafbaar feit vormen, zijn: het nadrukkelijk naar iemands borsten 
staren, het in iemands richting maken van een obsceen gebaar, het maken – al dan niet 
dubbelzinnig – van seksueel getinte opmerkingen, het geven van een goede of slechte 
beoordeling met een achterliggende bedoeling een seksistisch oordeel over de 
betrokkene te geven.  
Voorbeelden van agressie/geweld/pesten, welke niet tevens een strafbaar feit vormen, 
zijn: negeren, buitensluiten bijvoorbeeld op basis van sekse/seksuele 
voorkeur/huidskleur/etniciteit, achtervolgen, negatieve beoordelingen geven, 
vernederen bij voorkeur in aanwezigheid van anderen, enzovoorts.  
Het ligt voor de hand dat het sluitstuk van een op bescherming gerichte regeling wordt 
gevormd door het bestrijden van handelingen die er op gericht zijn het inroepen van de 
bescherming te frustreren, zoals bedreiging van het slachtoffer. Ook tegen een dergelijke 
dreiging kan een klacht worden gemeld c.q. ingediend volgens deze klachtenregeling.  
  

Het woord klacht heeft verschillende betekenissen. Uiting van ongenoegen, een 
negatief oordeel ten aanzien van een bepaalde persoon of gebeurtenis, iets waar men 
last van heeft. Daarnaast heeft het een aparte juridische betekenis, afhankelijk van de 
definitie in de betrokken klachtenregeling. In de onderhavige regeling is die definitie 
opgenomen in artikel 1. Een klacht gaat over gedragingen en beslissingen dan wel het 
nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen van/door de aangeklaagde. 
Een klacht dient schriftelijk te worden ingediend. De klacht kan worden gemeld bij de 
interne contactpersoon en bij de externe vertrouwenspersoon. Hun taken en 
bevoegdheden staan in de artikelen 7 (interne contactpersoon), 9 en 10 (externe 
vertrouwenspersoon voor ouders en leerlingen), 14 en 15 (externe 
vertrouwenspersoon voor volwassenen). De vertrouwenspersonen hebben een grote 
mate van beleidsvrijheid.   
De klacht kan ook rechtstreeks ter kennis van de klachtencommissie worden gebracht. 
Dat kan alleen op een speciale manier, welke in de regeling indienen genoemd wordt 
(artikel 4). De behandeling van de klacht door de klachtencommissie geschiedt volgens 
een nauwkeurig beschreven procedure (artikel 21 en volgende).  
  

Aan de persoon die een klacht wil melden of indienen, de klager, is in beginsel geen 
beperking gesteld; iedereen kan dat dus doen. Dat neemt niet weg dat de betrokkene 
een belang moet hebben om een klacht in te dienen (anders wordt die aanstonds niet 
ontvankelijk verklaard) en dat het klachtgedrag zelf binnen of in samenhang met de 
onderwijssituatie ervaren moet zijn.   



  

Een personeelslid kan een klacht tegen een collega, een leidinggevende en/of het 
bevoegd gezag indienen. Een klacht tegen een ouder heeft alleen dan zin, als het 
bevoegd gezag maatregelen tegen die betreffende ouder kan nemen (bijvoorbeeld 
schoolpleinverbod,  activiteiten als overblijfouder stopzetten).   
De aangeklaagde is een natuurlijk persoon of een groepering. Bij die laatste moet men 
denken aan bijvoorbeeld het bevoegd gezag of de schoolleiding. Ook tegen deze 
groeperingen kan binnen de voorliggende regeling een klacht worden ingediend.  Ook 
ex-leerlingen of ouders van minderjarige ex-leerlingen kunnen een klacht indienen. 
Voorwaarde is wel dat de aangeklaagde nog onder de zeggenschap van het bevoegd 
gezag valt.  
Een klacht van een leerling tegen een medeleerling valt normaal gesproken niet onder 
de werkingssfeer van deze klachtenregeling. Minderjarigen zijn meer gebaat bij een 
hulpverleningstraject dan bij een klachtbehandeling.  
Hoewel het niet meteen voorstelbaar is dat een volwassene een klacht wenst in te 
dienen tegen een leerling, kan dit toch niet worden uitgesloten. In dat geval zal het 
aanbeveling verdienen dat de melding door de volwassen klager wordt gedaan bij de 
vertrouwenspersoon voor leerlingen. Wanneer de melding bij de vertrouwenspersoon 
voor volwassenen wordt ingediend, lijkt het aangewezen dat die vertrouwenspersoon 
zich met de vertrouwenspersoon voor leerlingen in verbinding stelt.   
  

artikel 2   
De werkingssfeer van artikel 2, lid 1 is zeer breed en omvat allen die onder de 
zeggenschap van het bevoegd gezag vallen. Dat zijn dus ook degenen die op tijdelijke 
basis in de school verblijven, zoals stagiaires van een pedagogische academie, ouders en 
zelfs tuinlieden. Wanneer de zeggenschap van het bevoegd gezag ten aanzien van een als 
aangeklaagde aan te merken persoon verdwenen is, is een klacht meestal niet zinvol 
meer. Wel kan een klacht worden ingediend bij de klachtencommissie van de instelling 
waar de aangeklaagde onder valt (bijvoorbeeld bij de opleiding waar de stagiaire is 
ingeschreven).   
  
Lid 2 stelt buiten twijfel dat ook de leerlingen zelf en de feitelijke verzorgers een klacht 
namens/voor de leerling kunnen indienen.  
  
Lid 3 voorkomt dat de regeling onnodige doublures creëert ten aanzien van de al 
bestaande klacht- en beroepsmogelijkheden. Zo kan een klacht die valt onder de 
commissie van beroep voor de examens, niet via de onderhavige regeling worden 
ingediend. Hetzelfde geldt voor die onderwerpen waarvoor een speciale 
geschillencommissie bestaat. Ook rechtspositionele kwesties vallen buiten het bestek 
van deze regeling, evenals klachten (bezwaren) tegen besluiten waartegen beroep 
mogelijk is ingevolge de Algemene wet bestuursrecht. Strafrechtelijke en 
civielrechtelijke procedures bij de rechter zijn niet als speciale regelingen te 
beschouwen die deze klachtenregeling overbodig zouden kunnen maken.  
  

artikel 3   

Hier worden enkele verplichtingen geregeld die voor iedereen gelden, dus ook voor al 
diegenen die niet bij een klacht betrokken zijn.   
  



  

Privacybescherming is uiteraard van groot belang, maar moet worden afgewogen 
tegen andere belangen die spelen. Vaak zal het nodig zijn bepaalde (bijvoorbeeld van 
een specifieke groep) of alle leerlingen en/of hun ouders naar aanleiding van een 
gerucht of gebeurtenis in te lichten. Bij stilzwijgen van directie en bevoegd gezag gaan 
geruchten een eigen leven leiden, zonodig 'ondergronds'. Het bevoegd gezag en de 
directie moeten juist in een bedreigende situatie aan de schoolgemeenschap laten zien 
dat zij de zaak aanpakken, dat de ouders en de leerlingen vertrouwen in hen kunnen 
hebben. Openheid is dus geboden, uiteraard zonder vooruit te lopen op de resultaten 
van het onderzoek door de klachtencommissie. Het bevoegd gezag moet ook in staat zijn 
zonodig een adequate voorlopige voorziening te treffen. Dit kan een 
arbeidsrechtelijke maatregel zijn (bijvoorbeeld schorsing). Ook is het mogelijk, zelfs 
wenselijk, dat het bevoegd gezag probeert de aanleiding voor een klacht weg te nemen 
of partijen tot elkaar te brengen. Bovendien dient bedacht te worden dat partijen (klager 
en aangeklaagde) in de gelegenheid moeten zijn getuigen te zoeken. Daarbij zal het 
onvermijdelijk zijn informatie over de klacht aan de betrokkenen te verstrekken.  
Iedere situatie is weer anders en daarom is het niet mogelijk een verdergaande regeling 
te maken dan dat ieder behoedzaam met de informatie, gegevens, bescheiden enz. moet 
omgaan.  
Wanneer een klacht de aandacht getrokken heeft van de media gaat de publiciteit haar 
eigen eisen stellen; geen verklaring aan de media doen betekent toch een publiek 
signaal. Publiciteit via de media is een specifieke verantwoordelijkheid van het bevoegd 
gezag.  artikel 4   
Artikel 4 regelt het indienen van een klacht. De klager bepaalt zelf of hij de klacht bij 
het bevoegd gezag of bij de klachtencommissie indient. Niet altijd zal de klacht bij de 
klachtencommissie worden ingediend, bijvoorbeeld als naar het oordeel van de klager 
er sprake is van een minder ernstige klacht. Dit neemt niet weg dat de klager in het 
laatste geval het recht heeft alsnog zijn klacht in te dienen bij de klachtencommissie, als 
hij daarvoor aanleiding ziet. De indruk moet worden vermeden dat de klacht 
'binnenskamers' wordt afgedaan. Anderzijds dient ervoor gewaakt te worden dat de 
positie van de aangeklaagde in het gedrang komt doordat de klachtencommissie niet 
wordt ingeschakeld.  
  

In lid 2 wordt de termijn geregeld waarbinnen een klacht ingediend kan worden. 
Gekozen is voor een periode van twee jaar na de laatste gebeurtenis waarop de klacht 
betrekking heeft. De reden daarvoor is dat het niet erg zinvol is een klacht te behandelen 
wanneer een feitenonderzoek nauwelijks nog is uit te voeren. Een uitzondering is 
gemaakt voor leerlingen, waarbij de termijn is verlengd. De reden daarvoor is dat het 
goed voorstelbaar is dat een leerling pas met een klacht naar voren durft te komen als 
hij uit de invloedssfeer van de aangeklaagde is. In bijzondere gevallen kan de klacht toch 
in behandeling worden genomen, waarbij met name gedacht kan worden aan zeer 
ernstige feiten die het slachtoffer ernstig hebben getraumatiseerd. Overigens is het voor 
elke klager zonder meer mogelijk zich tot het bevoegd gezag te wenden. Ook dient 
bedacht te worden dat in ernstige gevallen er vaak ook sprake zal zijn van een strafbaar 
feit, zodat nog aangifte kan worden gedaan als de verjaringstermijn nog niet verstreken 
is. Bij een ernstig feit zal, in geval er psychische schade is ontstaan, voorts de 
mogelijkheid bestaan zich met een schadevergoedingsactie jegens de aangeklaagde tot 
de burgerlijke rechter te wenden.  
  



  

Lid 3 betreft de mogelijkheid om een klacht om te zetten in een bemiddelingspoging. In 
principe komen alle klachten daarvoor in aanmerking. Bij klachten over machtsmisbruik 
ligt de bereidheid van de klager om het probleem via bemiddeling op te lossen niet erg 
voor de hand. De aard van de klacht en de daarmee gepaard gaande emoties bieden in 
veel situaties weinig ruimte voor bemiddeling. De Stichting KOMM acht de klager 
overigens zonder meer in staat om zelf de afweging te maken of er wel of niet bemiddeld 
kan worden en laat daarom ook bij klachten over machtsmisbruik die mogelijkheid 
open.  
Uiteraard kan er alleen bemiddeld worden als ook de andere partij, de aangeklaagde, 
daarmee instemt.  
  

Lid 4 gaat onder het indienen van een anonieme klacht.  
Te onderscheiden is 1) de klacht waarbij de klager zijn identiteit niet bekend wil maken 
en 2) de klacht die is gericht tegen een niet met name aangeduid persoon. Het eerste 
geval kan in de praktijk begrijpelijkerwijs gemakkelijk voorkomen. In beginsel is 
daarmee niets aan te vangen, omdat de behandeling van een dergelijke klacht al gauw in 
strijd komt met de beginselen van behoorlijk procesrecht: het wordt voor de 
aangeklaagde vrijwel onmogelijk zich tegen de klacht te verweren. Desalniettemin zijn 
er situaties denkbaar dat dit bezwaar zich niet voordoet. Bijvoorbeeld de klacht dat 
leraar X in de klas tegen meisjes zich altijd denigrerend seksistisch pleegt uit te laten. 
Een onderzoek is dan goed uitvoerbaar door een aantal leerlingen uit die klas als 
getuigen te horen. Het kan in bijzondere situaties van groot belang en gerechtvaardigd 
zijn een feitenonderzoek tegen die persoon uit te voeren. Vanzelfsprekend moet in een 
dergelijk geval de anonimiteit van de klager, als eenmaal een anonieme klacht in 
behandeling is genomen, worden beschermd.  
Een andere overweging om een klacht van een anonieme klager te onderzoeken is een 
verzoek daartoe van de aangeklaagde. Als de klacht of een gerucht daarover bekend is 
binnen de (onderwijs)instelling, kan het in het belang van de aangeklaagde zijn om de 
klacht toch te onderzoeken, bijvoorbeeld omdat die zijn goede naam gezuiverd wil zien. 
De klachtencommissie kan dit belang laten meewegen in haar besluit om wel of niet een 
anoniem ingediende klacht te behandelen.  
Een voorbeeld van het tweede geval is een klacht welke gericht is tegen het 'seksistische 
klimaat op school' of tegen de (beweerde) onbekende persoon die met viltstift 
schunnige of amoureuze teksten met betrekking tot een bepaald meisje op de deur van 
het toilet schrijft.   
Melding van een dergelijke klacht bij de interne contactpersoon en/of de externe 
vertrouwenspersoon heeft zin, omdat deze naar bevind van zaken binnen de school aan 
de slag kunnen gaan. Indien de interne contactpersoon het niet zelf kan oplossen door 
een bewustwordingsproces op gang te brengen, ligt het voor de hand in de beschreven 
voorbeelden het bevoegd gezag te adviseren maatregelen te nemen om de klacht te 
verhelpen.   
Belangrijk is het geval dat iemand met een klacht komt die niet wil of durft te zeggen wie 
de aangeklaagde is. In deze situatie is, zolang klager daarbij blijft, alleen hulpverlening 
door de vertrouwenspersoon mogelijk.  
  

artikel 5  
De regeling is een juridische tekst, dat wil zeggen dat bevoegdheden, verplichtingen, 
enzovoorts zo veel mogelijk zijn omschreven op een manier die maar voor één uitleg 
vatbaar is. Dat maakt hem voor de gemiddelde belangstellende niet gemakkelijk 



  

leesbaar. Als informatieve tekst is de regeling ongeschikt, zeker voor leerlingen. De 
folders ‘Klachtbehandeling door de Stichting KOMM’ en ‘Mediation door de 

Stichting KOMM’ zijn bedoeld als algemene informatie voor alle betrokkenen (zie 
website www.komm.nl). Als zich een concrete klacht voordoet, zal uiteraard van de 
volledige tekst van de klachtenregeling en toelichting gebruik moeten worden gemaakt.  
In de onderwijswetgeving is de verplichting opgenomen om in de schoolgids informatie 
over de klachtenregeling en de klachtencommissie te verstrekken aan alle betrokkenen 
bij de onderwijsinstelling. Te denken valt aan verwijzing naar de plaats waar de 
klachtenregeling te lezen is, adres van de klachtencommissie, bereikbaarheid van de 
interne contactpersoon en externe vertrouwenspersoon.  
Het is van belang dat het beleid en de klachtenregeling in ieder geval actief onder de 
aandacht wordt gebracht van nieuwkomers.  
  

artikel 6  
Als de school ervoor kiest één persoon als interne contactpersoon aan te wijzen, gaat de 
voorkeur uit naar een vrouw. Voor slachtoffers van (seksueel) machtsmisbruik is praten 
met een vrouw meestal makkelijker dan praten met een man. Als meerdere personen 
worden aangewezen (hetgeen de beste oplossing is), verdient het de voorkeur vrouwen 
en mannen evenredig aan te wijzen. De Stichting KOMM adviseert om niet een directeur 
als interne contactpersoon aan te wijzen, gezien de mogelijke verstrengeling van 
verantwoordelijkheden.  
Door de aanwijzing te verrichten in overleg met het schoolteam, 
medezeggenschapsraad, enzovoorts wordt een zo breed mogelijk draagvlak voor de 
betrokkene(n) bevorderd. Het verdient sterk aanbeveling waar dat mogelijk is ook de 
leerlingen in de besluitvorming te betrekken.  
Een benoemingsadviescommissie (zie pagina 2 van deze toelichting) kan worden 
ingesteld om contactpersonen (en vertrouwenspersonen) aan te wijzen. Zoals de naam 
al zegt, geeft de benoemingsadviescommissie een advies aan het bevoegd gezag. Het 
bevoegd gezag is verantwoordelijk voor de benoeming en eventueel schorsing of ontslag 
van de contactpersoon (en vertrouwenspersoon).  
  

artikel 7   
Lid 3 vrijwaart de interne contactpersoon voor bemoeienis van bijvoorbeeld de directie.  
Lid 4 en 5 versterken de mogelijkheid voor de interne contactpersoon om onafhankelijk 
te functioneren.  
  

artikel 8  
Als externe vertrouwenspersoon zou men bijvoorbeeld kunnen denken aan een 
jeugdarts, jeugdverpleegkundige, onderwijsadviseur, arbomedewerker, 
(school)maatschappelijk werker.  
  

artikelen 12 en 17  
Het belang van het archief is met name gelegen in de mogelijkheid structurele gevallen 
van het optreden van machtsmisbruik te ontdekken en te bestrijden. Het ligt daarom 
voor de hand dat de bescheiden gedurende lange tijd bewaard blijven. Overigens heeft 
een daarin genoemde aangeklaagde het recht op zijn verzoek van de inhoud van de hem 
betreffende gegevens op de hoogte te worden gesteld. Het belang van de klagers c.q. 
informanten brengt mee dat hun identiteit voor de aangeklaagde geheim blijft. Dat kan 



  

soms problemen geven als de aard van de informatie zonder meer naar een bepaalde 
klager wijst. Het belang van de bescherming van slachtoffers weegt in dat geval 
zwaarder dan het recht op inzage van de (beweerde) dader.  
  

artikel 18   

Een onafhankelijke klachtencommissie bestaat uit drie leden. In de commissie hebben 
in beginsel zowel mannen als vrouwen zitting. Zij dient adequate ambtelijke 
ondersteuning te hebben van een secretaris (ambtelijk secretaris).  
De klachtencommissie is zodanig samengesteld dat daarin personen zijn 
vertegenwoordigd met juridische deskundigheid en met inhoudelijke deskundigheid 
betreffende machtsmisbruik, communicatie, onderwijs en schoolcultuur.   
De interne contactpersoon, de vertrouwenspersoon, het bevoegd gezag, het personeel, 
de ouders van leerlingen en de leerlingen van scholen ressorterend onder het bevoegd 
gezag en andere personen, die op enigerlei andere manier betrokken zijn bij de 
instelling, waaruit de klacht afkomstig is, kunnen geen lid zijn van de klachtencommissie 
en niet als ambtelijke secretaris optreden. Vanzelfsprekend draagt de Stichting bij de 
samenstelling van een klachtencommissie en toewijzing van de ambtelijke secretaris 
voor de behandeling van een concrete klacht er zorg voor dat aan deze eisen is voldaan.  
  

artikel 21  
Volgens lid 5 moet de klacht aan het bevoegd gezag gemeld worden. Het bevoegd gezag 
moet op de hoogte zijn met wat er in de instelling (school) speelt. Meestal zal de 
klachtencommissie tevens aan het bevoegd gezag vragen gegevens te verschaffen die 
voor de behandeling en/of de beoordeling van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld: de 
schoolgids, de aard van de zakelijke relatie tussen klager en aangeklaagde, het 
dienstverband bij het bevoegd gezag of bij een andere instelling, reeds eerder getroffen 
bijzondere maatregelen, bijzondere voorwaarden waaronder de aangeklaagde 
werkzaam is.  
Overigens zal het gewenst zijn dat er een zekere mate van contact tussen 
klachtencommissie en het bevoegd gezag plaatsvindt, omdat het bevoegd gezag zal 
willen weten hoe de voortgang van de behandeling is en of er al of niet gronden zijn om 
een voorlopige voorziening te treffen. Hierbij valt te denken aan het schorsen van 
onderwijspersoneel, het schorsen van leerlingen of het bepalen dat de aangeklaagde 
geen contact mag hebben met de klager. Het bevoegd gezag moet dan tevens bepalen tot 
wanneer de voorlopige voorziening van kracht blijft. Meestal is dat tot het moment dat 
het bevoegd gezag heeft beslist over de klacht.  
  

artikel 22  

Artikel 22, lid 2 gaat onder andere over het informeren van de aangeklaagde over 
een aanstonds niet ontvankelijk verklaarde klacht.  
De aangeklaagde kan al met de klacht bekend zijn, al was het maar omdat de ambtelijk 
secretaris bij binnenkomst van een klacht uit overwegingen van privacy-bescherming 
bij hem pleegt te informeren waar hij zijn post van de klachtencommissie wenst te 
ontvangen. Wanneer de aangeklaagde volgens de klachtencommissie niet op de hoogte 
is van de indiening van de klacht, is het de taak van het bevoegd gezag hem over een en 
ander te informeren.  
Lid 3 regelt het alsnog behandelen van een op deze wijze niet ontvankelijk 
verklaarde klacht. Het ligt voor de hand dat het bevoegd gezag zijn verzoek daartoe 
motiveert en daarbij zonodig tevens de relevante gegevens verschaft.  



  

  

artikel 23  
Als meerdere klachten binnen hetzelfde feitencomplex tegen meerdere aangeklaagden 
worden ingediend, kan gevoegde behandeling worden voorgesteld door de voorzitter 
van de klachtencommissie. Te denken valt aan een bejegeningsklacht waarbij zowel de 
leerkracht als de directie als het bevoegd gezag worden aangeklaagd. Wanneer één of 
meerdere partijen bezwaar maken tegen een gevoegde klachtbehandeling, worden de 
klachten afzonderlijk behandeld.  
  

artikel 24  
Het onderzoek van de klachtencommissie en daarop gebaseerde uitspraak is waar het 
allemaal om draait. Het onderzoek betreft de vaststelling van de feiten en vormt de basis 
waarop de uitspraak zal worden gedaan. Het onderzoek moet deskundig en objectief 
plaatsvinden. Zowel klager als  aangeklaagde moeten een eerlijke kans krijgen hun visie 
over de gedragingen die voorwerp van de klacht uitmaken, te geven. Het onderzoek 
moet voldoen aan de eisen van een 'eerlijk proces'.  
Een essentiële voorwaarde van het eerlijk proces is dat beide partijen hun reactie 
kunnen geven op datgene dat de ander naar voren brengt en het bewijsmateriaal dat de 
commissie bereikt. Ook als de klachtencommissie buiten partijen om inlichtingen 
inwint, moeten beide partijen in de gelegenheid zijn daarop hun commentaar te geven.  
De meest voor de hand liggende manier om daaraan tegemoet te komen is het horen van 
klager en aangeklaagde, alsmede de getuigen, in aanwezigheid van beide partijen zelf. 
Voor de klachtencommissie is dat dan ook het uitgangspunt bij het onderzoek.  
Vanzelfsprekend moet in een dergelijke setting voor de belangen van beide partijen 
worden gewaakt; emoties moeten in de hand gehouden worden, de zitting moet rustig 
en gestructureerd verlopen. Uiteraard is het de taak van de klachtencommissie daarvoor 
te waken. In de praktijk blijkt dit ook te werken, met dien verstande dat minderjarige 
leerlingen veelal door hun ouders worden vertegenwoordigd.  
Het horen in elkaars tegenwoordigheid schrikt menigeen af. Klager en ook de 
aangeklaagde kunnen opzien tegen het afleggen van een verklaring in aanwezigheid van 
de ander. Of het gerechtvaardigd is betrokkene dan in afwezigheid van de ander en/of 
diens raadsman te horen, hangt af van een afweging van de betrokken belangen en de 
redenen welke betrokkene voor het gescheiden horen aanvoert. De uitdrukkelijke wens 
van klager is overigens zonder meer voldoende om te beginnen met een gescheiden 
verhoor, omdat pas na het horen van de argumenten de belangenafweging te maken is.   
Wanneer gescheiden is gehoord, moet dat in de uitspraak worden gemotiveerd. 
Uiteraard wordt hetgeen op gescheiden manier ter kennis van de klachtencommissie is 
gekomen aan de wederpartij medegedeeld.  
  

Lid 3 bevat de mogelijkheid om voor de mondelinge behandeling een schriftelijke 

ronde te houden. Dit is voor de voorbereiding van de mondelinge behandeling van 
groot belang. De aangeklaagde is niet verplicht om een verweerschrift in te zenden. Hij 
heeft evenwel geen zwijgrecht (zoals in het strafrecht); als hij niet wil antwoorden kan 
dat in zijn nadeel worden uitgelegd, namelijk door aan te nemen dat hij kennelijk geen 
opheldering wil verschaffen omdat hij wat te verbergen heeft.   
Bij de mededeling van lid 3 krijgen klager en aangeklaagde tevens te horen wie de 
personen zijn die de klachtencommissie zullen vormen en wie de ambtelijke secretaris 
is. Aldus zijn zij in de gelegenheid, wanneer zij gefundeerde bezwaren hebben tegen 
één of meer van die personen, deze onverwijld en tijdig aan de ambtelijke secretaris of 



  

het bestuur van KOMM mee te delen. Het bestuur van de Stichting zal dan besluiten of 
en zo ja door wie de betrokken persoon moet worden vervangen.  
De eisen van een deugdelijk proces brengen verder mee dat er geen veronderstellingen 
buiten partijen om bestaan. Dat betekent dat alles benoemd moet worden, ook al is het 
gênant of zelfs pijnlijk. De klachtencommissie zal dus doorvragen en details vragen, en 
desnoods naar de bekende weg, ook al is dat irritant. Uit het feit dat er kritische vragen 
worden gesteld mag niet worden afgeleid dat de klachtencommissie weinig geloof aan 
de eerdere antwoorden hecht!   
In de huidige klachtenregeling zijn de praktijkervaringen verwerkt die tot op heden 
zijn opgedaan. Zo is bijvoorbeeld de mogelijkheid van videoregistratie in de regeling 
opgenomen. Dit is met name van belang wanneer jonge kinderen het slachtoffer zijn, 
zodat zij in een kindvriendelijke omgeving kunnen worden gehoord.   
Wanneer de te horen persoon (partij, getuige, informant, deskundige) in bijzondere 
omstandigheden verkeert (bijvoorbeeld bedlegerig is), kan een afgevaardigd lid van de 
klachtencommissie het verhoor doen. In beginsel kunnen de partijen hierbij 
tegenwoordig zijn, voor zover de bijzondere omstandigheden zich daartegen niet 
verzetten.  
  

artikel 25  

De autonomie van de klager brengt mee dat hij de klacht te allen tijde kan intrekken. 
Die zekerheid moet ook van tevoren bestaan. Intrekking zal bijvoorbeeld aan de orde 
kunnen komen wanneer er een minnelijke schikking tussen partijen wordt bereikt. 
Een schikking behoeft niet tevens in het belang van de onderwijsinstelling te zijn. Een 
aangeklaagde kan door een schikking aan te gaan een uitspraak van de 
klachtencommissie vermijden. Dit laat dan natuurlijk de bestuurlijke 
verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag voor een veilige school onverlet, zij het dat 
er geen advies van de klachtencommissie ter tafel ligt. De klachtencommissie kan dan 
nog alleen een advies uitbrengen op aanvraag van het bevoegd gezag, waarbij de tijdens 
de behandeling opgedane kennis geen rol mag spelen.  
  

artikel 26  
Ook bij klachten over machtsmisbruik biedt de huidige regeling de ruimte om de 
klachtbehandeling op te schorten, ten gunste van een bemiddelingspoging. De 
Stichting KOMM erkent daarmee de autonomie van de klager om te beoordelen of 
bemiddeling wenselijk, haalbaar en verantwoord is. Uiteraard vindt er alleen 
bemiddeling plaats als ook de aangeklaagde daarmee instemt en als het bevoegd gezag 
bereid is te handelen overeenkomstig de uitkomsten van de bemiddeling.  
Nadrukkelijk wordt in dit artikel benoemd dat de mediator geen deel kan uitmaken van 
de klachtencommissie die de klacht behandelt.  
   

artikel 30   
Het ligt in de rede dat een klacht zo snel mogelijk wordt behandeld en dat met bekwame 
spoed een uitspraak wordt gedaan. De Stichting KOMM streeft naar een termijn van 
maximaal drie maanden (65 werkdagen). Het is evenwel verre van ondenkbaar dat een 
behandeling een langere termijn in beslag neemt, vooral als een min of meer uitgebreid 
feitenonderzoek moet plaatsvinden. Bedacht dient te worden dat bijstand van een 
rechtshulpverlener is toegestaan, hetgeen weliswaar de waarde van de behandeling in 
rechtspositioneel opzicht versterkt, maar anderzijds betekent dat die hulpverlener zich 
adequaat op de zaak moet kunnen voorbereiden en ook die hulpverlener meestal over 



  

een op de korte termijn volgeplande agenda pleegt te beschikken. Ook is denkbaar dat 
een belangrijke getuige ziek is of tijdelijk elders verblijft en zelfs nog moet worden 
opgespoord. Het kan dan (voor de klager, de aangeklaagde en/of de 
schoolgemeenschap) van belang zijn de behandeling daarvoor op te schorten in plaats 
van de klacht 'voor wat de feitelijke grondslag niet vaststelbaar' te verklaren.  
Het is denkbaar dat een door de commissie opgeroepen getuige niet verschijnt. In dat 
geval zal de commissie aan het bevoegd gezag verzoeken maatregelen te nemen om de 
betrokkene toch te laten meewerken. Voldoet de betrokkene niet aan een daartoe door 
het bevoegd gezag nadrukkelijk gegeven opdracht, dan is er in beginsel sprake van 
ernstig plichtsverzuim waaraan het bevoegd gezag de gebruikelijke gevolgen kan 
verbinden. Ook voor personen die niet rechtstreeks onder het bevoegd gezag vallen, 
geldt een inspanningsverplichting.  
Het is niet nodig bepalingen op te nemen om de getuigen te behoeden voor de plicht 
informatie te verschaffen aangaande familieleden, waardoor die familieleden zouden 
kunnen worden benadeeld (verschoningsrecht) of voor gevallen waarin getuigen 
zeggen of blijken te worden bedreigd. De commissie zal in dat opzicht vanzelfsprekend 
behoedzaam te werk gaan en naar bevind van zaken handelen.  
De klachtencommissie kan getuigen niet onder ede horen zoals de rechter dat kan. 
Indien de rechter onder ede iemand hoort en die persoon spreekt niet de waarheid, dan 
pleegt de persoon het strafbare feit van meineed. Bij de klachtencommissie is dat niet 
het geval. Het horen onder ede heeft daarom minder zin. In bepaalde gevallen kan er 
behoefte zijn aan een verklaring onder ede. Een mogelijkheid die dan overwogen kan 
worden is het aan de rechtbank verzoeken een voorlopig getuigenverhoor te mogen 
houden voor een door de rechtbank te benoemen rechter-commissaris. Een nadeel van 
die mogelijkheid is dat het een geruime tijd (in het algemeen zes tot twaalf maanden) 
kan vergen.  
  

artikel 31  
De klachtencommissie heeft een zelfstandige bevoegdheid de klacht te kwalificeren. Het 
belang van de uitspraak hangt in hoge mate af van de motivering die de 
klachtencommissie daarvoor geeft. De motivering moet helder en logisch zijn. 
Overbodigheden, dat wil zeggen feiten en stellingen die - hoe belangrijk op zich ook - 
niet aan de uitspraak ten grondslag liggen, dienen in beginsel te worden weggelaten 
omdat die anders alleen maar tot verwarring aanleiding geven. De uitzondering wordt 
gevormd door de situatie dat een partij de uitspraak niet zou begrijpen indien een en 
ander niet zou worden genoemd. In dat geval moet in de uitspraak worden aangegeven 
waarom die stelling of omstandigheid geen rol in de beslissing heeft gespeeld of heeft 
kunnen spelen.   
  

In lid 3 wordt nadrukkelijk benoemd dat de klachtencommissie het bevoegd gezag kan 
adviseren tot rehabilitatie over te gaan. Hoewel nadelige gevolgen van een onterechte 
beschuldiging vrijwel niet te voorkomen zijn, heeft het bevoegd gezag toch de 
verplichting om een ieder die op de hoogte is gesteld of gekomen van de klacht te 
informeren over het ongegrond verklaren van de klacht. In sommige situaties zal zelfs 
een reïntegratietraject wenselijk zijn.  
  

artikel 32 en 33  

De eindverantwoordelijkheid voor de gang van zaken op school c.q. andere 
instellingen ligt bij het bevoegd gezag. Het is het bevoegd gezag dat uiteindelijk 



  

verantwoordelijk is voor de afhandeling van een klacht, het nemen van beslissingen en 
het treffen van maatregelen. Deze klachtenregeling maakt dit niet anders. Zij voorziet in 
een mandaat van het bevoegd gezag aan de genoemde instanties (interne 
contactpersoon, externe vertrouwenspersoon, onafhankelijke klachtencommissie) om 
zelfstandig te handelen, maar uiteindelijk betreft deze bevoegdheid een advies aan het 
bevoegd gezag. Uitzondering hierop is alleen de bevoegdheid van de klachtencommissie 
de klacht zelfstandig te kwalificeren als gegrond, ongegrond, enzovoorts.  
Het valt dan ook geenszins uit te sluiten dat een aangeklaagde, na een voor hem negatief 
advies van de klachtencommissie, zich tot het bevoegd gezag wendt met een betoog dat 
er toe moet leiden dat het bevoegd gezag een andere maatregel neemt dan geadviseerd. 
Wanneer een ingrijpende maatregel ten aanzien van de aangeklaagde wordt overwogen 
kan het bevoegd gezag uit een oogpunt van zorgvuldige besluitvorming er meestal ook 
niet omheen de betrokkene in de gelegenheid te stellen zich over het advies 

van de commissie uit te laten. Bedacht dient ook te worden dat de commissie 
alleen kan oordelen op basis van haar ter beschikking staande gegevens. Het is 
geenszins uitgesloten dat het bevoegd gezag meer weet dan de commissie, bijvoorbeeld 
ten aanzien van het arbeidsverleden van de betrokkene. Zo zal het groot verschil 
kunnen uitmaken of de betrokkene zich al eerder aan soortgelijke vergrijpen heeft 
schuldig gemaakt of een maatregel opgelegd heeft gekregen. Het kan voorkomen dat het 
bevoegd gezag daarvan wel de hoogte is, maar de klachtencommissie niet.   
De beslissing van het bevoegd gezag kan ook weer verder ter toets worden gebracht, 
bijvoorbeeld van de arbeidsrechter (bij overheidsinstellingen vaak: de 
ambtenarenrechter). De rechter zal bezien of de beslissing van het bevoegd gezag juist 
geacht kan worden. Het is dan van groot belang dat het bevoegd gezag alle gegevens van 
de commissie, waarop deze haar oordeel heeft gebaseerd, ter beschikking heeft om in 
haar beslissing te betrekken en de mogelijkheid heeft die gegevens ook ter kennis van 
de rechter te brengen.   
Het bevoegd gezag zal ook belang hebben bij kennisname van de uitspraak van de 
commissie indien de uitspraak voor de aangeklaagde gunstig uitvalt. Dit alles betekent 
dat de uitspraak zonder meer ter kennis van ook het bevoegd gezag gebracht dient te 
worden. Artikel 31 stelt simpelweg dat de uitspraak ook aan het bevoegd gezag ter 
kennis wordt gebracht. Wanneer het bevoegd gezag dat nodig oordeelt zal de 
klachtencommissie in beginsel alle gegevens en bewijsstukken, waarop zij haar 
oordeel heeft gebaseerd, aan het bevoegd gezag ter beschikking stellen. In zeer 
bijzondere gevallen zal hierop wellicht een uitzondering moeten worden gemaakt, 
hetgeen - uiteraard - in overleg tussen het bevoegd gezag en klachtencommissie zal 
worden vastgesteld.  
Hoewel de uitspraak in beginsel zo moet zijn gemotiveerd en geformuleerd dat hij als 
zodanig begrijpelijk is, is het desalniettemin denkbaar dat één van partijen en/of het 
bevoegd gezag nog met een klemmende vraag naar aanleiding van de uitspraak zit. De 
betrokkene kan zich dan met een brief aan de commissie wenden, waarna een kopie van 
die brief aan de andere betrokkenen wordt gezonden met de mededeling dat eventueel 
commentaar binnen een bepaalde termijn zal worden toegezonden. Vervolgens zal de 
commissie per brief de verlangde nadere toelichting geven ofwel aangeven dat de 
vraag het bestek van een nadere uitleg van de uitspraak te boven gaat. Dit laatste is 
bijvoorbeeld het geval wanneer nieuwe feiten worden aangevoerd. Ook de nadere 
toelichting wordt aan alle betrokkenen gezonden.  
  

artikel 34  



  

De opslag, bewaring en termijn van persoonsgegevens, alsmede het inzagerecht en 
correctierecht van belanghebbenden, is in de regeling niet vastgelegd. Op dit punt is de 
Stichting gehouden aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens (2000).  
  

artikel 35  

De zogenoemde bejegeningsklachten lenen zich bij uitstek voor bemiddeling. De 
huidige regeling biedt de ruimte om de klachtbehandeling op te schorten, ten gunste van 
een bemiddelingspoging. De Stichting KOMM erkent daarmee de autonomie van de 
klager om te beoordelen of bemiddeling wenselijk, haalbaar en verantwoord is. 
Uiteraard vindt er alleen bemiddeling plaats als ook de aangeklaagde daarmee instemt 
en het bevoegd gezag bereid is te handelen overeenkomstig de uitkomsten van de 
bemiddeling.  
Uitgangspunt van bemiddeling en mediator is dat de partijen zeer goed in staat zijn hun 
eigen oplossingen aan te dragen en die van de andere partij op hun waarde en 
haalbaarheid te beoordelen. Alleen oplossingen die van de partijen zelf komen, zullen in 
de praktijk werken. Dit uitgangspunt betekent dat de mediator geen inhoudelijke 
sturing aan het proces zal geven. De inhoud van de oplossingen wordt door de partijen 
zelf aangedragen. De mediator zal zich vooral bezig houden met het verloop van het 
proces en de manier waarop de partijen elkaar bejegenen.   
  

artikel 36  

Lid 1 waarborgt de vertrouwelijkheid van de bemiddeling. Bij een mislukte 

bemiddeling kan alsnog een klacht worden ingediend. Het mag niet zo zijn dat het 
(laten) mislukken van de bemiddelingspoging één der partijen wordt aangerekend en 
nadelig werkt in de verdere klachtbehandeling. Daar is alleen de ingediende klacht 
onderwerp van onderzoek en niet wat zich tijdens de bemiddeling afspeelde. Dat zou 
bovendien een te zware claim op de partijen en de mediator leggen.   
  

artikel 37  
Consequentie van bemiddeling is dat de partijen die een geschil hebben tot 
overeenstemming moeten komen. Het bevoegd gezag heeft niet, zoals bij 
klachtbehandeling, een beslissende rol. Wel wordt de uitkomst van de bemiddeling aan 
het bevoegd gezag voorgelegd en heeft deze de kans te reageren. Mocht het bevoegd 
gezag niet instemmen met de uitkomst, dan kan de bemiddeling heropend worden, als 
de partijen daarmee instemmen. Overigens kan het bevoegd gezag vanaf het begin of in 
tweede instantie als partij deel uitmaken van de bemiddelingspoging.  
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Artikel 1. Begripsbepalingen  

  

In deze regeling wordt verstaan onder:  
  

a. werknemer: degene die krachtens arbeidsovereenkomst arbeid verricht of 

heeft verricht dan wel degene die anders dan uit dienstbetrekking arbeid 

verricht of heeft verricht;  

b. bevoegd gezag: het College van Bestuur, een door het College van Bestuur 

gemandateerd manager;  

c. Raad van Toezicht: de persoon of personen die belast zijn met het intern 

toezicht op het bestuur;  

d. adviseur: een persoon4 die door een werknemer in vertrouwen wordt 

geraadpleegd over een vermoeden van een misstand;  

e. vertrouwenspersoon: degene die is aangewezen om als zodanig voor de 

organisatie van het bevoegd gezag te fungeren;  

f. melder: de werknemer die een vermoeden van een misstand heeft gemeld;   

g. een vermoeden van een misstand:  het vermoeden van een werknemer, dat 

binnen de organisatie waarin hij werkt of heeft gewerkt of bij een andere 

organisatie indien hij door zijn werkzaamheden met die organisatie in 

aanraking is gekomen, sprake is van een misstand voor zover:  

1. het vermoeden gebaseerd is op redelijke gronden, die voortvloeien uit de 

kennis die de werknemer bij zijn werkgever heeft opgedaan of 

voortvloeien uit de kennis die de werknemer heeft gekregen door zijn 

werkzaamheden bij een ander bedrijf of een andere organisatie, en  

2. het maatschappelijk belang in het geding is bij een (dreigende) schending 

van een wettelijk voorschrift, een gevaar voor de volksgezondheid, een 

gevaar voor de veiligheid van personen, een (dreigend) gevaar voor de 

aantasting van het milieu, een (dreigend) gevaar voor het goed 

functioneren van de organisatie als gevolg van een onbehoorlijke wijze van 

handelen of nalaten; een (dreigende) schending van binnen de 

onderwijsinstelling geldende gedragsregels, het bewust achterhouden, 

vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten;  

h. onderzoeker(s): de persoon of de personen aan wie het onderzoek is 

opgedragen.  

  
  

                                                        
4 De adviseur heeft een geheimhoudingsplicht. Een adviseur kan de interne vertrouwenspersoon zijn. Buiten 

de organisatie kunnen dat  bijvoorbeeld zijn een advocaat, een medewerker van een vakbond, een 

bedrijfsarts.  



  

Artikel 2. Informatie, advies en ondersteuning voor de werknemer  

  

Een werknemer kan bij een vermoeden van een misstand:  
a. een adviseur in vertrouwen raadplegen;  

b. de vertrouwenspersoon als adviseur in vertrouwen raadplegen;  

c. de afdeling advies van het Huis voor Klokkenluiders in vertrouwen 

raadplegen.  

  

  

Artikel 3. Interne melding   

  

1. Een werknemer met een vermoeden van een misstand binnen de organisatie 

van het bevoegd gezag kan daarvan melding doen bij  

a. ieder leidinggevende met een hogere positie dan hijzelf  of   

b. de toezichthouder indien de werknemer een redelijk vermoeden heeft dat 

het bevoegd gezag bij de vermoede misstand betrokken is. In dat geval 

dient in deze regeling voor  

“het bevoegd gezag” gelezen te worden “de toezichthouder”.  
2. Indien de melding of de toelichting op een schriftelijke melding mondeling 

plaatsheeft, stelt de ontvanger een verslag op en legt deze ter goedkeuring en 

ondertekening voor aan de melder.  

3. De werknemer kan het vermoeden van een misstand ook melden via de 

vertrouwenspersoon.  

4. De vertrouwenspersoon stuurt de melding, in overleg met de werknemer, 

door naar het bevoegd gezag.  

  

  

Artikel 4. Vastleggen interne melding  

  

Het bevoegd gezag legt de melding, met de datum waarop deze is ontvangen, 
schriftelijk vast  en verstrekt de melder daarvan een afschrift.  
  

  

Artikel 5. Vertrouwelijkheid melding en identiteit van de melder  

  



  

1. Het bevoegd gezag en/of de vertrouwenspersoon draagt/dragen er zorg voor 

dat de informatie over de melding zodanig wordt bewaard dat deze fysiek en 

digitaal alleen toegankelijk is voor degenen die bij de behandeling van de 

melding betrokken zijn.  

2. Niemand,  die bij de behandeling van een melding betrokken is, maakt de 

identiteit van de melder bekend zonder uitdrukkelijke schriftelijke 

instemming van de melder en gaat met de informatie over de melding 

vertrouwelijk om.  

3. Indien het vermoeden van een misstand is gemeld via de vertrouwenspersoon 

en de melder geen toestemming heeft gegeven zijn identiteit bekend te 

maken, wordt alle correspondentie over de melding verstuurd aan de 

vertrouwenspersoon en stuurt de vertrouwenspersoon dit onverwijld door 

aan de melder.   

  

  

    

Artikel 6. Onderzoek  

  

1. Het bevoegd gezag start naar aanleiding van de melding van een vermoeden 

van een misstand, onverwijld een onderzoek tenzij  

a. het vermoeden niet is gebaseerd op redelijke gronden  of  

b. op voorhand duidelijk is dat het gemelde geen betrekking heeft op een 

vermoeden van een misstand.  

2. Indien besloten wordt om geen onderzoek in te stellen, wordt de melder 

hierover binnen twee weken na ontvangst van de melding, schriftelijk 

ingelicht. Daarbij wordt gemotiveerd aangegeven, waarom geen onderzoek 

ingesteld wordt.  

3. Het bevoegd gezag draagt het onderzoek op aan een of meerdere 

onafhankelijke of onpartijdige onderzoekers. De melder wordt schriftelijk 

geïnformeerd dat een onderzoek is ingesteld en wie de onderzoeker is of wie 

de onderzoekers zijn. De melder wordt in de gelegenheid gesteld te worden 

gehoord.  De onderzoeker kan ook anderen horen. Het horen wordt 

schriftelijk vastgelegd en wordt  ter ondertekening voorgelegd aan degene die 

gehoord is.  

4. Het bevoegd gezag informeert diegene(n) op wie de melding betrokken heeft, 

tenzij het onderzoeksbelang daardoor zou kunnen worden geschaad.  

5. De onderzoeker kan binnen de organisatie van het bevoegd gezag alle 

documenten  opvragen en inzien die hij voor het doen van het onderzoek 



  

redelijkerwijs noodzakelijk acht.  Werknemers mogen alle documenten 

binnen de organisatie aan de onderzoeker verstrekken.  

6. De onderzoeker stelt een concept-onderzoeksverslag op en stelt  de melder in 

de gelegenheid daar opmerkingen bij te maken. De melder is tot 

geheimhouding van het concept-verslag verplicht.  

7. De onderzoeker stelt het onderzoeksverslag op en verstrekt deze aan het 

bevoegd gezag. De melder ontvangt hiervan een afschrift.  

  

  

Artikel 7. Standpunt  

  

1. Binnen een periode van zes weken vanaf het moment van ontvangst van de 

interne melding wordt de melder door het bevoegd gezag schriftelijk op de 

hoogte gebracht van het inhoudelijke standpunt omtrent het gemeld 

vermoeden van een misstand. Daarbij wordt aangegeven tot welke stappen 

de melding heeft geleid.  

2. Indien het standpunt niet binnen zes weken kan worden gegeven, wordt de 

melder hiervan in kennis gesteld en wordt schriftelijk en gemotiveerd 

aangegeven binnen welke redelijke termijn de melder een standpunt 

tegemoet kan zien.   

  

  

    

Artikel 8. Hoor en wederhoor met betrekking tot het 
onderzoeksverslag en standpunt   

  

1. Het bevoegd gezag stelt de melder in de gelegenheid op het 

onderzoeksverslag en het standpunt te reageren.  

2. Indien de melder gemotiveerd aangeeft dat het vermoeden van een misstand 

niet adequaat is onderzocht of dat het verslag of het standpunt fouten bevat, 

reageert het bevoegd gezag hier inhoudelijk op. Zo nodig wordt een 

aanvullend onderzoek ingesteld.  

3. Op dit aanvullende onderzoek zijn de artikelen 6, 7 en 8 van overeenkomstige 

toepassing.  

  

  

Artikel 9. Externe melding  



  

  

1. De werknemer kan na een interne melding van het vermoeden van een 

misstand extern melden indien:  

a. hij het niet eens is met het standpunt als bedoeld in artikel 7;   

b. hij geen standpunt heeft ontvangen binnen de termijn, genoemd in het 

eerste en tweede lid van artikel 7.  

2. De werknemer kan direct extern melden wanneer het eerst doen van een 

interne melding in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd. Hiervan is 

in elk geval sprake indien dit uit enig wettelijk voorschrift voortvloeit of 

indien   

a. de termijn genoemd in artikel 7, gelet op alle omstandigheden, onredelijk 

lang is en de werknemer hiertegen bezwaar heeft gemaakt bij het bevoegd 

gezag doch deze daarop niet een kortere, redelijke termijn heeft 

aangegeven;   

b. het vermoeden van een misstand een bestuurder dan wel een 

toezichthouder betreft;   

c. het een situatie betreft waarin de werknemer in redelijkheid kan vrezen 

voor tegenmaatregelen als gevolg van een interne melding;   

d. een eerdere interne melding conform de procedure van in wezen dezelfde 

misstand, die misstand niet heeft weggenomen;   

e. sprake is van een duidelijk aanwijsbare dreiging van verduistering of 

vernietiging van bewijsmateriaal.  

3. De werknemer kan de externe melding doen bij een externe instantie, die 

daarvoor naar redelijk oordeel van de werknemer het meest in aanmerking 

komt. De melder houdt enerzijds rekening met de effectiviteit waarmee die 

externe instantie kan ingrijpen en anderzijds met het belang dat de  

onderwijsorganisatie  heeft bij een zo gering mogelijke schade als gevolg van 

dat ingrijpen. Onder externe instantie wordt in ieder geval verstaan: a. een 

instantie die belast is met de opsporing van strafbare feiten;  

b. een instantie die is belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde 

bij of krachtens enig wettelijk voorschrift (Inspectie SZW, 

Onderwijsinspectie); en   

c. een andere daartoe bevoegde instantie waar het vermoeden van een 

misstand kan worden gemeld, waaronder de afdeling onderzoek van het 

Huis voor Klokkenluiders.  

  

  

    

Artikel 10. Rechtsbescherming melder en andere betrokkenen  



  

  

1. De melder van een vermoeden van een misstand die te goeder trouw  en naar 

behoren intern dan wel extern een melding heeft gedaan, wordt in zijn 

rechtspositie beschermd. Hieronder wordt verstaan dat de melder door of 

vanwege de melding van een vermoeden van een misstand op geen enkele 

wijze wordt benadeeld5.  

2. Van benadeling is sprake als de melder in verband met het doen van een 

melding slechter wordt behandeld dan hij zou zijn behandeld als hij geen 

melding had gedaan.  

3. Van benadeling is ook sprake indien een redelijke grond aanwezig is om de 

melder aan te spreken op zijn functioneren of een benadelende maatregel te 

treffen, maar deze niet in redelijke verhouding staat tot die grond.  

4. Indien het bevoegd gezag de melder binnen afzienbare tijd na het doen van de 

melding een benadelende maatregel oplegt, motiveert het bevoegd gezag 

waarom hij deze maatregel nodig acht én dat deze geen verband houdt met de 

melding.   

5. Wanneer de melder van mening is dat sprake is van benadeling, kan de 

melder de afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders verzoeken 

om een onderzoek in te stellen naar de wijze waarop het bevoegd gezag zich 

tegenover hem heeft gedragen naar aanleiding van de melding van een 

vermoeden van een misstand.   

6. Het bevoegd gezag zal de adviseur, de vertrouwenspersoon, de 

onderzoeker(s) en mogelijk ook andere betrokkenen, die in dienst zijn bij het 

bevoegd gezag, niet benadelen wegens het uitoefenen van de in deze regeling 

omschreven taken. De leden 1 tot en met 5  van dit artikel zijn van 

overeenkomstige toepassing.  

7. Het bevoegd gezag zorgt ervoor dat de leidinggevende(n) en collega’s van de 

melder zich onthouden van iedere vorm van benadeling wegens het melden 

van een vermoeden van een misstand, die het functioneren van de melder 

belemmert.6 Hij spreekt werknemers die zich aan benadeling van de melder 

schuldig maken daarop aan en kan hun een disciplinaire maatregel opleggen.  

  

  

Artikel 11. Slotbepalingen  

                                                        
5 Onder benadeling wordt in ieder geval verstaan het nemen van een benadelende maatregel zoals onder 

andere ontslag, het treffen van een disciplinaire maatregel, het afwijzen van verlof, het overplaatsen.  
6 hieronder wordt onder meer verstaan: pesten, negeren, uitsluiten, het maken van verwijten, het 

intimideren van de melder, het opleggen van een spreek- of contactverbod aan melder of collega’s van de 

melder  

 



  

  

1. De (gemeenschappelijke) medezeggenschap heeft op ………….. schriftelijk 

ingestemd met deze regeling7  

2. Het bevoegd gezag heeft op …………de regeling vastgesteld.  

3. Deze regeling treedt in werking op …………….  

4. Deze regeling wordt algemeen bekend gemaakt en is te vinden op ……..  8  

 
  

                                                        
7 De (g)mr heeft een instemmingsbevoegdheid op de klokkenluidersregeling op grond van artikel 10 onder e 

Wet medezeggenschap op scholen   
8 Het is wettelijk verplicht de klokkenluiders regeling  schriftelijk of elektronisch te verstrekken aan 

werknemers via intranet  of via de website, en aan (ex) werknemers via de website openbaar te maken  



  

7.11 Sponsorbeleid 

 

  

  

  

Algemeen sponsorbeleid Xpect Primair  

  

  

Inleiding  

Scholen krijgen regelmatig te maken met sponsoring. Onder sponsoring wordt verstaan  
een geldelijke en/of materiële bijdrage, niet gebaseerd op de 

onderwijswetgeving, niet zijnde de ouder/leerlingbijdragen, niet 

zijnde subsidies van charitatieve instellingen of de overheid, 

indien het bevoegd gezag daarbij, al dan niet uit eigen beweging, 

in welke vorm dan ook verplichtingen op zich neemt waarmee de 

leerlingen in schoolverband (bijvoorbeeld binnen de schooltijden, 

het overblijven daaronder begrepen of naschoolse activiteiten die 

onder verantwoordelijkheid van de school worden georganiseerd) 

worden geconfronteerd.  
In gevallen waarin geen tegenprestatie geleverd wordt, is geen sprake van sponsoring, 
maar van een donatie.  
  

Sponsoring biedt kansen. Het kan een uitkomst zijn om extraatjes van te betalen. Maar 
er zijn ook risico’s aan verbonden die we tot een minimum willen beperken. Leerlingen 
zijn makkelijk te beïnvloeden: het is dus belangrijk dat sponsoring zorgvuldig gebeurt.  
Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft samen met 
onderwijsorganisaties en andere belangenorganisaties het convenant, “Scholen voor 
primair en voortgezet onderwijs en sponsoring” (2015 - 2018), gesloten waarin 
afspraken voor sponsoring in het primair onderwijs zijn vastgelegd.  
  

Doelstelling sponsorbeleid  

Onze scholen staan midden in de samenleving. Samenwerking met maatschappelijk 
betrokken bedrijven kan leerlingen nuttige ervaringen bieden.  
Het sponsorbeleid binnen Xpect Primair biedt de scholen kansen om, binnen de 
vastgestelde kaders van het convenant en het daaruit afgeleide sponsorbeleid van Xpect 



  

Primair, de maatschappij dichter bij de leerlingen te brengen. Sponsoring levert direct of 
indirect een bijdrage aan de ontwikkeling van de leerlingen.   
Sponsoring kan op school- en op stichtingsniveau plaatsvinden.   
  

Sponsorbeleid  

Xpect Primair acht de mogelijkheid tot sponsoring van belang. Enerzijds vanwege de 
relatie van de school met de maatschappij, anderzijds voor het bekostigen van 
activiteiten die het onderwijsproces ondersteunen. Binnen daartoe opgestelde 
gedragsregels kunnen de scholen een actief beleid voeren ten aanzien van sponsoring en 
daarbij eigen ruimte creëren en kansen benutten voor mooie en leerzame initiatieven.  
Xpect Primair scholen conformeren zich aan het convenant waarin de speelruimte en 
spelregels bepaald zijn.   
Hierbinnen hanteren we het uitgangspunt van een breed draagvlak bij alle betrokkenen.   

Gedragsregels  

• Sponsoring in het onderwijs moet verenigbaar zijn met de pedagogische en 
onderwijskundige taak en doelstelling van de school. Er mag geen schade worden 
berokkend aan de geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid en ontwikkeling van 
leerlingen.   

• Partijen zullen bevorderen dat scholen en bedrijven bij het afsluiten van 
sponsorovereenkomsten een gezonde leefstijl van kinderen mogelijk, 
gemakkelijk en aantrekkelijk maken. Het bevorderen van gezond gedrag is 
immers een van de kerndoelen van het onderwijs.   

• Sponsoring moet in overeenstemming zijn met de goede smaak en het fatsoen. Zo 
mag sponsoring niet appelleren aan gevoelens van angst of bijgelovigheid of 
misleidend zijn. De sponsor mag geen voordeel trekken uit onkunde of 
goedgelovigheid van leerlingen.   

• Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid 
en de onafhankelijkheid van het onderwijs, de scholen en de daarbij betrokkenen 
in gevaar brengen.   

• Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud beïnvloeden, dan wel in strijd zijn met 
het onderwijsaanbod en de door de school en het schoolbestuur aan het 
onderwijs gestelde kwalitatieve eisen. Zo mag in lesmaterialen en leermiddelen 
geen (impliciete) reclame voorkomen en mag daarin geen sprake zijn van 
onvolledige of subjectieve informatie. Indien er op een andere wijze in 
schoolverband reclame wordt gemaakt, mag dit de leerlingen niet stimuleren tot 
een ongezonde leefstijl en/of gevaarlijke activiteiten.   

• De continuïteit van het onderwijs mag niet in gevaar komen doordat op enig 
moment sponsormiddelen wegvallen. Het uitvoeren van de aan de school 
wettelijk opgedragen kernactiviteiten mag niet afhankelijk worden van 
sponsormiddelen. In dit verband wordt opgemerkt dat de overheid zorgt voor de 
reguliere bekostiging van de scholen, waarmee scholen in staat worden gesteld 
te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.  



  

• Zowel het convenant sponsoring als het sponsorbeleid van Xpect Primair zijn in 
te zien op de website van Xpect Primair. In de schoolgids en het schoolplan van 
elke school wordt hiernaar verwezen.  

• De samenwerking met een sponsor wordt vastgelegd in een (sponsor) 
overeenkomst.  

  

Medezeggenschapsraad (MR)  

De MR heeft een belangrijke rol bij sponsoring in het onderwijs. Op verschillende 
momenten heeft de medezeggenschapsraad bevoegdheden bij de besluitvorming 
rondom sponsoring.  
De gehele medezeggenschapsraad heeft instemming bij de aanvaarding van materiële 
bijdragen of geldelijke bijdragen anders dan in artikel 13 WPO bedoeld en niet 
gebaseerd op de onderwijswetgeving indien het bevoegd gezag daarbij verplichtingen 
op zich neemt waarmee de leerlingen binnen de schooltijden respectievelijk het 
onderwijs en tijdens de activiteiten die worden georganiseerd onder 
verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag, alsmede tijdens het overblijven, zullen 
worden geconfronteerd (artikel 10 WMS). Daarnaast nemen de scholen in het 
schoolplan het beleid ten aanzien van aanvaarding van sponsoring op (artikel 12 WPO) 
en informeren de scholen in hun schoolgids ouders en verzorgers over de wijze waarop 
het bevoegd gezag omgaat met bijdragen die door middel van sponsoring zijn verkregen 
(artikel 13 WPO).  
  
De MR heeft instemmingbevoegdheid over het vaststellen of wijzigen van het schoolplan 
(artikel 10 WMS).  
Het ouderdeel van de MR moet instemmen bij het vaststellen of wijzigen van de 
schoolgids (artikel 13 WPO).  
De MR heeft adviesrecht over een voorgenomen besluit van het schoolbestuur over het 
aangaan, verbreken of belangrijk wijzigen van een duurzame samenwerking met een 
andere instelling, zoals de samenwerking met een sponsor (artikel 11 WMS).  
Sponsoring kan ook aan de orde komen bij de vaststelling of wijziging van de 
hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid van de school. Ook in dat geval heeft de 
gehele medezeggenschapsraad een adviesbevoegdheid (artikel 11, lid b WMS). De MR 
kan zelf het initiatief nemen om onderwerpen met het bevoegd gezag te bespreken. Zo 
kan de MR besluiten om het sponsorbeleid of een sponsorovereenkomst aan de orde te 
stellen (artikel 6 WMS).  
Bij de vaststelling van het sponsorbeleid is het bevoegd gezag met de 
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad overeen gekomen dat het bevoegd gezag 
binnen de kaders van het vastgestelde beleid zelf besluiten mag nemen en niet bij elk 
individueel geval van sponsoring de medezeggenschapsraad hoeft te betrekken.  
  

Klachtenregeling  

Sponsoring gaat vaak gepaard met reclame-uitingen. Als een leerkracht, leerling of een 
ouder een klacht heeft over de inhoud van de reclame, kan deze een schriftelijke klacht 
indienen bij de directie van de school en/of bij de klachtencommissie. Het gaat daarbij 



  

om reclame-uitingen waaraan de directie / schoolbestuur zich heeft verbonden middels 
contractuele afspraken.   
  

 

Financiële verantwoording  

Het schoolbestuur verantwoordt zich voor alle middelen die door sponsoring verkregen 
zijn. De inkomsten door sponsoring worden in het financieel jaarverslag opgenomen 
(post 3.5.4 van de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs, 2008).   
  

Evaluatie  

Het sponsorbeleid wordt in 2018 geëvalueerd. Daarbij zal worden geïnventariseerd en 
besproken:  

- Welke sponsoring op de scholen is toegepast.  
- Op welke wijze de betrokkenheid van ouders (MR) en personeel is gerealiseerd.  
- Op welke wijze de gedragsregels zijn toegepast.  
- Of en zo ja welke klachten er zijn geweest.  

- De wijze van financiële verantwoording.  
  

Sponsorbeleid in relatie tot andere relevante documenten  

Het sponsorbeleid houdt direct verband met wet- en regelgeving en andere 

documenten:   Convenant “Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en 
sponsoring” 20152018.  

  

  

 


