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1. Voorwoord
In deze schoolkalender vindt u zowel informatie van peutercrèche Mees en basisschool Don Sarto.
Meer informatie over de peuterspeelzaal ontvangt u in een aparte folder. De extra informatie over
Don Sarto leest u in het tweede deel van deze kalender.
Kinderen leren vanaf hun geboorte. Het leren begint dus al thuis, bij de ouders en niet op het
dagverblijf of de basisschool. Ouders spelen de belangrijkste rol bij de ontwikkeling van hun kind. Zij
kiezen ook de basisschool waar hun kind naar toe gaat. Waar het leert lezen, schrijven en rekenen,
maar ook samen spelen en werken met andere kinderen.
Op peutercrèche Mees en basisschool Don Sarto vinden wij het op de eerste plaats belangrijk dat een
kind zich prettig voelt. Wij geloven dat wanneer een kind met plezier naar school gaat het zich
optimaal kan ontwikkelen. Met uw keuze voor Mees of Don Sarto spreekt u uw vertrouwen in ons
uit, vertrouwen in de leerkrachten die bij ons werken en vertrouwen in de manier waarop uw kind op
dit dagverblijf en onze school begeleid wordt.
Samen met u, als ouder, zijn wij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van uw kind in
overeenstemming met zijn of haar mogelijkheden. Maar uw keuze voor onze school betekent ook dat
wij van u iets verwachten. Wij hebben uw hulp nodig bij het behalen van een zo goed mogelijk
resultaat bij de ontwikkeling van uw kind. Samen zijn wij verantwoordelijk voor goed onderwijs aan
uw kind. Als uw kind ook thuis leert, waar het ook op school mee bezig is, zijn de leerresultaten veel
beter. Wij verwachten van ouders dat zij naar informatiebijeenkomsten komen. Alleen samen met u
kunnen wij ervoor zorgen dat uw kind zich optimaal ontwikkelt en veel leert!
Wat ons betreft kunt u ervan op aan dat wij er alles aan zullen doen om van schooljaar 2020-2021
weer een gezellig en succesvol jaar te maken.
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3. Namen, functies en taken Don Sarto & Mees
Directeur:

Nikkie van Groenendaal

Zij wordt ondersteund door 2 bouwcoördinatoren:
Mathilde Geus (onderbouw)
Seema Jhoeri (bovenbouw)
Leerlingenzorg:
Intern Begeleider:
Consulent Plein 013:
Schoolmaatschappelijk werk:
Gedragsspecialist
Vertrouwenscontactpersoon:
Externe contactpersoon:

Floor Kruijs-Hoekstra
Esther van de Pas
Els Geerts (Els is iedere dinsdag aanwezig op Don Sarto)
Marijke Liu
Floor Kruijs-Hoekstra
Jeske de Fretes en Hermann Werger

Onderwijsondersteun(st)ers:
Conciërge
Onderwijsassistent gr 3-8
Onderwijsassistent Taalgroep

Karel van Kampen
Janny van Oort
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Taalpad
ICT-coach
VVE –coördinator
Cultuurcoördinator
Leescoördinator
Combinatiefunctionaris sport
Combinatiefunctionaris lezen

Mathilde Geus en Karel van Kampen
Seïra Pattiselanno
Mathilde Geus
Lucy van Osch
Lieke Waijers
Jos van de Ven
Lucinda Biendert

Peutercrèche MEES
Locatiedirecteur:
Pedagogisch medewerker:

Dennis van Trier en Ellen de Rooij
Chantal Mallens en Didi Martis

Bedrijfshulpverleners:
Vanuit Don Sarto:

Nikkie van Groenendaal, Ellen van Wagenberg, Karel van Kampen,
Floor Kruijs-Hoekstra en Mathilde Geus.
Chantal Mallens en Didi Martis

Vanuit Mees:

4. Groepen
Groep peutercrèche Mees
Mees
Chantal Mallens en Didi Martis
Groepen Don Sarto
Groep 1/2a
Mathilde Geus en Ellen van Wagenberg
Groep 1/2b
Seïra Pattiselanno
Groep 3
Dian Faasen en Marleen Vromans
Groep 4a
Lisa Bakker en Marijke Liu
Groep 5
Lucy van Osch en Marleen Roovers
Groep 6
Seema Jhoeri en Margo Zwanink
Groep 7
Lieke Waijers en Margriet Smeulders
Groep 8
Thijs Paijmans
Taalgroep
Agnes in ’t Groen en Monique de Jong

5. Vrijwilligers
Ton Franken ondersteunt in groep 8 bij de techniek lessen.

6. Medezeggenschapsraad
Marleen Roovers
Mathilde Geus
Thijs Paijmans

Clemy van Gils
Emine Cesur
Danny Houtepen

7. Schooltijden
Peutercrèche Mees
Ma-di-wo-do-vrij

7.30-13.00

Basisschool Don Sarto
ma, di, do
08.30-12.00 en 13.00-15.15 uur
wo, vr
08.30-12.15 uur
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pauze
gr 3 t/m 5
gr 6 t/m 8

09.55-10.10 uur
10.15-10.30 uur

De zoemer gaat tien minuten voor de lessen (8.20 en 12.50 uur)

8. Vakanties en vrije dagen
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Carnavalsvakantie
2e Paasdag
Koningsdag
Meivakantie
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Zomervakantie

19 oktober 2020 t/m 23 oktober 2020
21 december 2020 t/m 2 januari 2021
15 maart 2021 t/m 19 maart 2021
5 april 2021
27 april 2021
3 mei 2021 t/m 14 mei 2021
13 mei 2021
24 mei 2021
26 juli t/m 3 september 2021

Studiedagen
5 oktober 2020 hele dag
20 november middag
1 maart 2021 hele dag
2 juli 2021 middag

9. Gymnastiek
Bewegingsonderwijs staat bij onze peuter- en kleutergroepen dagelijks op het rooster. Voor de
kleuters hebben wij een grote speelzaal met uitdagend klim- en klautermateriaal.
Vanaf groep 3 krijgen de kinderen twee keer per week gymles van de combinatiefunctionaris sport.
Gymkleding
Groep 1/2
De groepen 1-2 houden de gymschoenen op school. Zorg dat de kinderen zelf hun gymschoentjes
kunnen aantrekken. Liefst gymschoentjes met klittenband of elastische band.
Groep 3 t/m 8
Kinderen uit deze groepen dienen een gymbroek, shirt of gympakje, gymschoenen zonder zwarte
zolen, en eventueel een handdoek mee te nemen op de dag dat ze gym hebben. Wilt u ervoor zorgen
dat de gymschoenen die ze in de gymles aandoen, niet overdag gebruikt worden tijdens het spelen.
Noteer altijd de naam in gymschoenen en kleding.
Voor de veiligheid van uw kind tijdens de gymlessen vragen we u om sieraden als kettinkjes, ringen
e.d. thuis af te doen. We krijgen ze soms moeilijk af en de sieraden raken verloren.
De school stelt zich niet aansprakelijk voor het verliezen van sieraden.
Gymtijden in de verschillende groepen:
Groep 3: ma 14.30-15.15 en vr 10.30-11.15
Groep 4: ma 13.45-14.30 en vr 09.30-10.15
Groep 5: ma 11.15-12.00 en vr 11.15-12.00
Groep 6: ma 10.30-11.15 en di 14.30-15.15

Groep 7: ma 09.30-10.15 en di 13.45-14.30
Groep 8: ma 8.30-9.15 en di 13.00-13.45
Taalgroep: ma 13.00-13.45 en vr 8.30-9.15
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10.Waar staan we voor?
Waar peutercrèche Mees voor staat
Fijn dat uw kind op onze peutercrèche komt spelen! Onze medewerkers zullen uw kind stimuleren in
zijn of haar ontwikkeling. Dat gebeurt spelenderwijs: door samen te zingen, spelen, knutselen en
bewegen.
Kinderen leren van elkaar en ontwikkelen zich allemaal in hun eigen tempo. Onze pedagogische
medewerkers weten daar veel over, dus u kunt zeker met uw vragen bij hen terecht.
‘Thuis in Kinderstad’ is ons motto: wij vinden het belangrijk dat alle kinderen zich bij ons thuis voelen
en letten er dan ook op dat ieder kind goed tot z’n recht komt. Ook het contact met ouders vinden
we heel belangrijk, we vragen u de medewerkers op de hoogte te houden van zaken die belangrijk
zijn voor uw kind.
Waar Don Sarto voor staat
Ieder kind moet veilig, gezond, gelukkig en kansrijk op kunnen groeien. Onze school speelt daarin een
essentiële rol. Wij bieden een prettige, veilige en duurzame leeromgeving waarin elk kind zich
optimaal kan ontwikkelen.
Op Don Sarto zetten wij ons zoveel mogelijk in voor het creëren van gelijke kansen voor alle
leerlingen op school. Wij zien het als onze belangrijkste taak om uit elke leerling het maximale te
halen.
Dit streven wij na:
-

Op Don Sarto is taal overal!
Op Don Sarto leer je door te doen!
Op Don Sarto groei je gezond en fit op!
Op Don Sarto ontdek je je talent!

Een positief schoolklimaat op Don Sarto dankzij het Don Sarto kwartet!
Op Don Sarto vinden wij het belangrijk dat iedereen zich positief opstelt en gedraagt. Om dit te
stimuleren werken wij met het Don Sarto kwartet. Dit kwartet wordt ieder jaar herhaald. Elke
afspraak staat een periode centraal en er wordt aandacht aan besteed in de klas, maar ook
daarbuiten. Het kwartet bestaat uit de volgende regels:
Alle dingen op hun tijd, leren, spelen, gekkigheid!
Netjes op je spullen zijn. Is voor iedereen heel fijn!
Ben je tien of acht of twee? Iedereen die telt hier mee.
Onze school staat als een huis, want wij voelen ons hier thuis!

11.Gezonde school
Op Don Sarto groei je gezond en fit op!
Gezond opgroeien zien wij in de breedst mogelijke context. Wij vinden het belangrijk dat kinderen
kunnen groeien, zowel fysiek als mentaal. Belangrijk hierbij is de juiste voeding en voldoende
beweging. Samen streven we naar een actieve en gezonde levensstijl, waarbij plezier, bewegen en
lekker in je vel zitten voorop staan.
Wij drinken in de kleine pauze altijd water. U mag uw kind een flesje of een beker meegeven zodat
hij dit op school kan vullen met water. Wij eten in de kleine pauze fruit, groenten, een boterham of
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een naturel rijstwafel. Tijdens de lunch eten wij ook gezond, maar mogen de kinderen ook iets
anders dan water drinken.
Basisschool Don Sarto is in het bezit van het deelcertificaat Gezonde School: “Sport en bewegen”,
“Welbevinden” en “Voeding”.

12.(buiten) Schoolse activiteiten
Op Don Sarto ontdek je je talent!
En om dat te doen zijn wij niet alleen bezig met taal en rekenen, maar is er ook ruimte voor andere
activiteiten.
Cultuur educatie
Onder cultuureducatie verstaan we alle vormen van educatie waarbij kunst en cultuur als doel of als
middel wordt ingezet. Kinderen maken op Don Sarto kennis met verschillende cultuuruitingen en
leren verschillen te waarderen. Het cultuuronderwijs helpt kinderen de wereld om zich heen te
ontdekken en te begrijpen; het draagt bij aan de ontwikkeling van hun talenten. Cultuuronderwijs op
Don Sarto leert onze kinderen creatief, probleemoplossend en flexibel te denken.
Basisschool Don Sarto is een multiculturele basisschool. Respect hebben voor andere culturen vinden
we een belangrijke waarde in de begeleiding van de kinderen naar volwassenheid. Onze ouders
worden actief betrokken door ze uit te nodigen voor culturele activiteiten en andere gebeurtenissen
bij ons op school.
Vieringen
In de groep: de verjaardag van de kinderen en de leerkracht. Ook zijn er vieringen ter afsluiting van
een project of periode. Op school vieren we verder o.a. Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval en Pasen.
Tijdens de viering houden we altijd rekening met eetgewoonten op basis van geloof, allergie of
ziekte.
Excursies
Tussendoor nemen we ook nog tijd om excursies te maken naar een bedrijf, instelling of museum.
We zoeken iets uit wat aansluit op het lesprogramma van school.
Naschoolse activiteiten (Plusactiviteiten)
Voor de kinderen op Don Sarto organiseren we een groot aantal naschoolse activiteiten. Er worden
diverse talenten ontdekt en ontwikkeld. U kunt hierbij denken aan naschoolse sport, maar ook aan
muziek, drama, dans en beeldende vorming.
Schoolverlaterskamp
Groep 8 gaat aan het eind van het schooljaar drie dagen op kamp om de basisschoolperiode
gezamenlijk af te sluiten. Voor schoolkamp wordt een aparte bijdrage van € 75,00 per kind gevraagd.
Dit bedrag kan in termijnen worden betaald.
Schoolreisje
Om het jaar gaan we in de laatste maanden van het schooljaar met alle groepen een dag op
schoolreisje. In het schooljaar 2020-2021 staat er weer een schoolreisje op de planning!
Koningsspelen
Op vrijdag 23 april 2021 organiseert onze combinatiefunctionaris Sport, Jos v.d. Ven, i.s.m. met
stagiaires een mooie sportdag met allerlei sport- en spelactiviteiten.
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Schooltoernooien
De kinderen worden in de gelegenheid gesteld om mee te doen aan de volgende diverse
schooltoernooien zoals zaalvoetbal (kerstvakantie) en veldvoetbal (meivakantie), maar ook
zwemtoernooien zijn een optie. Uw kind krijgt hier tijdig bericht over.
Afgelopen jaren hebben we met veel succes deelgenomen aan de Avond4daagse in Goirle. Indien er
voldoende aanmeldingen en begeleiders zijn, nemen we ook in 2021 weer deel.
Tussenschoolse opvang (overblijven)
Het overblijven op maandag, dinsdag en donderdag is van 12.00 tot 13.00 uur.
De tussenschoolse opvang van de kinderen uit groep 1 t/m 8 wordt op onze school begeleid door
BSO ProKidz. Maaike of Danielle zorgen samen met de dames José Franken, Marie-Louise v.
Spaandonk en Grada Verbeucken, Martha Nowak voor opvang en toezicht tijdens het overblijven.
De kosten van het overblijven zijn € 1,50 per keer.
De bijdrage wordt betaald door middel van een strippenkaart. De strippenkaart moet u vooraf kopen
bij juffrouw Floor. Er zijn strippenkaarten van € 9,00 en € 15.
Aan het begin van de schooltijd geeft de ouder of het kind aan de leerkracht door of het kind
overblijft. Wanneer de strippenkaart van uw kind verbruikt is, krijgt uw kind een briefje mee zodat u
weet dat u een nieuwe kaart dient te kopen.
Algemene regels tijdens het overblijven:
- Nodig: Broodmaaltijd en drinken (in een afgesloten beker, geen frisdrank!).
- Kinderen, die hun eten niet lusten of geen honger hebben, krijgen dat mee terug naar huis.
Wij gaan ze niet dwingen.
- Langzame eters krijgen iets meer tijd om te eten.
- Alle kinderen luisteren naar de overblijfmoeders.
- Afval gaat in de mandjes midden op tafel.
- Wie storend is voor andere kinderen mag niet meer met de anderen eten, maar apart. Na
herhaaldelijk misdragen volgt een gesprek met de ouders en de directie. Kinderen die zich
herhaaldelijk misdragen kan het overblijven op school verboden worden.
- Ouders die meer dan 2 weken achterlopen met betalen, kunnen hun kind niet meer laten
overblijven tot de achterstand betaald is.

13.Buitenschoolse opvang
Wij hebben op Don Sarto geen inpandige VSO of BSO maar wij werken wel samen met een aanbieder
in de buurt. Een van deze aanbieders is BSO Prokidz. Voor meer info kunt u kijken op www.prokidz.nl
of bellen naar 013-260 02 92 of 06- 272 444 52.

14.Verzuim en leerplicht
Ziekmelden
Als uw kind onverwachts de school door ziekte niet kan bezoeken, vragen wij u ons daarvan vóór half
negen op de hoogte te stellen (013-5421152). Dit om te voorkomen dat de leerkrachten de lessen
moeten onderbreken om na te gaan waarom een kind nog niet in de klas is.
Indien vóór 9 uur nog geen bericht van afwezigheid is ontvangen zullen we alsnog proberen te
achterhalen wat er aan de hand is. Geef daarom ook tijdig een nieuw telefoonnummer door!
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Verlof voor bezoek aan huisarts, ziekenhuis, therapie of tandarts
Wij vragen u om dergelijke afspraken zoveel mogelijk na schooltijd te maken. Indien dit niet mogelijk
is dient u een verlofaanvraag te doen via de schoolapp.
Indien de afspraak onder schooltijd valt, vragen wij u om uw kind op school te komen ophalen.
Beleid op zorg door externen
Uitgangspunt is dat school mee wil werken mits het ten goede komt aan het onderwijsleerproces van
de leerling. In Schoolgids deel 2 staat een uitgebreide omschrijving van het beleid.
Schoolverzuim
Schoolverzuim moet zoveel mogelijk worden vermeden. In de eerste plaats omwille van het kind, dat
een zo min mogelijk onderbroken leerweg moet afleggen.
Verzuim om andere redenen dan ziekte moet dus zoveel mogelijk worden tegengegaan.
Bij ongeoorloofd verzuim is de directeur wettelijk verplicht de leerplichtambtenaar van de gemeente
op de hoogte te stellen.
Leerplicht 4-5 jarigen
4-jarige kinderen hebben een leerrecht, geen leerplicht. Als ouders hun 4-jarig kind thuis willen
houden, dan hebben zij daar geen toestemming voor nodig, maar wij willen dit wel weten! Vanaf 5
jaar is een kind wel leerplichtig en moet het dus naar school!
Extra vakantie en leerplicht.
Vanaf de eerste dag van de maand volgend op de vijfde verjaardag is een kind leerplichtig. Dat
betekent dat het verplicht is op alle schooldagen aanwezig te zijn en deel te nemen aan alle
activiteiten die de school aanbiedt.
Toestemming voor extra verlof tot en met 10 schooldagen moeten ouders bij de directeur
aanvragen. De directeur kan het verlof echter alleen verlenen in bijzondere situaties:
- Als de specifieke aard van het beroep van een van de ouders het onmogelijk maakt om in de
schoolvakanties op vakantie te gaan is eenmaal vrijstelling van geregeld schoolbezoek
mogelijk voor ten hoogste tien schooldagen per jaar. Dit verlof kan geen betrekking hebben
op de eerste twee weken van het schooljaar.
- In andere gewichtige omstandigheden.
In al deze situaties hanteert de directeur de invulling van de regeling zoals deze wettelijk is
vastgelegd. Verlofperiodes langer dan tien dagen per schooljaar zijn in principe niet mogelijk. Op
school zijn aanvraagformulieren voor extra vakantieverlof verkrijgbaar bij de directeur. Bij het
invullen van het formulier zijn de volgende punten van belang:
1) De aanvraag moet minimaal 2 maanden voor de aanvang van het extra verlof zijn ingediend.
Indien dit niet mogelijk is dient de aanvrager dit te beargumenteren.
2) In de volgende gevallen wordt in ieder geval geen extra verlof gegeven: familiebezoek in het
buitenland; goedkope tickets in het laagseizoen; omdat tickets al gekocht zijn of omdat er
geen tickets meer zijn in de vakantieperiode; vakantiespreiding; verlof voor het kind omdat
andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn; eerder vertrek of latere terugkomst in
verband met verkeersdrukte.
3) Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur wordt gezien als
ongeoorloofd schoolverzuim en wordt door de directeur bij de leerplichtambtenaar gemeld.
Dat kán leiden tot het opmaken van een proces-verbaal, waaraan een boete verbonden is.
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15.

Ouderbetrokkenheid

Medezeggenschap
De medezeggenschapsraad is een wettelijk ingestelde raad. Hierin kunnen ouders en leerkrachten
meedenken over het beleid van de school. De MR heeft vaak een adviserende, maar zeker ook wel
eens een beslissende rol in beleidszaken.
Het schoolbestuur heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), waar men
onderwerpen bespreekt die voor alle medezeggenschapsraden van de afzonderlijke scholen van
belang zijn.
Taalkamer
De taalkamer is er voor ouders van peuters / kleuters. Op school en de peuterspeelzaal wordt er
gewerkt met thema’s (bijvoorbeeld Lente, Klein en Groot, Circus). Bij elk thema volgt een korte uitleg
en krijgen ouders handvaten wat ze met dit thema thuis kunnen doen. De kinderen krijgen ook een
tas mee met materiaal dat bij het thema hoort, die ze thuis kunnen gebruiken. Op deze manier ben je
als ouder goed op de hoogte van wat je kind leert en kun je hier bij aansluiten.
Ouderkamer
De ouderkamer richt zich op ouders en kinderen uit de groepen 4 t/m 8. Voor elke groep komen er
een aantal activiteiten waarbij de inzet van ouders wordt gevraagd, zowel bij de organisatie als de
uitvoering. Voorbeelden zijn een speurtocht over lesstof door de wijk of het praktijkexamen verkeer
voor groep 7.
Taalthuis groep 3
Net als bij de kleuters en peuters werken wij in groep 3, wanneer de kinderen leren lezen, nauw
samen met de ouders. In groep 3 organiseren wij 8 bijeenkomsten in het kader van Taalthuis, waarin
wij uitleggen hoe u uw kind de komende periode het beste thuis kunt begeleiden bij het leren lezen
en krijgt u gratis oefen- en spelmateriaal mee naar huis. Deze bijeenkomsten duren ongeveer een
half uur en staan vermeld op de schoolkalender. Tijdens deze ouderbijeenkomsten is er opvang voor
de leerlingen geregeld op school. Thuis kunnen de kinderen gebruik maken van het Veilig Leren
Lezen computerprogramma, wat ook in de klas ingezet wordt. Wij hopen u iedere bijeenkomst te
mogen begroeten, zodat u op de hoogte blijft van wat uw kind in groep 3 leert. Ook de andere
vakken komen ruimschoots aan bod. Op het eind van het schooljaar wordt het project feestelijk
afgesloten met een officiële diploma-uitreiking in aanwezigheid van de ouders.
Ouderbijdrage
Van alle ouders wordt elk jaar een bijdrage gevraagd om activiteiten zoals een Sinterklaas vierinh,
Kerstontbijt of schoolreisje, te kunnen uitvoeren. Dit betekent dat we € 25 per kind ouderbijdrage
vragen. U betaalt voor maximaal 2 kinderen per gezin.
Over het beheer van de gelden wordt verantwoording afgelegd aan de leden van de M.R. De
administratieve kracht beheert het geld.
Stichting Leergeld
Als U een minimum inkomen hebt, zijn de schoolonkosten aan het begin van een nieuw schooljaar
vaak te hoog voor het gezinsbudget. Bij de Stichting Leergeld kunt u een gift of voorschot aanvragen.
Dat kan ook voor de ouderbijdrage, het schoolkamp of een schoolreisje.
Het adres: Stichting Leergeld, Postbus 178, 5004 BD Tilburg tel. 013-5801211
Op hun site, http://leergeld.nl/tilburg vindt u een formulier om in te vullen, waarna zij contact met u
opnemen. U kunt op school om advies vragen.
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16.Informatieverstrekking aan ouders
Een goed contact tussen school en thuis is belangrijk. Een goede samenwerking tussen school en
thuis bevordert het welbevinden en dus het presteren van een kind.
Huisbezoek
Alle leerkrachten komen een keer per jaar bij u op huisbezoek. Van te voren wordt u ingelicht,
wanneer de juf of mijnheer op bezoek wil komen en of het tijdstip voor u uitkomt.
Actuele informatie op www.donsarto.nl
Voor actuele informatie en foto’s kunt u terecht op onze website www.donsarto.nl en op de
schoolapp.
Oudercontacten
Jaarlijks organiseren we verschillende ouderavonden. Op de kalender ziet u o.a. het
kennismakingsgesprek voor groep 3 t/m 8, rapportgesprekken en voortgangsgesprekken.
Afspraken.
We zijn graag bereid om buiten de ouderavonden met u te praten over uw kind. Als u daar behoefte
aan heeft, kunt u altijd een afspraak maken met de leerkracht, de intern begeleider of de directie.
Wij verzoeken u vriendelijk om een afspraak te maken.

17. Op Don Sarto is taal overal!
Taal is voor iedereen een belangrijk instrument om zich te uiten, zowel schriftelijk als mondeling. Don
Sarto is een school waar leerkrachten zoveel mogelijk kansen aangrijpen om taalontwikkeling te
bevorderen. Vanwege het gemêleerde karakter van de bewoners in de wijk is op Don Sarto taal
overal, dus ook bij de andere vakgebieden speelt taal een belangrijke rol.
Wij zijn als school verantwoordelijk voor de taalontwikkeling van onze leerlingen. De thuissituatie
speelt hierbij ook een belangrijke rol. Wij dagen ook onze ouders uit om de taalontwikkeling van hun
kinderen te stimuleren.
Ook het naschoolse aanbod, in de vorm van Plusactiviteiten, is gekoppeld aan diverse vormen van
taal. Denk hierbij aan dramataal, kunsttaal, muziektaal of techniektaal. De diversiteit aan taal komt
ook terug in Taalpad en in de Zomerschool.
Op Don Sarto is taal gewoonweg overal!
Taalpad
Taalpad is een mogelijkheid voor de kinderen van basisschool Don Sarto om van extra schooltijd
gebruik te maken. Bij Taalpad werken wij met thema's en het doel daarvan is om de woordenschat
en taalontwikkeling van de kinderen extra te stimuleren en verbeteren. Ze leren ook om zelfstandig
te werken, informatie op te zoeken en die informatie te verwerken in bijvoorbeeld een werkstuk.
Taalpad is vrijwillig, maar niet vrijblijvend! De kinderen kunnen zich opgeven in overleg met hun
ouders. De kinderen schrijven zich per project in en moeten dan alle lessen in dat project volgen. Een
project duurt 6 à 8 weken gemiddeld.
Als Don Sarto investeren we hierin, daarom eisen we dat de kinderen na opgave een project volledig
volgen. Als ouder bent u mede verantwoordelijk dat uw kind dan ook echt komt tijdens de taalpadbijeenkomsten waar hij of zij zich voor heeft opgegeven!
Taalpad is elke woensdagmiddag van 13:15 uur tot 15:15 uur.
Bekijk de website op: www.taalpad.nl
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Taalgroep
De Taalgroep is een groep bij ons op school voor nieuwkomers in de leeftijd van 6-12 jaar die in
Nederland onderwijs willen of moeten volgen.
Onze leerlingen zijn afkomstig uit heel de wereld, spreken niet of onvoldoende de Nederlandse taal
en krijgen bij ons gedurende 1 à 2 jaar onder andere een intensief woordenschatprogramma. Ook
leren we de leerlingen hoe het is om goed te kunnen werken binnen een nieuwe cultuur.
Het doel is dat de kinderen na dit jaar naar een reguliere groep kunnen en daar mee kunnen
draaien.

18. De leerlingenraad
Op Don Sarto vinden wij het belangrijk wat de kinderen vinden. Wat vinden zij goed gaan? Wat
vinden zij beter kunnen? Wij hebben daarom een leerlingenraad. In de leerlingenraad zitten kinderen
die mee mogen denken over het beleid van de school. Iedere bovenbouwgroep (gr 5 t/m 8) heeft in
de leerlingenraad twee afgevaardigden. De leerlingenraad komt 5 à 6 keer per jaar bijeen. De
leerlingen kunnen zo een positieve bijdrage leveren aan de school en de wijk.

19.Verjaardagen
Verjaardagen kinderen
Als uw kind jarig is, mag hij of zij uiteraard trakteren. Het is niet de bedoeling dat kinderen dure
traktaties uitdelen. Een kleine traktatie, liefst gezond, voldoet prima. Vanaf groep 3 vieren we de
verjaardag van de kinderen zonder ouders.

Verjaardagen leerkrachten
Iedere leerkracht organiseert zijn of haar verjaardag in de klas.
Verjaardag van familieleden
We willen het maken van cadeautjes en versjes voor verjaardagen thuis beperkt houden. In de
laagste groepen gebeurt het wel, mits het enkele dagen van tevoren wordt doorgegeven. Doorgaans
alleen voor papa, mama, opa of oma.
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20.Ziekte leerkracht
Bij ziekte van een leerkracht schat de schoolleiding in eerste instantie in hoe lang de vervanging
noodzakelijk is. Eerst worden de eigen vervangers of parttime leerkrachten benaderd. Daarna wordt
contact opgenomen met de Vervangingspool. Alle schoolbesturen in Tilburg hebben een
samenwerkingsverband gesloten met dit bureau voor vervanging tijdens ziekte van de eigen
leerkracht.
Indien bovenstaande stappen geen oplossing bieden, wordt getracht een passende oplossing te
creëren.
Te denken valt aan :
Verdelen: De groep verdelen over andere groepen voor maximaal 2 dagen.
Verschuiving: Interne wisseling van personeel. (bv. 2 kleine groepen samenvoegen, waardoor een
leerkracht wordt vrijgemaakt.)
Bieden voorgaande mogelijkheden geen aanvaardbare oplossing, dan sturen we de betreffende
groep naar huis, volgens de richtlijnen van de inspectie:
In principe niet op de eerste dag.
Mocht er 's middags nog geen vervanging gevonden zijn, dan krijgen de leerlingen van de
betreffende groep een briefje mee naar huis, dat zij de volgende dag(en) geen school hebben.
Bij opeenvolgende dagen verschillende groepen naar huis sturen, ter spreiding van de "gemiste"
lesdagen.

21.Privacy, hoe we omgaan met persoonsgegevens
De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. In het Informatiebeveiliging en
Privacybeleid (IBP) van het schoolbestuur, waaronder het privacyreglement, is beschreven hoe de
school omgaat met persoonsgegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. De GMR
heeft ingestemd met het IBP.
Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van
onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. De meeste gegevens ontvangen wij van
ouders bij de inschrijving op onze school. Daarnaast registreren leerkrachten en ondersteunend
personeel gegevens over leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere
persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals
medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD).
De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons digitale administratiesysteem ParnasSys. Dit
programma is beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van de stichting die
de gegevens strikt noodzakelijk nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden.
Tijdens de lessen maken wij gebruik van digitale leermiddelen. Hiervoor wordt een beperkte set met
persoonsgegevens uitgewisseld met leveranciers om bijvoorbeeld een leerling te identificeren als die
inlogt.
Wij hebben met leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen.
De leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven. De
afspraken hierover worden vastgelegd in een verwerkersovereenkomst
Daarnaast kan het nodig zijn dat wij gegevens uitwisselen met andere externe partijen, denk daarbij
aan de Dienst Uitvoering Onderwijs van het ministerie van onderwijs. Als voor de uitwisseling geen
wettelijke verplichting bestaat, dan vragen wij u vooraf toestemming om met deze partijen gegevens
te mogen uitwisselen.
Bij de inschrijving van uw kind(eren) vragen wij u om toestemming voor het gebruik van foto- en
videomateriaal, het delen van uw contactgegevens met andere ouders en het gebruik van sociale
media door uw kind(eren). U hebt te allen tijde het recht om deze toestemming te wijzigen. U kunt
dit kenbaar maken via een mail aan de schoolleiding.
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De school vraagt ouders nadrukkelijk om terughoudend te zijn met het maken van foto’s en video’s
binnen de school. Het is voor ouders niet toegestaan om foto’s/video’s die gemaakt zijn op school te
delen via sociale media of te gebruiken voor commerciële doeleinden.
Heeft u vragen of klachten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens dan kunt dit
kenbaar maken via een mail aan de schoolleiding. Wij zullen uw verzoek in behandeling nemen en
hier binnen een maand op reageren. Meestal kunnen wij vragen binnen een maand beantwoorden,
wanneer dat niet lukt, krijgt u hiervan binnen een maand bericht. Mocht u uw vraag direct aan onze
Functionaris Gegevensbescherming willen stellen dan kunt u dit doen door te mailen aan:
fg@privacyopschool.nl.

22.Verloren en gevonden voorwerpen.
Het komt nogal eens voor dat kinderen allerlei spullen op school kwijtraken. Daarom raden wij u aan:
- Laat dure sieraden zoals oorbellen, kettingen, horloges, etc. liever thuis;
- Het dragen of meebrengen van sieraden is voor eigen risico;
- Zet de naam van uw kind in jassen, laarzen en sportkleding.
Gevonden voorwerpen liggen in een doos in de conciërge-ruimte. Niet afgehaalde spullen komen na
verloop van tijd in ‘Het tweede kansje’.

23.Fietsen
In verband met de overlast en de beschadiging van fietsen is het verboden om met de fiets naar
school te komen. Dit geldt niet voor kinderen die verder dan 750 meter van school wonen. Zij kunnen
bij de directeur een fietspas halen. Beschadigingen en diefstal zijn voor eigen risico.

24.Mobiele telefoons
Het is niet toegestaan een mobieltje mee naar school te nemen. In dringende gevallen mag uw kind
altijd gebruik maken van de schooltelefoon. Indien we toch vaststellen dat een kind een telefoon bij
zich heeft en deze niet heeft ingeleverd bij de groepsleerkracht zullen we de telefoon innemen. We
vragen dan aan de ouders om de telefoon op school op te komen halen.
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25.Schooltijd
Onderstaande informatie over de school vindt u in deel 2 van onze schoolgids. Voor deel 2 kunt u
terecht bij de directie van basisschool Don Sarto. U vindt deel 2 ook op onze website:
www.donsarto.nl

De nog te besteden uren zijn in te zetten voor onvoorziene dagen zoals stakingsdagen of tropische
dagen.

15

26.Schoolgids deel 2
I.
II.

Stichting Xpect primair
DON SARTO voert een actief anti-pestbeleid
1. Hoe gaan wij op Don Sarto met grensoverschrijdend gedrag om?
2. Schorsing en verwijdering
3. Klachtenregeling
4. De schoolmaatschappelijk werkster op Don Sarto

III.
Wat leert mijn kind op DON SARTO ?
1. Algemene levensbeschouwing
2. Algemene informatie over ons kleuteronderwijs
3. Taalontwikkeling en taalactiviteiten bij kleuters op Don Sarto.
4. Rekenen en Wiskunde
IV.
Onderwijs op maat
1. De Intern Begeleider
2. Hulp aan individuele leerlingen
3. Begeleiding hoogbegaafde leerlingen
4. Een jaar overdoen en aangepaste programma's
5. Passend onderwijs. Plein 013
6. Beleid op zorg door externen
V.
Don Sarto en het voortgezet onderwijs
1. Belangrijke punten bij de schoolkeuze
2. Advies van de school
3. De Centrale Eindtoets
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