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Voorwoord
In deze gids leest u hoe SALTO Jan Nieuwenhuizenschool haar onderwijs vorm geeft en de kwaliteit
ervan waarborgt. Verder vermeldt deze gids hoe de organisatie van de school er uit ziet en wordt de
praktische informatie beschreven.
De gids is bestemd voor ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen en voor hen die meer willen weten
over onze school. De schoolgids wordt elk jaar gepubliceerd op de website. U kunt een papieren versie
van de schoolgids opvragen bij de administratie. Wij vinden het belangrijk goed contact te hebben met
u als ouder/verzorger. Goed contact begint bij goede communicatie. Vandaar dat we u op de hoogte
houden van de dagelijkse gang van zaken, d.m.v. de schoolapp en onze website www.sbo-jns.nl.
Wij hopen er met u en met uw kind een fijn jaar van te maken. Een jaar waarin we met elkaar op zoek
gaan naar de kansen en mogelijkheden die elk kind bezit. Ons team staat graag voor u klaar om samen
met u op zoek te gaan naar die kansen. Ouders zijn altijd welkom voor een oriënterend gesprek en een
rondleiding op onze school.
Deze schoolgids is tot stand gekomen met instemming van de Medezeggenschapsraad.
Namens team JNS,
Anneke van Ooijen, Directeur
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1

Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
Jan Nieuwenhuizenschool
Maximiliaanstraat 2 A
5616EP Eindhoven
 0402516155
 http://www.sbo-jns.nl
 info@sbo-jns.nl
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Schoolbestuur
'Stg. voor Alg. Toegankelijk Onderwijs Eindhoven e.o.'
Aantal scholen: 22
Aantal leerlingen: 6.509
 http://www.salto-eindhoven.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E mailadres

Directeur

A. van Ooijen

anneke.vanooijen@salto-eindhoven.nl

Directielid

K. de Vos

kim.devos@salto-eindhoven.nl

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Eindhoven e.o..

Aantal leerlingen
Aantal leerlingen in 2019-2020

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

80

2019-2020

Het leerlingenaantal is gedurende het schooljaar gestegen naar 93.

1.2

Profiel van de school

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

Verantwoordelijk

Professioneel

Opbrengstgericht

Talentvol

Missie en visie
Missie en visie van SALTO
De Jan Nieuwenhuizenschool valt onder het bevoegd gezag van de Stichting Algemeen Toegankelijk
Onderwijs (SALTO), Odysseuslaan 2, 5631 JM te Eindhoven,www.salto-eindhoven.nl. Naast de naam
van het bestuur, staan de letters SALTO ook voor Samen Actief Leren Talenten Ontwikkelen. Dat is de
visie van SALTO.
Elk kind heeft talenten! Wij helpen kinderen om deze talenten te ontdekken en te ontplooien. Onze
competente leerkrachten leren en ondersteunen kinderen zodat ze vol zelfvertrouwen, met lef,
discipline en hard werken deze talenten kunnen inzetten. Dat doen we in een veilige leeromgeving, met
een passende didactiek en met aandacht voor een gezonde leefstijl. Samen met de ouders voelen wij
ons verantwoordelijk voor en werken wij aan de ontwikkeling van het kind. Dit alles vormt DE basis om
te leren voor het leven! #SALTO
Onze strategische speerpunten hebben we gekoppeld aan de beginletters van SALTO. Ze geven aan
waar we ons de komende jaren op willen richten en wat dat betekent voor onze stakeholders. Deze
speerpunten staan uiteraard niet op zichzelf. Ze haken nadrukkelijk ineen en vormen met elkaar een
samenhangend geheel dat ons SALTO-DNA kenmerkt.
Onze strategische speerpunten zijn:
-

Samen duurzaam ontwikkelen en veranderen

-

Actief leiderschap

-

Leren voor het leven

-

Toekomstgericht leren en ontwikkelen

-

Ontwikkelen van een internationale leer- en leefgemeenschap

De speerpunten staan in het koersplan van SALTO uitgewerkt. Dit kunt u inzien op de website van
SALTO, www.salto-eindhoven.nl.
Op de Jan Nieuwenhuizenschool bieden wij onderwijs aan leerlingen die op de reguliere basisschool
geen of onvoldoende passend onderwijs kunnen krijgen en daardoor vastlopen of dreigen vast te lopen
in hun ontwikkeling. Onze leerlingen zijn uniek en bijzonder. Wij bieden elke leerling optimale
ontwikkelingskansen gericht op een succesvolle uitstroom naar passend vervolgonderwijs. Wij kunnen
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leerlingen langdurig opvangen, maar ook kortdurende plaatsing is mogelijk. Onze gespecialiseerde
pedagogische en didactische kennis delen wij met onze partners in het samenwerkingsverband. Onze
school heeft dezelfde kerndoelen als reguliere basisscholen, maar de leerlingen krijgen meer aandacht
om deze einddoelen te bereiken. Daarnaast heeft de school kleinere groepen en is er specifieke
expertise. Wanneer het behalen van de kerndoelen niet binnen de mogelijkheden van een kind behoort,
wordt dat kenbaar gemaakt. Wij zien het als een uitdaging om elk kind op zijn of haar niveau hulp te
bieden en zo goed als mogelijk voor te bereiden op de toekomst. In principe is elke leerling op onze
school een kind dat specifieke hulpvragen heeft. Wij willen dan ook ‘onderwijs op maat’ bieden. Dat wil
zeggen dat we elk kind individuele hulp geven als dat nodig is en dit doen voor zover dat mogelijk is
met de middelen die ons ter beschikking staan.
De visie van de Jan Nieuwenhuizenschool
Als school voor Speciaal Basisonderwijs leiden wij onze leerlingen op, net als het regulier Primair
Onderwijs, in de richting van de kerndoelen primair onderwijs. Daarbij werken wij met oog voor de
individuele leerling: het ontwikkelingsperspectief dat voor elke leerling wordt opgesteld is leidend in
het bepalen van het onderwijsaanbod. Wij motiveren, stimuleren en begeleiden de leerlingen en
scheppen voorwaarden om het beste in leerlingen naar boven te halen. We willen dat onze leerlingen
optimaal tot hun recht komen binnen de maatschappij. Samenwerken en activerende werkvormen zijn
dan ook belangrijke pijlers van ons onderwijs. Het onderwijs wordt gegeven in een betekenisvolle
context die aansluit bij de belevingswereld van de leerlingen. ICT en digitale ondersteuning zijn hierbij
onmisbare middelen geworden. Door realistische doelen te stellen en gebruik te maken van hun
persoonlijke talenten krijgen de kinderen ontwikkelingskansen en groeit hun zelfvertrouwen.
Leerlingen worden betrokken bij hun eigen leerproces. Veel van onze leerlingen hebben eerder
knelpunten in hun onderwijsloopbaan ervaren. Wij ondersteunen de leerlingen in hun mogelijkheden en
beperkingen in werkhouding en gedrag zodat zij een succesvolle uitstroom zullen hebben. Een
realistisch zelfbeeld is daarbij wenselijk. Doordat wij rekening houden met verschillen in
persoonlijkheid, begaafdheid en achtergrond, zorgen we voor optimale ontwikkelingsmogelijkheden
voor elke leerling. Wij stimuleren leerlingen in hun zelfvertrouwen en autonomie. Zo laten wij hen
(weer) zien dat leren leuk kan zijn!
Wij zijn een toegankelijke school: alle kinderen, ouders en medewerkers zijn welkom bij ons en worden
gelijkwaardig behandeld. De leerling voelt zich gewaardeerd en gerespecteerd binnen onze school. We
zien ouders als educatief partner waarbij ouders participeren in het schoolproces. We nemen de tijd om
met ouders in gesprek te gaan over hun kinderen.
Wij zijn een kwalitatief goede school volgens het laatste inspectierapport en volgen de recente
ontwikkelingen in het onderwijs. Onze leerkrachten zijn gespecialiseerd en hebben veel kennis over
onze doelgroep en het passende onderwijsaanbod. Het primaire proces met goede leer- en
ontwikkelopbrengsten voor alle leerlingen staat bij ons voorop. Wij stellen ons flexibel op en
communiceren onze doelen en resultaten. Eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid zijn
belangrijke waarden in het team. Wij evalueren planmatig ons handelen en geven elkaar feedback. We
zijn ondersteunend en aanvullend aan de scholen in het samenwerkingsverband en delen onze
gespecialiseerde kennis. We werken flexibel samen met onze partners om tegemoet te komen aan de
onderwijsbehoeften van onze leerlingen.
Voor onze inhoudelijke speerpunten en uitgebreide missie en visie verwijzen we u graag naar ons
schoolplan (te vinden op onze website).
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Prioriteiten
De prioriteiten en speerpunten zijn:
•
•
•

•

Techniek
21st century skills
Internationalisering (Het team gaat hiervoor Engelse scholing volgen om vervolgens beter
bekwaam te zijn en verdere uitwerking van het beleid m.b.t. internationalisering en Engels
onderwijs.)
De arrangementskaarten van de hoofdvakgebieden.

Voor de goede balans wordt ook gezorgd door differentiatie op verschillende niveaus, maar ook door
sport, gezonde leefstijl en beweging. Daarnaast vinden we eigenaarschap van kinderen en
ouderbetrokkenheid belangrijke thema's voor de komende jaren.

Identiteit
In de regio Eindhoven biedt de Jan Nieuwenhuizenschool, vanuit een algemeen levensbeschouwelijke
grondslag, onderwijs aan die kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar met een toelaatbaarheidsverklaring
voor het SBO. Toegankelijkheid is voor ons een belangrijke waarde: ieder kind is welkom, evenals
iedere werknemer. Ieder kind, elke ouder en elke medewerker wordt als een gelijkwaardige behandeld
en met respect tegemoet getreden.
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2

Het onderwijs

2.1

Groepen en leraren

Bij de indeling van onze groepen wordt rekening gehouden met didactisch niveau, leeftijd en sociaal
emotionele ontwikkeling van kinderen. De groepsgrootte is maximaal 16 leerlingen. Vanaf groep 6 kan
het in sommige gevallen voorkomen dat kinderen in groepsdoorbrekende niveaugroepen werken voor
de vakgebieden rekenen en taal. Dit gebeurt enkel als het kind op een ander niveau instructie behoeft
dan de niveaus die in de groep worden aangeboden.
Gemiddeld drie dagen per week wordt de leerkracht ondersteund door een onderwijsassistent.

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

Bouwgroepen / Stamgroepen / Heterogene groepen: leerlingen met verschillende leeftijden en
niveaus zitten in één klas
Groepsdoorbrekende niveaugroepen: leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau
gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten

Verlof personeel
SALTO beschikt over een vervangingsreserve, maar er kunnen toch momenten ontstaan waarop alle
vervangers al ingezet zijn. Doet een dergelijke situatie zich voor, dan zullen wij gebruik moeten maken
van de zogenaamde noodscenario's, zoals het verdelen van de kinderen over de andere groepen. In het
uiterste geval krijgt u een melding van ons om uw kind thuis te houden. Dit laatste geldt zeer beslist in
geval van uiterste nood.

Vakleerkrachten
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Spel en beweging /
bewegingsonderwijs

2.2

Invulling onderwijstijd
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Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.
Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2
Vak

Leerjaar 1

Leerjaar 2

5 uur

5 uur

4 uur

4 uur

7 u 10 min

7 u 10 min

1 u 30 min

1 u 30 min

30 min

30 min

2 u 40 min

2 u 40 min

30 min

30 min

2 uur

2 uur

1 u 40 min

1 u 40 min

Voorbereidend taal
Voorbereidend lezen
Voorbereidend rekenen
Wereldoriëntatie
Sociaal emotionele
ontwikkeling
Bewegingsonderwijs
Voorbereidend schrijven
Kunstzinnige en
creatieve vorming
Buitenspel

De leertijd van de JNS is conform de Wet op het primair onderwijs (Artikel 8.Uitgangspunten en
doelstelling onderwijs, lid 9).
SALTO hanteert het 940-uur-model.
Er is sprake van een continurooster met twee keer een pauzemoment.
De kernvakken worden vooral in de ochtend aangeboden. In de middag wordt vooral aandacht besteed
aan de leergebied overstijgende vakken (geen levensbeschouwelijk onderwijs) en creatieve vakken.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
Vak

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

4 uur

4 uur

4 uur

4 uur

4 uur

4 uur

5 u 45 min

5 u 45 min

5 u 45 min

5 u 45 min

5 u 45 min

5 u 45 min

6 uur

6 uur

6 uur

6 u 15 min

6 uur

6 uur

Lezen
Taal
Rekenen/wiskunde
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Wereldoriëntatie
Kunstzinnige en
creatieve vorming

1 u 15 min

1 u 45 min

1 u 45 min

2 uur

2 uur

2 uur

1 u 45 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 30 min

1 u 15 min

1 u 15 min

2 u 45 min

2 u 45 min

2 u 45 min

2 u 45 min

2 u 45 min

2 u 45 min

45 min

45 min

Bewegingsonderwijs
Engelse taal
Schrijven
Sociaal emotionele
ontwikkeling

1 u 45 min

1 u 30 min

1 u 30 min

30 min

15 min

15 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

30 min

30 min

30 min

Buitenspel
Verkeer

De leertijd van de JNS is conform de Wet op het primair onderwijs (Artikel 8.
Uitgangspunten en doelstelling onderwijs, lid 9).
SALTO hanteert het 940-uur-model.
Er is sprake van een continurooster met twee keer een pauzemoment. De kernvakken worden vooral in
de ochtend aangeboden. In de middag wordt vooral aandacht besteed aan de leergebied overstijgende
vakken (geen levensbeschouwelijk onderwijs) en creatieve vakken.
Het bewegingsonderwijs vindt 1x per week plaats in de gymzaal onder leiding van de vakleerkracht
gymnastiek. Op de andere dagen gaan alle groepen naar buiten om onder leiding van de leerkracht te
bewegen met behulp van de methode Natuurlijk Bewegen.

2.3

Extra faciliteiten

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

Bibliotheek
Mediatheek
Gymlokaal
Keuken
Handvaardigheidslokaal
Aula

Extra begeleiding:
•
•
•

Onderwijsassistenten
Intern Begeleider
Logopedie (Praktijk Renske Bondt)

9

•
•
•

2.4

(Psycho)motorische therapie (Praktijk KLIM)
Expertisedienst
Orthopedagoog

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun
ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Voorschoolse educatie wordt
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vroegschoolse educatie wordt gegeven in
groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur.
Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
Onze school is geen VVE-school. We werken voor de voor- en vroegschoolse educatie samen met een
peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in het gebouw van de school.
Ieder kind verdient zijn of haar plekje. Op school, thuis en in de wereld. Vaak gebeurt dat vanzelf, maar
soms hebben kinderen behoefte aan een beetje extra ondersteuning. Voor deze kinderen is er
KluppluZ. Door de begeleiding van Kluppluz wordt er extra zorg aangeboden en d.m.v. trainingen
bieden we hen de kans om optimaal tot ontwikkeling te komen. Kluppluz is gevestigd in het gebouw
van de Jan Nieuwenhuizenschool.
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3

Ondersteuning voor leerlingen

3.1

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra
ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft.
Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra
ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of
verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.
SBO Jan Nieuwenhuizenschool (JNS) biedt onderwijs aan leerlingen die op de reguliere basisschool
geen /onvoldoende passend onderwijs kunnen krijgen. Voor elke leerling wordt er een
ontwikkelingsperspectief (OP) opgesteld gericht op optimale ontwikkelingskansen en op een
succesvolle uitstroom naar passend vervolgonderwijs. Jaarlijks worden leerlingen op basis van OP,
onderwijsarrangement, leeftijd en onderwijsbehoeften ingedeeld. Dit zijn gecombineerde kleine
groepen die begeleid worden door een leerkracht en een parttime onderwijsassistente.
De JNS biedt een gestructureerde leeromgeving en kleine groepen. We streven ernaar onderwijs te
geven in heterogene groepen van maximaal 16 kinderen. We hebben naast onderwijsassistenten, een
intern begeleider en een orthopedagoog in dienst. Zij adviseren de leerkracht en de orthopedagoog
stelt het ontwikkelingsperspectief op hetgeen een leidraad biedt voor het onderwijsarrangement in de
groep. Enkele dagen per week kunnen leerlingen gebruik maken van een logopediste op school.

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

Aantal dagdelen

Intern begeleider

8

Onderwijsassistent

29

Orthopedagoog

4

3.2

Veiligheid

Anti-pestprogramma
De Jan Nieuwenhuizenschool is een Vreedzame school en werkt met een antipestprotocol. Meer
informatie hierover vindt u op de website www.scholenopdekaart.nl onder het kopje beleid,
schoolklimaat en veiligheid. Daar vindt u ook informatie over:
- toelating schorsing en verwijdering;
- internet en sociale media;

11

- omgang met foto's en video's;
- meldcode huiselijk geweld.

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
WMK.
Welbevinden en betrokkenheid worden jaarlijks gemeten.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. Bahar Otter en Kristi van der Beek. U kunt de antipestcoördinator bereiken via bahar.otter@salto-eindhoven.nl.
De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Kristi van der Beek en Bahar Otter. U kunt de
vertrouwenspersoon bereiken via kristi.vanderbeek@salto-eindhoven.nl.

3.3

Met wie we samenwerken

SBO Jan Nieuwenhuizen is een school voor speciaal basisonderwijs. Onze leerlingen hebben specifieke
onderwijsbehoeften. Om kinderen optimaal te kunnen begeleiden komt het voor dat het nodig is om
met externe partners samen te werken. We hebben dan ook een breed netwerk van samenwerkende
partners en gezamenlijk zullen we inzetten wat nodig is om kinderen optimale ontwikkelkansen te
kunnen bieden.

Samenwerkingspartners
We werken vaak samen met voor - en vroegschoolse educatie en onderwijs (gerelateerde) instellingen.
We werken regelmatig samen met medische zorg en jeugdhulp.
Onze school werkt onder andere samen met:
Voor- en vroegschoolse educatie
• Medisch Kinderdag Verblijf
• Dagbehandeling voor het Jonge Kind (cluster I en II)
• Kentalis
Medische zorg
• Schoolarts GGD
• Logopediepraktijk
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Zorg voor jeugd
• Instelling voor Jeugdzorg
• Instelling voor Jeugd GGZ
• Veilig Thuis (advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling)
Onderwijs (gerelateerde) instellingen
• BaO
• SBO
• VO
• VSO
• MBO
• Steunpunt Autisme
• Onderzoeksinstelling
• Opleidingsinstituut

Samenwerkingsverband(en)
Wat is een samenwerkingsverband?
In het samenwerkingsverband maken de scholen afspraken over hoe het onderwijs voor ieder kind
geregeld is. Wat heeft het kind nodig? Deze afspraken worden vastgelegd in een ondersteuningsplan
dat voor een aantal jaren wordt opgesteld. Scholen kijken samen wat er nodig is om voor alle
leerlingen onderwijs te organiseren. En of het kind passend onderwijs kan krijgen in het
basisonderwijs of juist in het speciaal onderwijs.
Onze school valt onder en werkt samen met de volgende samenwerkingsverbanden:
Samenwerkingsverband

Website

Samenwerkingsverband passend onderwijs

https://www.po-eindhoven.nl
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4

Ouders en school

4.1

Hoe ouders worden betrokken

We streven binnen SALTO naar een vernieuwde, intensieve samenwerking, binnen een gelijkwaardige
rol, vanuit wederzijds respect. Want ieder kind, iedere leerling heeft recht op een goede samenwerking
tussen school en ouders. Ouderbetrokkenheid is een gelijkwaardige en niet vrijblijvende samenwerking
tussen ouders en school, waarin ouders en school vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid
werken aan de(school)ontwikkeling van het kind / de leerling. Binnen de ideale kaders is
ouderbetrokkenheid zichtbaar in de school, worden ouders actief betrokken bij het schoolbeleid, zijn er
panelgesprekken en brainstormsessies op bepalende beleidsthema’s. Ouders zijn welkom op school,
vanuit hun expert rol, als primair verantwoordelijke voor hun kind. Vanuit gelijkwaardigheid voelen
ouders en leerkrachten zich beide verantwoordelijk voor de leerling/ het kind en zijn ze daarop
aanspreekbaar. Daar waar ouders problemen ondervinden worden deze bespreekbaar gemaakt en
wordt ondersteuning geboden.
Onze school heeft geen keurmerk/label op het gebied van ouderbetrokkenheid

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
De Jan Nieuwenhuizenschool is een streekschool. Dat maakt dat we het contact met ouders/verzorgers
en school speciale aandacht willen geven. Het team wil graag openstaan voor alle mogelijke
momenten van overleg tussen de leerkracht en ouders/verzorgers. We weten uit ervaring dat er voor
een aantal ouders/verzorgers toch een soort drempel blijft om met vragen en problemen bij ons te
komen. Wij hopen dat iedereen het gevoel heeft op onze school welkom te zijn. De school heeft een
open karakter, maar wij verzoeken ouders toch vriendelijk om een afspraak te maken als u de leerkracht
wilt spreken. In dringende gevallen raden wij aan om zelf even binnen te lopen bij de leerkracht of als
dat niet gaat telefonisch contact op te nemen buiten de schooltijden. Wij vinden het belangrijk goed
contact te hebben met u als ouder/verzorger. Goed contact begint bij goede communicatie.
Mailberichten gebruiken we om te communiceren met ouders/verzorgers over schoolse zaken. Wij
versturen per mail de brieven die bedoeld zijn voor een specifieke groep en ook de leerkracht gebruikt
mail om ouders te informeren met name betreffende uw zoon/dochter.
Tevens heeft de JNS een eigen schoolapp. Hierin staat alle informatie die belangrijk is voor ouders. U
vindt in de app meestal wekelijks een berichtje uit de klas, foto’s van activiteiten die op school
plaatsvinden, de nieuwsbrief, de schoolkalender en onder andere ook de informatie vanuit de MR. Ook
kunt u een pushbericht krijgen. Een pushbericht is een reminder of een kort berichtje om u te
informeren.
U kunt de schoolapp downloaden in de App Store of Google Playstore onder de naam Jan
Nieuwenhuizenschool. Naast de schoolapp heeft onze school een website www.sbo-jns.nl. Hierop vindt
u meer informatie over onze school. Mocht u hierover opmerkingen hebben dan horen we ze graag.
Andere manieren waarop de school contact heeft met de ouders zijn:
•

Oudergesprek. Minstens 2x per jaar heeft u een uitgebreid gesprek over de vorderingen van uw
kind. -
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•
•
•
•

De telefoon. Dit kan voor leerkrachten alleen buiten de lesuren. Tel: 040-2516155 De ouderavonden
Openbare MR-bijeenkomsten
Huisbezoek (een keer tijdens schoolloopbaan)

Informatieverstrekking aan ouders
Om goed samen te kunnen werken en het beste te kunnen doen voor uw kind, is het delen van
informatie van belang. School informeert u daarom over zaken, zoals: rapporten, nieuwsbrieven,
voortgangsrapportages, de schoolgids, ouderavonden en verzoeken om toestemming voor onderzoek
of begeleiding. Wij verwachten van u dat u ons tijdig en naar waarheid informeert over belangrijke
ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het welzijn of het onderwijsleerproces van uw kind(eren).
Ook wijzigingen van adresgegevens en/of telefoonnummers horen we graag tijdig van u.
In geval van echtscheiding informeert u de school over wie ouderlijk gezag heeft over het kind, door
een kopie af te geven van documenten van de rechtbank waarin dit staat aangegeven. Ouders van
kinderen met gescheiden ouders worden door de school zo veel als mogelijk op een gelijke wijze en op
een gelijk tijdstip geïnformeerd. Als u alleen bent belast met het ouderlijk gezag, verwachten wij dat u
de informatie van de school doorgeeft aan de ouder die niet met het ouderlijk gezag belast is. In geval
van voogdijschap vindt de informatieverstrekking aan de gezinsvoogd op eenzelfde wijze plaats als aan
ouders met ouderlijk gezag.
Als een ouder zonder ouderlijk gezag informatie van de school wenst over de ontwikkeling van zijn/haar
kind, kan dit aangeven worden bij de directeur. De directeur geeft aan de ouder zonder gezag alleen
informatie over de schoolontwikkeling van het kind. Daarnaast kan de directeur informatie weigeren te
geven, wanneer hij/zij dit in het belang van het kind noodzakelijk vindt.
De school verstrekt geen informatie aan anderen, tenzij de ouder(s) met ouderlijk gezag hiervoor
toestemming verleent/verlenen. Het liefst verstrekken we deze informatie alleen als u zelf ook
aanwezig bent bij het gesprek. Meer informatie vindt u in het SALTO-protocol ‘Informatieverstrekking
aan gescheiden ouders’. Deze vindt u op de website van SALTO (https://www.saltoeindhoven.nl/nl/ouders/regelingen).

Klachtenregeling
Als u een probleem, kritische opmerking of klacht heeft over de school, verwachten wij dat u deze
binnen de school bespreekt. In onderling overleg met de persoon in kwestie en/of de directeur van de
school kunnen we samen tot een oplossing komen. Als het ons niet lukt om samen tot een oplossing te
komen, kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van SALTO of van de regeling ‘Omgaan met het
vermoeden van een misstand’. Beide regelingen kunt u vinden op de website van SALTO
(https://www.salto-eindhoven.nl/nl/ouders/regelingen). Als u vragen heeft over deze regelingen of als u
advies wilt over stappen die u kunt zetten, kunt u naar de schoolcontactpersoon. Op onze school zijn
dat Bahar Otter (bahar.otter@salto-eindhoven.nl en Kristi van der Beek (kristi.vanderbeek@saltoeindhoven.nl).
Wanneer het u niet lukt om in samenwerking met de school tot een oplossing te komen, dient u een
schriftelijke klacht in bij SALTO. In uw klacht omschrijft u de inhoud ervan, tegen wie deze gericht is en
welke feiten en omstandigheden er volgens u zijn voorgevallen. U vermeldt hierbij ook uw naam en
contactgegevens. Uw klacht kunt u richten aan: SALTO t.a.v. mevrouw M.R.A. Troost (ambtelijk
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secretaris klachten), Odysseuslaan 2, 5631JM, Eindhoven. SALTO is telefonisch bereikbaar op 0402606710.
Bij zaken zoals (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, langdurige en ernstige pestproblematiek,
discriminatie of geweld kunt u contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon, Irma van
Hezewijk (06-54647212, irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl). Wanneer de externe
vertrouwenspersoon u bijstaat, wordt dit doorgegeven aan de ambtelijk secretaris klachten van SALTO.
De vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs is te raadplegen bij seksuele intimidatie,
seksueel misbruik, psychisch en/of fysiek geweld, discriminatie en radicalisering. Zij zijn alle werkdagen
tijdens kantooruren (08.00-17.00 uur) bereikbaar op het nummer: 0900 1113111 (lokaal tarief).
SALTO is aangesloten bij stichting Onderwijsgeschillen, https://onderwijsgeschillen.nl/. Dit is een
onafhankelijk, landelijk orgaan waar u uw klacht, rechtstreeks of nadat deze op bestuursniveau is
behandeld, kunt indienen. Stichting Onderwijsgeschillen bestaat uit drie onderdelen, namelijk: de
Landelijke Klachtencommissie (LKC), Geschillencommissie passend onderwijs en de Commissie van
Beroep. De contactgegevens van deze stichting zijn: Stichting Onderwijsgeschillen, gebouw
"Woudstede", Zwarte Woud 2, Postbus 85191, 3508 AD, Utrecht. Zij zijn telefonisch bereikbaar op 030
2809590 en per mail via info@onderwijsgeschillen.nl.

Ouderinspraak
Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd:
•

Medezeggenschapsraad

Tevens zijn ouders al sinds jaren actief in onze school. Wij vragen regelmatig om hulp van ouders o.a.
voor het vervoer van kinderen, voor het controleren op hoofdluis, het regelen van de uitleen in de bieb,
het meehelpen met de Koningsspelen, etc. Ook het komende schooljaar doen wij weer een beroep op u
allen om daar waar u kunt, aan ouderwerkzaamheden mee te doen. Ook de nieuwe ouders zijn daarbij
natuurlijk welkom. Wie helpt ons bij dit alles? U kunt zich aanmelden voor een of meerdere activiteiten
in het begin van het schooljaar bij de eigen leerkracht. Voor ouders die zich het gehele schooljaar
inzetten, is het verplicht een z.g. VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aan te vragen. De kosten hiervoor,
worden betaald door de school.

4.2

Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage
vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.
Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 20,00
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Daarvan bekostigen we:
•

Koningsspelen, carnaval, nationale schoolontbijt, andere vieringen, uitstapjes, e.d.

•

Kerst

•

Sinterklaas

Er zijn overige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd:
schoolreisje (€ 20,00 per kind)
kamp (€ 65,00 per kind)

Alle ouders zijn bij de aanmelding van hun kind op de hoogte gesteld van de vastgestelde vrijwillige
ouderbijdrage van € 20,00. Hiervan schaffen we materialen aan en organiseren we activiteiten die niet
door de overheid worden bekostigd. In oktober van dit schooljaar ontvangt u van de penningmeester
van de Medezeggenschapsraad een toelichtende brief met verzoek tot betaling en krijgt u een
overzicht van wat er met de ouderbijdrage gebeurt.

4.3

Schoolverzekering

Er is sprake van een schoolverzekering.
SALTO beschikt over een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering, waardoor alle betrokkenen bij
schoolactiviteiten (leerlingen, personeel, vrijwilligers) verzekerd zijn. Deze verzekering wordt pas
aangesproken als uw verzekering geen dekking biedt en de schade is gekomen door schuld van de
school. We raden u aan om zelf een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, omdat:
1. de verzekering van SALTO niet alle schade vergoedt. Wij zijn alleen aansprakelijk als de schade een
gevolg is van het in gebreke blijven van de school. Dit verband moet u aan kunnen tonen om in
aanmerking te kunnen komen voor vergoeding. Een voorbeeld waarbij de verzekering de schade niet
uitkeert, is wanneer tijdens de gymles of het buitenspelen de bril van uw kind kapot is gegaan;
2. u zelf aansprakelijk bent voor schade die uw kind op school veroorzaakt.
De directeur kan u meer informatie geven over de verzekeringen van de school en met u het gesprek
aangaan over schade die ontstaan is.

4.4

Ziek melden en verlof aanvragen

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

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Ziekmeldingen:
1. telefonisch elke dag tussen 08.15 en 08.45 uur. Ons telefoonnummer is 040-2516155.
2. via de app
Als uw kind niet of later naar school komt, bijvoorbeeld wegens ziekte of een bezoek aan de tandarts,
dokter, enzovoort, wilt u dit dan zo vroeg mogelijk (vóór 08.45 uur) nog dezelfde dag telefonisch of via
de app aan ons doorgeven? Dit kan bij de schoolleiding, de conciërge, de administratie of de
groepsleerkracht gebeuren. Of via de schoolapp, via de button ziek melden. In de klas wordt een
ziekteverzuimlijst van elk kind bijgehouden. Deze wordt structureel gedeeld met de
onderwijsinspectiedienst.

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
Verlof buiten de reguliere vakanties
Als u verlof buiten de reguliere vakantie wilt, vraagt u dit aan bij de directeur van de school middels een
aanvraagformulier verlof (te verkrijgen bij de administratie). Er zijn verschillende redenen waarvoor u
verlof buiten de schoolvakanties kunt aanvragen:
1. Religieuze verplichtingen;
2. Huwelijken, jubilea of uitvaarten;
3. Medische omstandigheden;
4. Toptalenten sport en cultuur;
5. Vakantieverlof.
Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen
Wanneer uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging, kunt u
verlof aanvragen bij de directeur van de school. Als richtlijn geldt hiervoor één dag vrij per verplichting.
Persoonlijke omstandigheden
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Het kan zijn dat er persoonlijke of sociale verplichtingen zijn, zoals verhuizing, huwelijken, jubilea of
uitvaarten, waardoor u verlof voor uw kind aanvraagt. Op basis van uw aanvraag en de omstandigheid,
bepaalt de directeur de lengte van het verlof. Het kan zijn dat u wordt gevraagd om een document aan
te leveren als onderbouwing voor uw verlofaanvraag.
Medische omstandigheden
Bij medische omstandigheden is een verklaring van een (jeugd)arts van de GGD of een sociale instantie
noodzakelijk. Op basis daarvan bepaalt de directer van de school of en hoe lang uw kind verlof kan
krijgen.
Toptalenten sport en cultuur
Op hoog niveau presteren als toptalent op het gebied van sport of cultuur, valt soms moeilijk te
combineren met school. Als uw kind een status heeft gekregen bij de sportbond of NOC*NSF en/of
bekend zijn in het Olympisch Netwerk of op cultureel niveau op het hoogste niveau presteert, kunt u
een aanvraag voor minder dan 10 dagen indienen bij de directeur van de school. Een aanvraag voor
meer dan 10 dagen kunt u indienen bij de leerplichtambtenaar. Deze is te bereiken op het
telefoonnummer 14040 of per mail leerplichtplus@eindhoven.nl. In de aanvraag toont u de noodzaak
aan van deelname aan trainingen en wedstrijden/concoursen en geeft u de momenten en/of data van
afwezigheid aan. Lever daarbij ook documenten, zoals inschrijving voor evenementen,
statusverklaring, etc. aan ter onderbouwing van uw aanvraag. In alle gevallen stelt de school, in
overleg met ouders en/of leerling, een inhaalprogramma op, waarin staat opgenomen hoe uw kind de
lesstof van de gemiste lessen gaat inhalen. Het verleende verlof kan ingetrokken worden als de
schoolprestaties van het kind achteruitgaan of wanneer er op sociaal-emotioneel gebied problemen
ontstaan.
Vakantieverlof
Als u vanwege het werk van u of uw partner alleen buiten de schoolvakanties vakantie kan opnemen, is
het mogelijk om voor uw kind vakantieverlof aan te vragen. Bij het indienen van de aanvraag voegt u
een verklaring toe, waaruit de noodzaak van het vakantieverlof blijkt. Als de noodzaak tot
vakantieverlof niet uit de aanvraag blijkt, kent de school geen verlof toe. De school kan maximaal
eenmaal per jaar 10 dagen verlof verlenen. Voor de eerste twee weken van het schooljaar wordt geen
verlof verleend.
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5

Ontwikkeling van leerlingen

5.1

Tussentijdse toetsen

Ontwikkelingsperspectief
Voor elke leerling wordt, binnen het SBO, verplicht door de Wet op Passend Onderwijs, een
Ontwikkelingsperspectief (OP) opgesteld door de orthopedagoog. De voordelen van het werken met
een ontwikkelingsperspectief zijn:
•
•
•

In een OP is zichtbaar welke einddoelen voor een bepaalde uitstroombestemming (het
Voortgezet Onderwijs) behaald moeten worden.
De te verwachten tussendoelen worden per schooljaar vastgesteld.
Op basis van de geplande uitstroombestemming komen zo beredeneerde keuzes tot stand voor
doelen en aanbod.

Met het OP betrekt de school de leerling actief bij zijn of haar ontwikkeling en bij de doelen die je
samen wilt bereiken. Er vindt afstemming en samenwerking met de ouders plaats. Met behulp van het
Ontwikkelingsperspectief maakt de leerkracht een periodeplanning die zichtbaar is in het groepsplan.
Met de ouders evalueren we twee keer per jaar het OP. Het plan wordt besproken, afspraken worden
gemaakt en het document wordt vervolgens gezamenlijk getekend.
Systematisch en planmatig werken
De Jan Nieuwenhuizenschool maakt gebruik van een leerlingvolgsysteem (ParnasSys) om de
vorderingen van alle kinderen te registreren en te volgen. Ook worden twee keer per jaar de toetsen
van het leerlingvolgsysteem CITO afgenomen en maken de schoolverlaters de ROUTE 8 eindtoets.
Ook worden de methodegebonden toetsen gebruikt om de voortgang van de kinderen te monitoren
en vervolgens het aanbod in de groep en aan individuele leerlingen aan te passen. Alle kinderen
worden conform hun uitstroomniveau getoetst en deze gegevens worden gebruikt om het
ontwikkelingsperspectief te evalueren en te bespreken met ouders. Dit gebeurt twee keer per jaar. Voor
alle vakgebieden zijn er drie arrangementen beschreven en staat in het ontwikkelingsperspectief
beschreven wat de verwachtingen en doelstellingen zijn. Dit kunnen de volgende arrangementen zijn:
•
•
•

Een intensief arrangement voor kinderen die een uitstroomprofiel Praktijkonderwijs hebben.
Een basisarrangement voor kinderen die als uitstroomprofiel VMBO-Basis of VMBO-Kader
hebben.
Een verdiept arrangement voor kinderen met een uitstroomprofiel van VMBO T of HAVO.

Overgang naar een andere groep
Aan het einde van elk schooljaar gaat een aantal kinderen naar een andere groep. We streven ernaar
om groepen zoveel mogelijk intact te houden. In het SBO is dat niet altijd mogelijk en kan het zijn dat
uw kind in een andere groep geplaatst wordt. Indien dat het geval is zult u hier als ouder op tijd over
geïnformeerd worden. Waar een kind geplaatst wordt, is afhankelijk van diverse factoren:
•
•

leeftijd
didactische ontwikkeling, afgestemd op onderwijs aanbod
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•
•

uitstroombestemming
afstemming werkstijl kind en leerkracht, jongen of meisje, vriendjes en vriendinnen, beïnvloeding
van kinderen op elkaar, plaatsbare aantallen, aantal nieuwe kinderen

De uiteindelijke verantwoordelijkheid en besluitvorming blijft bij de school.

5.2

Eindtoets

Wat is de eindtoets?
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de
eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft
de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.
Onze school maakt gebruik van ROUTE 8. Dit is een adaptieve toets die door de kinderen online
gemaakt wordt. Voorafgaand ontvangen de kinderen in januari hun schooladvies.
Schoolscore

Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

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

5.3

Schooladviezen

Er wordt voor alle kinderen op onze school een ontwikkelingsperspectief opgesteld. Hierin staat onder
andere vermeld welke uitstroom we nastreven. De schoolverlaters (groep 8) ontvangen in januari van
het laatste schooljaar een schooladvies. Voorafgaand worden in de loop van de maand november CITO
toetsen uit ons leerlingvolgsysteem afgenomen bij de schoolverlaters. In april wordt de eindtoets Route
8 afgenomen.
Alle leerlingen die naar de Praktijkschool gaan, hebben een capaciteitenonderzoek nodig. Dit
capaciteitenonderzoek mag niet ouder zijn dan 2 jaar. Voor andere uitstroomniveau's is dit niet nodig.
Een capaciteitenonderzoek kan door de orthopedagoog afgenomen worden. Naar aanleiding van de
gegevens uit het intelligentieonderzoek, didactische toetsen en eventueel sociaal emotionele
vragenlijsten, aangevuld met de gegevens en ervaringen van leraren en directie, krijgen de ouders en
leerlingen in januari een adviesgesprek waarin besproken zal worden welke schoolkeuze volgens de
school het beste aansluit bij de mogelijkheden en behoeften van de leerling.
Dit advies kan inhouden:
•
•
•
•
•

een verwijzing naar het (reguliere) voortgezet onderwijs
een verwijzing naar het voortgezet onderwijs met extra ondersteuning
een verwijzing naar het voortgezet speciaal onderwijs
een verwijzing naar het praktijkonderwijs
een verwijzing naar een regionaal expertise centrum, een REC-school
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De uiteindelijke keuze wordt in overleg met de ouders bepaald. Soms is het verstandig om uw kind al in
een vroeg stadium (begin september) aan te melden. U krijgt dit tijdig te horen, indien nodig.
N.B.: ouders dienen hun kind zelf aan te melden. Aan het begin van het schooljaar zal er, naast de
algemene informatie avond, ook informatie zijn over het Voortgezet Onderwijs en het traject dat de
school doorloopt. Zo wordt u op de hoogte gebracht van de procedure en de mogelijkheden.

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2018-2019?
Schooladvies

Percentage leerlingen

vso

20,0%

PrO

15,0%

vmbo-b

45,0%

vmbo-b / vmbo-k

10,0%

vmbo-k

5,0%

vmbo-k / vmbo-(g)t

5,0%

5.4

Sociale ontwikkeling

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

Talentvol

Toegankelijk

Toekomstgericht

We werken doelgericht aan sociale vaardigheden. Per arrangement (gekoppeld aan uitstroomniveau)
werkt het kind aan specifieke doelen. De leerkracht evalueert met behulp van een vragenlijst of de
doelen zijn behaald. De gegevens worden twee keer per jaar verwerkt in de evaluatie van het
ontwikkelingsperspectief en besproken met ouders. Er is dagelijks aandacht voor ontwikkeling op
sociaal emotioneel gebied en kinderen worden betrokken bij de doelen die zij de komende periode
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willen gaan halen. Ook wordt de methode Vreedzame School ingezet om kinderen op dit gebied te
ontwikkelen. Indien nodig wordt er voor individuele leerlingen extra begeleiding ingezet als blijkt dat de
ontwikkeling hierin stagneert of er zorgen zijn.

Werkwijze Sociale opbrengsten
Bij ons staat een veilige leeromgeving voorop. Basisgedachte is dat de totale school een plek moet zijn
waar kinderen zich thuis voelen, waar een open sfeer hangt, die aansluit bij hun beleving. Een school
waar warmte, veiligheid en rust voorop staan. Een school waar kinderen zich ontspannen voelen en
waar meer aandacht is voor wat ze wél dan voor wat ze niet kunnen. Er heerst een klimaat dat
gekenmerkt wordt door vertrouwen, ondersteuning en uitdaging. We vinden dat respect voor jezelf en
respect voor de ander(en) centraal moet staan. We verwachten dit van alle medewerkers, maar ook van
ouders en kinderen. Onze leerlingen moeten zich veilig voelen en geaccepteerd worden met al hun
sterke kanten en beperkingen. We werken met groepen waarin elk kind maximale kansen krijgt en de
kinderen ook van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen helpen. Er is geen methode die zich specifiek
richt op het speciaal basisonderwijs. Wij gebruiken de methode Vreedzame School. Deze
methode geeft ons handvatten om het onderwijs op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling
vorm te geven. Er is een doorlopende lijn binnen onze school in de klas, buiten op het schoolplein en
tijdens de gymlessen. Naast de methode werkt de leerkracht specifiek met de leerlingen aan de doelen
die opgesteld zijn vanuit de arrangementen. Kinderen ervaren eigenaarschap en doelen zijn zichtbaar
voor leerling, leerkracht en ook ouders. Gezamenlijk kunnen we kinderen begeleiden om zich positief te
ontwikkelen. Deze ontwikkeling meten we met een lijst genaamd KIJK. Het team heeft onder
begeleiding van een onderwijskundige een evaluatie-instrument opgesteld, gekoppeld aan de doelen
van de arrangementen. KIJK wordt twee keer per jaar ingevuld. Op deze manier wordt ontwikkeling
gemeten en zichtbaar.

5.5

Kwaliteitszorg

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
•
•
•
•

WMK
Gesprekkencyclus
Salto academie
OP's

Hoe wordt het onderwijs vormgegeven binnen onze school?
Van alle leerlingen wordt het ontwikkelingsperspectief (OP) opgesteld, waarbij het IQ, de
bevorderende en belemmerende factoren, de onderwijs-en ondersteuningsbehoefte en de verwachte
uitstroom worden vastgelegd.
Aan de hand hiervan wordt bepaald:
•
•

Wat we van de leerling mogen verwachten.
Welke doelen we op korte en lange termijn willen bereiken.
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De onderwijsbehoeften die hieruit naar voren komen, worden per groep geclusterd voor de vakken
technisch lezen, rekenen, spelling, begrijpend lezen en leren leren, zodat er in principe niet meer dan
drie niveaus in een groep zitten. De leerlingen worden in een leerroute geplaatst en de leerstof wordt
aan de leerroute gekoppeld. Dit alles wordt zichtbaar gemaakt in groepsplannen die twee keer per jaar
worden opgesteld, uitgevoerd, geëvalueerd en bijgesteld. Het werken met groepsplannen vormt de
basis van een goede instructie en komt de effectiviteit van het lesgeven ten goede.
We zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling van onze leerlingen. In onze
ondersteuningsstructuur hebben we beschreven op welke wijze wij de ontwikkeling monitoren en daar
waar nodig extra interventies inzetten.
Ondersteuningsteam
Het onderwijsprogramma en de onderwijs organisatie zijn afgestemd op leerlingen die speciale zorg
behoeven. Soms is het echter noodzakelijk het OT te raadplegen nadat kinderen binnen de
leerlingbespreking en de groepsbespreking besproken zijn. Het OT komt elke maand bij elkaar. Hierin
zijn vertegenwoordigd: directie, intern begeleider, orthopedagoog, GGD arts, vertegenwoordiger van
WIJeindhoven, evt. externe specialisten op uitnodiging. Wanneer een leerling besproken wordt binnen
het OT dienen de ouders hiervan op de hoogte te zijn. Bij externe deskundigen valt te denken aan fysioof ergotherapeut, medisch specialist en soms een WIJ-generalist die het gezin van het betreffende kind
begeleidt.
Samenvatting ondersteuningsstructuur
De opbouw van de ondersteuningsstructuur is samen te vatten en in beeld te brengen in de vorm van
een piramide. De basis van de piramide wordt gevormd door de schoolorganisatie. Indien noodzakelijk
wordt steeds gerichter en specifieker ondersteuning geboden. Deze piramide vindt u in de bijlage.
School in beeld
Het onderwijs wordt met behulp van diverse methodieken gemonitord en in beeld gebracht:
•
•
•
•

twee keer per jaar worden de schoolopbrengsten in kaart gebracht en besproken met het team;
gericht op de verbeterpunten vinden klassenbezoeken/flitsbezoeken plaats door intern
begeleider en indien gewenst directie;
WMK wordt jaarlijks conform de cyclus afgenomen, besproken en vervolgacties beschreven;
de directie stelt per kwartaal een rapportage op, zodat verbeteracties tussentijds geëvalueerd en
waar nodig bijgesteld worden.

Professionalisering leraren
Als schoolteam zijn we constant in ontwikkeling. Naast de professionalisering met behulp van scholing
op teamniveau kunnen teamleden individuele scholingen volgen met behulp van de SALTO academie.
Afgelopen schooljaar (2019-2020) hebben we gezamenlijke scholing gevolgd op het bied van rekenen
(Numicon) en Taal in Blokjes, Natuurlijk Bewegen (i.v.m. verdieping van deze methode). Daarnaast is de
I-Coach ingezet om het onderwijs gericht op 21st Century Skills verder te ontwikkelen en hebben twee
leerkrachten een cursus gevolgd over techniek onderwijs.
Verbeterthema's volgend schooljaar
De verbeterthema's van volgend schooljaar zijn:
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•
•
•
•

21st Century Skills met name gericht op zelfstandig werken en leren leren.
techniek onderwijs
internationalisering
arrangementskaarten
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6

Schooltijden en opvang

De kinderen, zeker de kinderen die niet met aangepast vervoer komen, worden niet eerder dan een
kwartier voor aanvang schooltijd op school verwacht (8.30 uur). Vanaf die tijd is er pas toezicht op het
schoolplein. Bij het naar huis gaan worden de kinderen door hun groepsleerkracht of onderwijsassistent
begeleid naar de fietsenstalling of de taxi's. De kinderen staan dus onder toezicht van de
leerkracht/onderwijsassistent totdat ze in de taxi's zijn gestapt, weggefietst zijn of zijn opgehaald door
hun ouders.

6.1

Schooltijden

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

Middag

Voorschoolse opvang

Schooltijd

Schooltijd

Naschoolse opvang

Maandag

-

08:45 - 14:30

- 14:30

-

Dinsdag

-

08:45 - 14:30

- 14:30

-

Woensdag

-

08:45 - 12:45

-

-

Donderdag

-

08:45 - 14:30

- 14:30

-

Vrijdag

-

08:45 - 14:30

- 14:30

-

Opvang
Schooltijd

Maandag: kinderen mogen alle dagen om 08.30 u naar binnen

Bewegingsonderwijs
Vak

Groep(en)

Dag(en) v/d week

Gymnastiek

Alle

Maandag

Natuurlijk bewegen

Alle

Dinsdag t/m vrijdag

De kinderen hebben op de JNS eenmaal in de week bewegingsonderwijs in onze eigen gymzaal onder
begeleiding van een vakdocent bewegingsonderwijs. Het bewegingsonderwijs staat in het teken van
het voorbereiden van kinderen op de deelname aan de maatschappij. Naast een fit en gezond lichaam
is het belangrijk dat kinderen zich persoonlijk ontwikkelen. Door met elkaar te spelen ervaart het kind
hoe het rekening kan houden met de andere kinderen. Op deze manier ziet het kind wat zijn rol is en
leert het zichzelf aan te passen op de situatie. We letten in deze ontwikkeling op waarden zoals
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zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerking en het omgaan met verschillen.
De teamleden ondersteunen en stimuleren dit verder dagelijks door aandacht te besteden aan
Natuurlijk Bewegen, waar we vorig schooljaar mee zijn gestart. Dit betekent dat de leerlingen elke dag
naar buiten gaan en daar in spelvorm van de eigen leerkracht bewegingsvormen krijgen. Dit is buiten de
gewone pauzes om. Bewezen is dat kinderen door meer te bewegen een hogere concentratie hebben,
betere schoolresultaten behalen en sociaal emotioneel beter in hun vel zitten. Hierbij zijn onze doelen:
1)

De motorische ontwikkeling van het kind stimuleren.

2)

Persoonlijke / sociaal emotionele ontwikkeling stimuleren.

3)

Plezier ervaren tijdens het bewegen.

6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
Er is geen opvang voor schooltijd.
Tussenschoolse opvang
Er is geen opvang tijdens de middagpauze.
Naschoolse opvang
Er is geen opvang na schooltijd.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is geen opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties.
Er is geen tussenschoolse opvang omdat wij een continurooster hebben.
In ons gebouw is een gespecialiseerde kinderopvang (Kluppluz) waar kinderen met een Sociaal
Medische Indicatie geplaatst kunnen worden.

6.3

Vakantierooster

Vakanties 2020-2021
Vakantie

Van

Tot en met

Lesvrije dag

16 september 2020

16 september 2020

Herfstvakantie

17 oktober 2020

25 oktober 2020

Kerstvakantie

19 december 2020

03 januari 2021

Lesvrije dag

27 januari 2021

27 januari 2021

Voorjaarsvakantie

13 februari 2021

21 februari 2021
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Lesvrije dag

10 maart 2021

10 maart 2021

Pasen

02 april 2021

05 april 2021

Koningsdag

27 april 2021

27 april 2021

Meivakantie

01 mei 2021

16 mei 2021

2e Pinksterdag

24 mei 2021

24 mei 2021

Lesvrije week

19 juni 2021

27 juni 2021

Zomervakantie

24 juli 2021

05 september 2021

Vrije middagen, de kinderen zijn op deze dagen om 12.00 u uit:
18-12-2020
12-02-2021
23-07-2021

6.4

Wie is wanneer te bereiken?

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

Dag(en)

Tijd(en)

Leerkrachten

alle/op afspraak

na lestijd of op afspraak

Directie

alle/op afspraak

indien mogelijk/op afspraak

WIJ Eindhoven

op afspraak

op afspraak

Voor korte vragen kunt de leerkrachten benaderen vóór schooltijd of liever nog na lestijd. U kunt ook
een afspraak maken.
De leerkrachten zijn tijdens de lessen telefonisch niet bereikbaar, maar u kunt altijd een boodschap
achterlaten bij degene die de telefoon opneemt.
Wij Eindhoven behoort niet tot het personeel van de school maar is wel een factor van betekenis. Wij
Eindhoven heeft de verantwoordelijkheid noodzakelijke hulpverlening te coördineren. Deze
begeleiding naar hulpverlening moet altijd ten dienste staan van de leerling in verband met zijn
schoolontwikkeling. Wij Eindhoven heeft gesprekken met ouders en adviseert en ondersteunt bij
verwijzing naar hulpverleningsinstellingen. Indien gewenst kunt u telefonisch een afspraak maken. De
intern begeleider of iemand van het OT kan ouders helpen in contact te komen met Wij Eindhoven. Wij
Eindhoven is op afspraak aanwezig op onze school. De contactpersonen voor onze school zijn Anne van
der Palen en Marianne Berkvens. U kunt Wij Eindhoven ook rechtstreeks bellen op tel.nummer: 040 238
89 98.
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