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De Troubadour.... daar zit muziek in!  



1.1 De dagelijkse leiding 
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Intern begeleider 
Lotte Bogers 
l.bogers@skpo.nl  

 

 

 

 

1.2 Het team 
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mailto:h.niemantsverdriet@skpo.nl


1.3 Interne Begeleiding 

1.4 Conciërge 

1.5 Bevoegd gezag 
Het schoolbestuur 

Basisschool de Troubadour valt onder het be-

voegd gezag van SKPO. SKPO kent vier brede 

basisscholen in Son en Breugel, de overige 

scholen bevinden zich in Eindhoven. De Eindho-

vense scholen maken onderdeel uit van een 

SPIL-centrum of zijn Integraal Kindcentrum. 

Onze scholen werken samen met de kinderop-

vangpartner aan de doorgaande ontwikkeling 

van kinderen van 0 tot 12. Van de SKPO-

scholen richten zich 33 scholen op het reguliere 

basisonderwijs, 2 scholen bieden Speciaal Basis 

Onderwijs. Daarnaast heeft SKPO "De Wereld-

wijzer", basisschool voor nieuwkomers. Deze 

school richt zich op kinderen van ouders die pas 

recent in Nederland wonen en de Nederlandse 

taal nog niet machtig zijn. 

De scholen van de SKPO zijn meer dan een be-

stuurlijke eenheid. We vormen een herkenbare 

groep scholen voor primair onderwijs met een 

gezamenlijke ambitie en gedeelde waarden. On-

ze ambitie is uitgewerkt in doelstellingen voor 
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leerlingen, personeel, partners en organisatie en 

geeft richting aan ons 

 

 

handelen. We vinden het belangrijk dat onze 

doelen en drijfveren zichtbaar zijn door de hele 

organisatie. Vanuit onze gelijkgestemde basis-

houding zijn we met elkaar verbonden en ver-

sterken we elkaar. 

We stellen alles in het werk om de kinderen die 

onze scholen bezoeken zo optimaal mogelijk te 

begeleiden naar hun toekomst. Ieder kind heeft 

recht op goed onderwijs. Soms hebben kinderen 

iets extra’s nodig. Wij maken ons onderwijs elke 

dag voor elk kind passend, zodat zij zelfbewust 

en met elkaar verantwoordelijkheid nemen voor 

een goede toekomst. Dit doen we met gedreven 

vakmensen en in samenwerking met partners. 

We werken vanuit onze kernwaarden: ontwikke-

ling, eigenheid, verantwoordelijkheid en verbin-

ding. De manier waarop een individuele school 

deze ambitie realiseert zal verschillend zijn. 

Kwaliteitszorg van de  SKPO 

SKPO is een ambitieuze organisatie. We hebben ver-

trouwen in kinderen en in elkaar en werken vanuit 

een collectieve ambitie. We staan voor een open dia-

loog, zowel intern als extern. Dit vraagt een bedoeling 

die breed wordt gedeeld en uitgedragen, een basis die 

op orde is en soms een beetje moed. 

 

Voor ons is een stralend kind dat zichtbaar plezier 

heeft in leren het bewijs dat ons onderwijs van hoge 

kwaliteit is. 

SKPO kent een professionele cultuur: 

Bij alles wat we doen vragen we ons af of dit bijdraagt 

aan het realiseren van onze ambitie: ‘Ieder kind heeft 

recht op goed onderwijs.’ 

Voor ons is een professionele cultuur onze ambitie 

helder hebben, dit kunnen uitdragen en keuzes kun-

nen maken in dat licht. 

De ambitie van SKPO is hierdoor zichtbaar in alle la-

gen van de organisatie. 

 

Elke school brengt jaarlijks zijn schoolontwikkeling in 

beeld aan de hand van 10 kwaliteitsindicatoren. Deze 

zijn afgeleid van onze ambities op het gebied 

van leerlingen, personeel, partners en organisa-

tie. De indicatoren geven ons waardevolle infor-

matie om continu de dialoog met elkaar aan te 

gaan over hoogwaardig onderwijs én de eigen 

ontwikkeling waar de school zich sterk voor 

maakt. Mocht u hier meer over willen lezen, dan 

verwijzen wij u graag naar onze website 
www.skpo.nl 

mailto:secretariaat@skpo.nl
http://www.skpo.nl


2 Visie op goed onderwijs 

2.1 Ieder kind hoort bij de 

groep! 

   2  HET ONDERWIJS EN DE VISIE OP DE TROUBADOUR 

https://www.troubadour-skpo.nl/category/school


2.2 Iedereen gaat prettig met 

elkaar om 
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2.3 Ieder kind werkt taakge-

richt en kan samenwerken. 
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2.4 Er wordt binnen de klas 

afgestemd op het kind. 

2.5 Leerlingen zijn zelfsturend, 

zelfstandig en werken vanuit 

nieuwsgierigheid. 

 

2.6 Er wordt door leerlingen 

op verschillende vlakken veel 

geleerd. 
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2.7 Wij streven hoge leerop-

brengsten na. 

 

2.8 Educatief partnerschap is 

erg belangrijk! 

 

 

 

 

 



2.9 Organisatie van het onder-

wijs 

Groep 1, 2, 3 en 4 (onderbouw) 
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Groepen 5, 6, 7, en 8 (bovenbouw) 

2.10 Onderwijstijd 

2.11 Werkvormen 

Zelfstandig werken 

Informatie-communicatie-technologie 



Thema’s 

Schrijfgerei van school 

Activiteiten 
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2.12 Resultaten van ons 
onderwijs. 

Toetsen 
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De aantoonbare kwaliteit van De Trou-

badour 

Inspectie 

 

 

 

 

https://www.troubadour-skpo.nl/category/school


Niet bij cijfers alleen 

 

2.10 Enkele plannen voor ‘19-’20 
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3.1 Passend onderwijs 

3.2 De zorgcyclus van De Troubadour 



De Zorgniveaus: 

Niveau 1: 

Niveau 2: 

Niveau 3: 

Niveau 4: 

Niveau 5: 

Deskundigen 

https://www.dropbox.com/s/1iqu8a78qjtp0jv/Schoolondersteuningsprofiel%20De%20Troubadour%202016-2020%20%28versie%20oktober%202016%29.pdf?dl=0
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3.3 Het Zorgteam van De Troubadour 

3.4 Spilzorgteam 

3.5 Het Leerlingvolgsysteem 



3.6 De CITO-toetsen 

3.8 BOVO procedure 

Remedial Teaching (RT) onder 

schooltijd: 
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4.1 Schooltijden 

4.2 Brengen en halen van kinderen 

4.3 Vakantierooster 2019-2020  

4.4 Aanmelding/uitschrijving 

https://www.troubadour-skpo.nl/nieuws/vakantieplanning-2019-2020


Schorsing/verwijdering 

Mutaties 

4.5 Ziekte - schoolverzuim - 

verlofregeling 

Ziekte leerling 

Ziekte leerkracht 
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Verlofregeling 

4.6 Bewegingsonderwijs 

4.7 De activiteiten 

De culturele activiteiten / excursies 

Schoolreizen / schoolkamp 

Sport en spel 



5.1 Medezeggenschapraad 
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5.2 Ouderraad (OR) 

mailto:jl@twanne.nl
mailto:troubadour.mr@gmail.com


Betrokkenheid 

5.3 Ouderklankbordgroep 

5.4 Contacten met de ouders 

Informatieavonden 

10-minutengesprekken 

mailto:troubadour.or@gmail.com
mailto:p.vanmeurs@skpo.nl
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De Roffel 

Website 

Schoolapp. 

 

 

 

http://www.troubadour-skpo.nl/
mailto:troubadour@skpo.nl
http://www.troubadour-skpo.nl/


Informatievoorziening bij gescheiden ou-

ders 

Klachtenprocedure 
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G.G.D.-Brabant -Zuidoost 

GGD Brabant-Zuidoost 

Postbus 810 5700 AV Helmond 

E-mail: jgz-secretariaat@ggdbzo.nl 

Website: www.ggdbzo.nl/ouders 

 

Luizencontrole 



BOS (Bibliotheek Op School) 

Gevonden voorwerpen 

Veiligheid rond de school/ BVL 
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Verjaardagen van de teamleden 

Mobiele telefoons e.d. 

Medicijnen 

Ontruimingsoefening 



Schoolverzekering 

Sponsoring 

Gezonde voeding 
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Jeugdtijdschriften, leespromotie en 

software 

Privacy 

Surveillance op de speelplaats 

Naschoolse activiteiten 

https://www.troubadour-skpo.nl/school/privacy-statement-2
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Korein Kinderplein 
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INFORMATIE EN AANMELDING OPVANG 

Dagopvang 

Buitenschoolse opvang 

https://www.koreinkinderplein.nl/maria-van-bourgondielaan-eindhoven
https://www.koreinkinderplein.nl/maria-van-bourgondielaan-eindhoven


Speelinloopgroep  

Pedagogisch beleid en Kind Volgsysteem 

LRK-nummer 

Oudercommissie 

Samenwerking 

mailto:lor.mvb@gmail.com
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Tussenschoolse opvang  

Tot slot 


