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Voorwoord 
 

 

We heten u en uw kind(eren) van harte welkom op onze basisschool “HetDal“ en op Brede School 
“Markeent“. 

In deze schoolgids kunt u lezen wat u als ouder van onze school kunt verwachten. 

Een belangrijk deel van een kinderleven speelt zich af op de basisschool. Voor de kinderen en voor u is 
de school een deel van het leven en bent u deel van de schoolgemeenschap. Een basisschool voor je 
kind(eren) kies je dan ook met zorg. Scholen verschillen steeds meer in de manier van werken, in sfeer 
en in resultaten. 

Deze gids geeft aan waar onze school voor staat. U kunt er informatie in vinden over de uitgangspunten 
van de school, over wat we willen bereiken en over de manier waarop we dat willen doen. 

Een extra hoofdstuk is gewijd aan de leerlingenzorg op onze school. We willen zoveel mogelijk 
onderwijs op maat bieden. 

Voor ouders die een school voor hun kind zoeken, is deze schoolgids geschreven om hen te helpen bij 
die keuze. 

Wij hopen dat u zich, na het lezen van deze gids, een beeld kunt vormen van de manier waarop wij op 
basisschool “Het Dal” samen werken aan goed onderwijs. 

Voor algemene informatie, zoals schooltijden, groepsindeling, vakanties e.d. verwijzen wij u graag naar 
de praktische aanvullende informatie bij deze schoolgids. 

Wij wensen u veel leesplezier, 

Namens het team van Basisschool Het Dal. 

Yvonne Vaes 
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1 Over de school 
 
1.1 Algemene gegevens 
 
Contactgegevens 

Basisschool Het Dal 

St. Jozefslaan 102 

6006 JN Weert 

0495534518 
http://www.bs-hetdal.nl 

info@bs-hetdal.nl 
 

Onze school is aangesloten bij  

Stichting Samenwerkingsverband PO  

Weert-Nederweert. 
 
 
 
 
 
Ligging 
Basisschool het Dal is een wijkschool, de leerlingen zijn voornamelijk afkomstig uit de wijk Keent. De 
naam van onze school is afgeleid van de straatnaam: Het Dal. De locatie waar onze school vroeger stond. 
Voor mensen van Keent was dit een begrip. Het ging hierbij om een zandpad, dat dwars door de tuin van 
de voormalige Dalschool liep.  
 
Basisschool het Dal is onderdeel van Brede School Markeent. Markeent staat voor een Markant stukje 
Keent. Een belangrijke plaats in de wijk, een markeerpunt. Brede School Markeent bestaat naast Het Dal 
uit Humankind kinderopvang en ontwikkeling, een gymzaal, Welzijnsruimte, nevenvestiging van 
Logopedie Smeets en een nevenvestiging van fysiotherapie Gruythuysen.  

 
 

 

Schoolbestuur 

Stichting Eduquaat 

Aantal scholen: 8 

Aantal leerlingen: 1.595 

http://www.eduquaat.nl 
 

 

Schooldirectie  

Functie Naam E mailadres 

Directeur Yvonne Vaes y.vaes@eduquaat.nl 

http://www.bs-hetdal.nl/
mailto:info@bs-hetdal.nl
http://www.eduquaat.nl/
mailto:y.vaes@eduquaat.nl
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265 

Aantal leerlingen 

Aantal leerlingen in 2020-2021 Aantal leerlingen de afgelopen jaren :  
       2015-2016 : 236 

  2016-2017 : 260 
  2017-2018 : 302 
  2018-2019 : 295 
  2019-2020 : 273 

                                         2020-2021 
 
Het aantal leerlingen is afgelopen schooljaar licht gedaald. Dit werd vooral veroorzaakt door 
verhuizingen van een aantal gezinnen uit de wijk.  
Einde schooljaar bezochten ca. 290 leerlingen Bs Het Dal. 

 
 

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. 

 

 

Kernwoorden 
 

 

 

 

Missie en visie 

• Kindgericht : we richten ons op de totale ontwikkeling van het kind (hoofd - hart - 
handen), zoveel mogelijk aansluitend bij de mogelijkheden en talenten. 

• Oudergericht : we zijn een laagdrempelige school en vinden contacten met ouders 
waardevol en belangrijk voor de ontwikkeling van de leerling. We zien ouders als partners en 
proberen hiernaar te handelen (werkgroep partnerschap - veel ouderactiviteiten) 

• Wijkgericht : een kind is onderdeel van de omgeving. Door het betrekken van de 
omgeving/wijk kunnen we ontwikkelingskansen, ervaringsmogelijkheden van kinderen 
vergroten. 

Oudergericht Wijkgericht 

Kindgericht 

Multicultureel Multifunctioneel 
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• Multicultureel : door het samen leren, samenwerken met kinderen en ouders uit diverse 
culturen, leren we van elkaar en kunnen we omgaan op een positieve manier met de 
diversiteit in onze samenleving. 

• Multifunctioneel : we zijn een Brede School. Naast het instituut school werken we met 
diverse disciplines aan de totaalontwikkeling van kinderen. Dit doen we tijdens de 
lestijden in samenhang met extra ontwikkeltijd tijdens de naschoolse arrangementen 

 
Door samen te spelen en te leren, in een rijke, uitdagende en betekenisvolle omgeving  
(in en rondom school) vergroten we de betrokkenheid en zelfstandigheid van kinderen.  
De kinderen leren op een creatieve, speelse en ontdekkende manier waarin alle kinderen de  
kans krijgen om zich te ontplooien.  
We volgen de ontwikkeling van het totale kind; sociaal, emotioneel, cognitief en motorisch.  
Zodat ze als volwaardig lid van de maatschappij kunnen functioneren.  
We zien de kinderen, erkennen hun kwaliteiten en betrekken hen steeds meer bij hun eigen leer- 
proces. Op deze manier worden de kinderen meer verantwoordelijk voor hun eigen leerproces en  
ontwikkelen ze autonomie.  
We observeren en reflecteren en sluiten daardoor aan bij de behoefte van de kinderen. We maken  
 kinderen bewust van waarden en normen en leren hun hiernaar te handelen.  
 
Door samenwerking met kinderen, ouders en de wijk bieden wij een basis waarin kinderen rust,  
veiligheid en vertrouwen vinden in elkaar en in zichzelf. We werken vanuit een positieve grondhoudi
ng waarbij kinderen centraal staan.  
  

 

Prioriteiten 

In het plan van aanpak zijn de volgende actiepunten opgenomen: 

Veranderonderwerp: 
• Kunst en Cultuur onderwijs, rode lijn groep 1 t/m 8  
• Verbinding methode Wereldoriëntatie Blink naar vak Techniek-Natuur 
• Doelen vertalen naar streefniveaus 
• Werken met Hoeken uitbreiden t/m groep 4 
• Uitbreiding  Levelarrangement voor kinderen die meer extra uitdaging nodig hebben  
• Gespreid Leiderschap verder uitwerken. 
• Duidelijke taakomschrijving van de diverse bouwcoördinatoren.  
• Invoering Parnassys en werken in een nieuwe digitale leeromgeving van Miloo 
• Invoering nieuwe rekenmethode 

 

Verbeteronderwerp: 
• Ouderbetrokkenheid: continueren ouderbetrokkenheidsbijeenkomsten (VVE), continueren  

startgesprekken / uitbreiden inhoudelijk met Humankind 
• Ku&Cu: integratie met andere vakken en wijkactiviteiten  
• Rapportfolio uitbreiden 
• Werken in de hoeken bij kleuters uitbreiden 
• In de bovenbouwgroepen aandacht voor Social Media en Veiligheid/ Sexualiteit i.s.m. Pharos.  
• Schoolse en Naschoolse Arrangementen integreren  
• Bewegend Leren uitbreiden. 
• Lijn 3 / ZLKLS uitbreiden van groep 3 naar groep 4 
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Borging: 
• Stellen 
• Rekenen: Met Sprongen Vooruit 
• Ouderportaal 
• Invoering Leesparade 
• Coöperatieve werkvormen 
• Synthese arrangement 
• ZLKLS in de onderbouw  
• Afspraken woordenschatonderwijs 
• Didactisch coachen 

 
  Identiteit 
 

Basisschool Het Dal is een katholieke school 
met christelijke waarden 
voor elke levensbeschouwing 
voor ieder kind 
onze zorg 
 
We zijn een r.k.-school die open staat voor kinderen van alle geloofsrichtingen. Wij geloven heel sterk in 
samenwerking. De school is geen eiland in een wijk. We willen graag samenwerken met allerlei instanties die 
diensten aanbieden in de wijk. We werken allemaal aan de ontwikkeling van de kinderen in onze wijk. 
Samenwerking kan dit alleen maar versterken. De samenwerking wordt extra gestalte gegeven met de 
Naschoolse Arrangementen.  
 
We zijn een multiculturele school. Kinderen met verschillende nationaliteiten (ongeveer 15) leren zich 
ontwikkelen op onze school. Ze spelen met elkaar en leren van elkaar. Dit heeft ons inziens veel meerwaarde. 
Spelenderwijs groeien kinderen op met kennis van verschillende culturen en geloven. We leren op deze manier 
respect te hebben voor ieders eigen identiteit. Wij willen een school zijn die een brede ontwikkeling stimuleert. 
Naast cognitieve vakken spelen Sport en Spel, Natuur en Kunst en Cultuur een grote rol. 
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2 Het onderwijs 
 

2.1 Groepen en leraren 
 

Op basisschool Het Dal werken: 
• een directeur 
• groepsleerkrachten (met specifieke taken als rekencoördinator, ICT-coördinator etc.) 
• twee IB-ers 
• vakleerkrachten lichamelijke oefening 
• een Ku&Cu combinatiefunctionaris 
• twee conciërges 
• een adminstratief medewerker 
• een sport combinatiefunctionaris 

Verder zijn in het gebouw van Brede school Markeent werkzaam: 
• Medewerkers Humankind kinderopvang en ontwikkeling 
• Medewerker Centrum Jeugd & Gezin 
• Logopediste 
• Fysiotherapeute 
• Medewerkers Punt Welzijn 
• Ergotherapeute 

 

Groepen op school 

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd: 
• De Basisgroep. Leeftijd-jaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd 
• Groepsdoorbrekende niveaugroepen: leerlingen met verschillende leeftijden zijn op 

niveau gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten 
• De Arrangementsgroepen. Leerlingen maken gedurende en bepaalde tijd van de dag of 

week gebruik van een arrangement. Dit kan een Taalarrangement zijn, een arrangement 
m.b.t. begeleiding gedrag, een arrangement Verdieping in Kognitieve vaardigheden, extra 
ondersteuning ontwikkeling Motoriek. We kennen de schoolse en naschoolse 
Arrangementen die we met elkaar proberen te verbinden. Van uit de Basisgroep stromen  
kinderen uit naar een arrangement en gaan ze ook weer terug naar die basisgroep . ( onze 
onderwijsdiamant)  

Via ouderportaal vindt U de groepsindeling van dit schooljaar, ook via de nieuwsbrieven vindt u 
hierover informatie. 
Op onze website www.bs-hetdal.nl vindt u diverse filmpjes over ons onderwijs. 

 

Verlof personeel 

Klassen krijgen in principe les van 1 of 2 vaste leerkrachten. Continuïteit hierin vindt Het Dal 
belangrijk. Verlof van een leerkracht wordt bij voorkeur ingevuld door de duopartner van de 
betreffende leerkracht. Op deze manier krijgt een klas dan les van een voor hen al bekend persoon. 
Als bovenstaande opties niet mogelijk zijn, komt er een vervanger uit de vervangerspool van 
Eduquaat. 

Het wordt steeds moeilijker om vervanging te vinden.  Op de website van Eduquaat en school vindt U 
het vervangingsbeleid. 

http://www.bs-hetdal.nl/
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Vakleerkrachten 

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig: 
 
   
 Vakleerkracht gym : Debbie Wismans  
 
 
 

 

2.2 Invulling onderwijstijd 
 

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. 
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2.3 Extra faciliteiten 
 

Brede school Markeent beschikt over de volgende extra faciliteiten: 
• 14 klaslokalen 

• Kinderopvang met een baby en een peutergroep 

• Een peuterspeelzaal 

• Buitenschoolse opvang 

• Welzijnsruimte waar Punt Welzijn en School samen gebruik van maken. 

• Een gymzaal 

• Een kinderkookcafé waarvan BSO en School samen gebruik van maken. 

• Een atelier waarvan BSO en School samen gebruik van maken. 

• Een speelzaal waar BSO en School samen gebruik van maken 

• Computerruimtes waar BSO en School samen gebruik van maken 

• Diverse spreekruimtes/ werkruimtes voor personeel 

• Diverse ruimtes waar met kleine groepjes kinderen kan worden gewerkt 

• Een teamkamer voor alle partners in de school met dakterras 

• Speelplaats voor onder- en bovenbouw 

• Een multifunctionele hal, te gebruiken voor voorstellingen en verwerkingsruimte voor kinderen. 

• Een werkruimte voor de logopediste 

• Een werkruimte voor de kinderfysiotherapeute 

• Schoolbibliotheek en boekenhuis 

• Synthesegroep, kinderen werken in kleine groepjes aan een gedragsdoel en leerstof onder 
begeleiding van gespecialiseerde leerkracten aandrachtsgebeid gedrag 
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• NT2 groep onderbouw, kinderen die nog niet zo lang in Nederland wonen krijgen gedurende de 
ochtend extra taalonderwijs 

• Taalondersteuningsgroep voor kinderen van de groepen 4/m 8 

• Samenleergroep, ouders en kinderen leren en werken same naan projecten VVE thuis.  
• Level groep, voor kinderen van groep 4 t/m groep 8 in het kader van extra uitdaging 

 

2.4 Voor- en vroegschoolse educatie 
 

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. Vóórschoolse educatie wordt 
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vróégschoolse 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 biedt voor- en vroegschoolse educatie aan. We werken samen met de 
peuterspeelzaal/het kinderdagverblijf in het gebouw van de school, Humankind. We gebruiken 
daarbij VVE Thuis.  

 

VVE : Er wordt samengewerkt met Punt Welzijn, Gemeente, Humankind kinderopvang en de 
bibliotheek.Een aantal ochtenden  vinden er VVE activiteiten plaats voor peuters en kleuters.  Dit 
gebeurt in schakelgroepen waarin ook ouders participeren. 
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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. 

 

• Door samenwerking met voorschoolse opvang is er specifieke ondersteuning voor het jonge 
kind welke te maken heeft met taalontwikkelingsachterstand, onder andere middels VVE thuis 
/ samen praten, samen spelen. 

• Voor kinderen die Nederlands als tweede taal spreken, is er de mogelijkheid om deel te 
nemen aan de NT2 klas en/of wordt er maatwerk geboden. 

• Kinderen kunnen gebruik maken van een aangepaste leerroute voor rekenen vanaf 
de middenbouw. 

• In school is de methode Levelwerk aanwezig, zodat we een gedegen aanbod hebben 
voor kinderen die extra uitdaging behoeven. 

• Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben bij het ontwikkelen van sociale 
vaardigheden worden begeleid door een zorgcoördinator, onder andere middels Kids' 
Skills. 

• We vormen een syntheseklas waar door gespecialiseerde leerkrachten aandacht is voor kinderen 
die gedragsmatig extra aandacht nodig hebben om zaken te reguleren. Er wordt zoveel mogelijk 
geschakeld met de reguliere groep en de leerkrachten worden gecoacht in hun handelingen. 

• De Onderwijsdiamant maakt duidelijk welke ondersteuning wij bieden.  
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Gediplomeerde specialisten op school 

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school: 
 
 

Specialist Aantal dagdelen 

     Gedragsspecialist 20 

     Intern begeleider 12 

     Rekenspecialist 4 

     Remedial teacher 14 

     Taalspecialist 6 

     Specialist Jonge Kind 9 

     Specialist Schrijfdans 5 

     Specialist Breinleren 5 

      NT2 specialist  5 
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3.2 Veiligheid 
 
Anti-pestprogramma 

• Leefstijl (wekelijks in lesrooster) 
• Aandacht voor het groepsdynamisch proces (grip op de groep) 
• Rots en Water (worden verzorgd door gespecialiseerde leerkrachten) Er is een basistraining 

teambreed gevolgd. 
• STAR (wordt schoolbreed ingezet) 
• Samenwerking met Grond. Kinderen kunnen in een veilige omgeving buiten school actief bezig 

zijn en werken aan sociale competenties 
 

Sociale en fysieke veiligheid 

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
Enquetetool van Vensters. 

• Middels een enquête inventariseren we de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. 
Daarnaast voeren we leerlinggesprekken middels het portfolio waar specifieke aandacht is 
voor het welbevinden, het sociaal gedrag en de werkhouding. 

• Er vindt overdracht plaats tussen vroegschoolse opvang en school middels Kijk!. 
• In de onderbouw wordt gebruik gemaakt van Pravoo, vanaf groep 3 vullen we Viseon in. 

 

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon 

De anti-pestcoördinator op onze school is dhr. Koolen. U kunt de anti-pestcoördinator bereiken via 
f.koolen@eduquaat.nl 

 
De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Meuwissen. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken 
via j.meuwissen@eduquaat.nl 

 
 

mailto:f.koolen@eduquaat.nl
mailto:j.meuwissen@eduquaat.nl
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4 Ouders en school 
 

4.1 Hoe ouders worden betrokken 
 

Ouders worden gezien als partners.  

We zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van onze kinderen. We hebben elkaar daarin 
nodig voor een zo goed mogelijk resultaat. Daarom is een open communicatie belangrijk, moet de 
school een uitnodigende rol spelen naar ouders en laagdrempelig zijn. 
Ouders, leerkrachten en kinderen nemen elkaar serieus en gaan respectvol met elkaar om. School 
dient ouders goed te informeren en ouders dienen school goed te informeren over relevante zaken 
over en voor hun kind. 
De laagdrempeligheid van de school willen we bevorderen door elkaar te waarderen en ruimte te 
bieden voor elkaars talenten. Er moeten voldoende mogelijkheden zijn om met elkaar in gesprek te 
gaan. Naast de start- en portfoliogesprekken waarbij ouders en kinderen samen met de leerkracht 
het gesprek voeren over de ontwikkeling van hun kind, zijn er vele andere gesprekken en 
bijeenkomsten: VVE, ouderontmoetingsmomenten, praat-speelgroepen. Daarnaast geven we vorm 
aan een Samen Leren Klas waar kinderen mèt ouders in een kleine setting extra taal aanbod krijgen. 
Iedere ouder kan meehelpen. Dit kan o.a. door praktische hulp te bieden bij binnen- en 
buitenschoolseactiviteiten, door te helpen als overblijfouder, verkeersbrigadier, kopieerouder, klasse- 
ouder, kriebelmoeder, begeleiding van leerlingen bij computerprogramma's of bij de Naschoolse 
Arrangementen. 
Voor ouders bestaat ook de mogelijkheid mee te praten en te beslissen over de organisatie van het 
onderwijs en de school. Dit kan binnen de medezeggenschapsraad, de ouderraad, de 
activiteitencommissie of de PLG werkgroep ouderbetrokkenheid. 

We willen graag de reactie van de inspecteur n.a.v. het bezoek in april 2019 en de reactie n.a.v. de 
externe audit (mei 2019) in het kader van de Gelijke Kansen Alliantie van het Ministerie hieronder 
toevoegen: 

'Ouderbetrokkenheid is een kernwaarde van  school. De grote deelname van ouders aan VVE thuis en 
de Samen Leer Klas, de kijkuurtjes bij de kleuters, de ouderontmoetingsdagen en de Markeent 
stempelkaart als positieve waardering voor betrokken ouders zijn enkele voorbeelden waarmee de 
school laat zien deze kernwaarde ook waar te maken. Bijzonder in deze is ook de samenwerking met 
ouders in de professionele leergemeenschap (PLG) voor ouderbetrokkenheid, waarin ouders en leraren 
samen onderzoeksvragen rondom het vasthouden en vergroten van de ouderbetrokkenheid 
bespreken. (M. Reemers – inspectrice) 
Mijn bezoek aan BS Het Dal was een succes! Ik ben onder de indruk van de no nonsense aanpak, het 
sociaal ondernemerschap van Yvonne en haar team. We hebben een goed gesprek gehad over de kern 
van haar aanpak, wat maakt dat haar school zo goed meebeweegt met de ontwikkeling van de wijk? 
We kwamen er op uit, dat zij en haar team vooral 'erbovenop zitten' niets op zijn beloop laten, maar 
direct handelend op signalen reageren. Actiegericht, niet te lang blijven hangen in de overleg en 
verbeterstand, maar gewoon beginnen, aanpakken. 
Wat ik op school zag sprak me erg aan. Ik werd rondgeleid door kinderen die trots vertelden over hun 
school en heb met ouders gesproken die buitengewoon lovend waren over wat de school niet alleen 
voor hun kinderen, maar ook voor hun eigen sociaal leven betekende. Kortom, een school als sociaal, 
cultureel, educatief en sportief centrum, kloppend hart van de wijk. De gezonde en goede 
basisschool van de toekomst is er al en hij staat in Weert! Ik zal wat ik gezien heb zeker gebruiken als 
lichtend voorbeeld bij mijn bezoeken aan andere scholen. (Peter van Moort – Ministerie)
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Communicatie met ouders 

Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren: 

- Via ouderportaal kunnen ouders en leerkracht korte berichten met elkaar wisselen 

- Er worden nieuwsbrieven via ouderportaal verstuurd. 

- In school hangen zichtbaar voor iedereen mededelingen over activiteiten. 

- Er zijn ouderbetrokkenheids bijeenkomsten waarvoor ouders worden uitgenodigd. 

- Tijdens Startgesprek en Portfoliogesprekken wordt de voortgang van de leerlingen besproken. 

Verdere info, zie website 
 

 

Klachtenregeling 

Via de website van de school is de klachtenregeling beschikbaar. 
 

Ouderinspraak 

Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd: 
• Ouderraad 
• Medezeggenschapsraad 
• PLG 
• Ouders zijn betrokken bij : Naschoolse Arrangementen, Kunst en Cultuuractiviteiten, 

onderwijsondersteunende activiteiten, verkeersbrigadiers, begeleiding van leerlingen op de computer, 
luizen pluizen, versieren en hulp bij activiteiten/feesten, activiteiten in de wijk, buurtpreventie, 
actiecomité, overblijven, kopiëren, meedenken. 

 

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 € 25  
 
Daarvan bekostigen we: 

• Sint Maarten, Kerst, Sinterklaas, Carnaval, Pasen, Pleinfeest, Sportdag 
• Gedeelte schoolverlatersdagen 
• Schoolreis 
• Gedeelte Naschoolse Arrangementen 

 

Er zijn overige schoolkosten. Dit zijn de kosten Naschoolse Arrangementen 
Is het voor U moeilijk om deze kosten te betalen, neem dan contact op met Yvonne of Ann, 
zodat we samen een aanvraag kunnen indienen bij subsidieverleners. 
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4.3 Kansengelijkheid 
 
We vinden het belangrijk dat kinderen zoveel mogelijk dezelfde ontwikkelingskansen krijgen. 
Ieder kind moet kunnen meedoen aan sociale activiteiten, moet een verjaardagsfeestje kunnen 
vieren, moet naar een verjaardagsfeestje kunnen gaan, moet mee kunnen doen met 
Naschoolse Arragementen en vieringen.  Er is op school een Verjaardagsdoos waar kinderen 
een klein kadootje kunnen uitzoeken om mee te nemen naar een verjaardagsfeestje.  
Mocht u niet in de financiële gelegenheid zijn om een verjaardagskadootje te kopen voor uw 
kind, dan hebben wij ook hiervoor een verjaardagsdoos. 
Daarnaast hebben we intensieve contacten met Stichting Leergeld, de Weerter Minimagroep, 
het Nationale Sportfonds en Cultuurfonds, Punt Welzijn en Humanitas. Wilt uw kind van een 
voorziening gebruik maken en is dit financieel moeilijk, neem dan even contact op met Ann of 
Yvonne  

 

 

4.4 Schoolverzekering 
 

Er is sprake van een schoolverzekering.  School heeft een aansprakelijkheidsverzekering. 
 

 

4.5 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 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: 
Via ouderportaal kunnen ouders een bericht sturen naar de leerkracht. 
Er is ook altijd de mogelijkheid om te bellen naar school om ziekte door te geven. 

 

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen: 
Via ouderportaal kunnen ouders een verlofaanvraag sturen naar de directie. 
Er is ook altijd de mogelijkheid om een schriftelijke aanvraag via een formulier in te dienen welke te 
verkrijgen is bij de administratie. 

 
 

https://www.rijksoverheid.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/mag-ik-mijn-kind-buiten-de-schoolvakanties-mee-op-vakantie-nemen
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5 Ontwikkeling van leerlingen 
 

5.1 Tussentijdse toetsen 
 

Op basisschool Het Dal maken we gebruik van het leerlingvolgsysteem van CITO. We volgen de 
toetskalender, welke betekent dat we twee keer per schooljaar toetsmomenten hebben, namelijk in 
het midden en aan het eind. Behalve in groep 8, daar is ook een begintoets. 

De onderbouw maakt gebruik van  een leerlingvolgsysteem, het protocol dyslexie en 
portfoliobladen volgens de doelen van SLO om te kinderen te volgen. 
Daarnaast maken zij een aantal keren per schooljaar een themavoorbereiding met evalueren. 

We nemen de volgende onderdelen af: 

Kleuters: 
• Peuterobservatie 
• Leerlijnen jonge kind in Parnassys 
 

Groep 3 t/m 8: 
• Rekenen/wiskunde 
• Begrijpend lezen 
• Spelling 
• Woordenschat 
• AVI 
• DMT 
• VISEON 

We gebruiken de resultaten om het proces van leren in beeld te brengen en daarna te kunnen 
analyseren. We leggen deze gegevens naast de observaties van de leerkrachten en de toetsen 
horende bij de methodes. Daar passen wij ons onderwijsaanbod op aan. 
De tussenresultaten worden op stichtings-, directie-, team- en groepsniveau besproken. 

 

 

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.
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Normaal gesproken scoren we rond het landelijk gemiddelde als we kijken naar scholen die in dezelfde 
leerlingcategorie vallen.  Als we kijken naar de verwijzingen van afgelopen schooljaar richting Voortgezet 
Onderwijs, zitten we ook qua Verwijzingspercentage gemiddeld.  
 

Wat waren de gemiddelde scores op de Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in de afgelopen jaren? 

 

 

Schoolscore 

Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep 

 
 

 

5.3 Schooladviezen 
 

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2020-2021?  
 
Schooladvies    Percentage leerlingen  

  VSO      3% 

  PO      0%  

  Vmbo-b    5,5%  

  Vmbo-k     8%  

  Vmbo-(g)t     44%  

  Vmbo-(g)t-Havo    14%  

  Havo 3% Havo/Vwo    3%  

  Vwo      19,5%      

 

 

  De groep 8 bestond uit 36 leerlingen.
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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: 
 

 

 

 

• We werken vanuit het STAR principe: sportiviteit, teamwork, acceptatie, respect. 
• School sluit aan bij diversiteit in de wijk: sociaal, economisch, cultureel. 
• We vergroten kansen van kinderen door samenwerking in de wijk. 
• Partnerschap: we betrekken ouders en kind samen bij school door portfoliogesprekken, 

VVE thuis, STAR. 
• We hebben aandacht voor talentontwikkeling o.a. door middel van NarrG 

(naschoolse arrangementen). 
• We bieden samen leren aan voor ouder en kind: VVE thuis, ouders van NT2 groepen. 
• Er bestaat de mogelijkheid tot pedagogische ondersteuning door een jeugd- en gezinswerker 

en Punt Welzijn, beide aanwezig in school. 
• Samen vieren is een belangrijk onderdeel van onze school. 
• We werken nauw samen met de buurtcoöperatie Keent Onderneemt  

 

Werkwijze Sociale opbrengsten 
 

Databorden 
In onze school staan databorden centraal. In iedere klas hangt een bord waarop de missie en doelen 
van de school, groep en leerling visueel worden gemaakt. Ook zijn de school en klassenregels hier op 
terug te vinden. 

Rapportfolio's 
Hieraan gekoppeld zijn de rapportfolio's. Ieder kind heeft een eigen rapportfolio waarin eigen werk en 
groeiproces in beeld wordt gebracht. Drie maal per jaar worden tijdens de rapportfoliogesprekken deze 
processen besproken met ouder, kind en leerkracht. Een van de onderdelen die centraal staat is een 
gesprek over het sociaal gedrag en welbevinden van het kind. 

   In september starten we met het startgesprek.  In januari/februari en  in juli zijn per rapportfolio  
   gesprekken.

      STAR     Acceptatie/Respect  Partners: ouder-kind-school 

     Wijkintegratie/ omgaan met diversiteit 



 

STAR 
STAR staat voor sportief, teamwork, acceptatie en respect. Dit zijn waarden die binnen onze school 
belangrijk zijn voor alle partners. In samenwerking met de basketbalclub en de combinatiefunctionaris 
wordt dit breed uitgedragen. 

Viseon 
We hanteren Viseon als sociaal-emotioneel leerlingvolgsysteem. Aan de hand van vragenlijsten voor 
de leerkracht en de leerling worden interventies ingezet om sociaal gedrag en welbevinden 
bespreekbaar te maken. 

 

 

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. 

 
 

In het schoolplan staat beschreven hoe Het Dal werkt aan de speerpunten uit het koersplan van 
Eduquaat en welke plannen er voor de komende jaren zijn, passend bij de missie en visie van de 
school. Jaarlijks zijn er actiepunten die verder uitgewerkt worden in het plan van aanpak. Met het 
team worden doelstellingen geformuleerd en geëvalueerd. De hieruit voortvloeiende afspraken over 
bijvoorbeeld de manier van lesgeven worden geborgd m.b.v. kwaliteitskaarten. MT-leden en 
coördinatoren hebben specifieke onderdelen waarvoor zij verantwoordelijk zijn zoals taal, rekenen, 
ICT, ouderbetrokkenheid etc. Zij geven kwaliteitsontwikkeling op deze deelgebieden vorm. In de 
jaarlijkse  kwaliteitsrapportage komen de diverse plannen en ontwikkelingen samen en wordt de 
totale schoolontwikkeling geëvalueerd. Ook gegevens van tevredenheidsmetingen van leerlingen, 
ouders en leerkrachten en het inspectierapport worden hierin meegenomen. 

Schoolontwikkeling en de professionele ontwikkeling van leerkrachten zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. Deze persoonlijke ontwikkeling is geregeld onderwerp van gesprek. Informeel, maar ook 
meer formeel middels de gesprekkencyclus van Eduquaat. 

Verdere informatie krijgt U via de Nieuwsbrieven en de website. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 Schooltijden en opvang 
 

6.1 Schooltijden 
 

In 2020-2021 hebben we i.v.m. de coronamaatregelen opnieuw met het continurooster gewerkt.  In 
april heeft de MR een ouder enquête en personeelsenquête uitgevoerd m.b.t. de schooltijden. 
Hieruit bleek dat 95% van de ouders en 80 % van de medewerkers voor invoering was van het 
continurooster. 
Dit betekent dat we vanaf september 2021 werken met de volgende schooltijden  
  

 
    

Maandag 08:30 – 14.45 u      gr 1 t/m gr 8   
 

 
  

Dinsdag 08:30 – 14.45 u      gr 1 t/m gr 8    
 

 
  

Woensdag 08:30 - 12:30 u        gr 1 t/m gr 8    
 

 
  

Donderdag 08:30 - 12:00 u        gr 1 en 2 
08.30 - 14.45 u     gr 3 t/m gr 8 

  

 

 
  

Vrijdag 08:30 - 12:00 u       gr 1 t/m gr4 
08:30 - 14.45 u       gr 5 t/m gr 8 

  

 
 

Donderdag  : groep 1 en 2      's middags vrij 
Vrijdag          : groep 1 t/m 4    's middags vrij 

 
 
 
 

Bewegingsonderwijs 
 

Vak Groep(en) Dag(en) v/d week 

Gymnastiek 1 t/m 8 Dinsdag, donderdag, vrijdag 

Sport na school 1 t/m 8 Ma, di, do na school 

Tussenschoolse sportactiviteit 3 t/m 8  di, do, vrij  

 
 

 
 
 
 
 



 

6.2 Opvang 
 

Humankind kinderopvang en ontwikkeling  maakt onderdeel uit van Brede School Markeent, zij verzorgen voor- 
en naschoolse opvang en opvang tijdens vrije dagen en vakanties. 
 
Kinderen kunnen  gebruik maken van Naschoolse Arrangementen.  Deze zijn toegankelijk voor alle kinderen van 
Markeent 
 
 

6.3 Vakantierooster 
 
Vakanties 2021-2022 

 

Vakantie Van Tot en met 

Herfstvakantie 23 oktober 2021 31 oktober 2021 

Kerstvakantie 25 december 2021 09 januari 2022 

Voorjaarsvakantie 26 februari 2022 06 maart 2022 

Meivakantie 23 april 2022 08 mei 2022 

Zomervakantie 23 juli 2022 04 september 2022 

 
Studiedagen  2021- 2022 

  Vrijdag  17 september 2021 

Maandag  27 september 2021 

Dinsdag 2 november 2021 

Dinsdag 16 november 2021 

Woensdag 23 maart 2022  

Maandag 13 juni 2022 

 

Vrije dagen  2021- 2022 

    Sinterklaas : maandag 6 december  

Pasen : maandag 18 april 2022 

Hemelvaart : donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei 2022 

Pinksteren : maandag 6 juni 2022 

 
 
 
 
 
 
 



 

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) 

Directeur Ma t/m vrij Indien aanwezig of op afspraak 

Zorgcoördinatoren (IB) Ma t/m vrij Indien aanwezig of op afspraak 

Jeugd- en gezinswerker Woensdag en vrijdag om de week Zie rooster op school 

Punt Welzijn Woensdag 10.30 tot 12.00 

Fysiotherapie Donderdag Gehele dag 

Logopedie Dinsdag en donderdag Op afspraak 

 
Wij zijn een laagdrempelige school in de wijk en staan zeer open voor contacten. Daarom is men 
altijd welkom in de school. Mocht een aanspreekpunt niet aanwezig zijn, dan wordt er zo spoedig 
mogelijk een afspraak gemaakt. Zorgcoördinatoren zijn tevens anti-pestcoördinator en 
vertrouwenspersoon 
 
 
Deze schoolgids is vastgesteld en goedgekeurd door de medezeggenschapraad Basisschool Het Dal 
 
Weert, augustus 2020  
 
 
Namens de Medezeggenschapsraad  
 

 
 
Mevr. Marie-André van Tuel 
Voorzitter 
 
 


