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Woord vooraf 

 
Wat fijn dat u de tijd neemt om onze schoolgids te lezen.   
  
Basisschool ’t Schrijverke is een dorpsschool, welke centraal in het dorp staat op vele 
gebieden. We werken in en om het dorp als WIJ-land partners graag en veelvuldig 
samen met educatief partners, ten gunsten van het onderwijs aan onze leerlingen.   
  
Wij zijn met trots een PBS school, wat voor ons betekent dat wij, op een positieve 
manier, werken vanuit de basiskernwaarden: veiligheid, respect en 
verantwoordelijkheid. Wij leren leerlingen op een positieve manier gedrag aan, vanuit 
onze kernwaarden, en bekrachtigen hen zowel individueel dan wel als groep tijdens het 
aanleren van dit gedrag. Leer leerlingen wat ze wel mogen doen en hoe ze het moeten 
doen, i.p.v. tegen ze te zeggen wat ze niet mogen. We handelen zo veel mogelijk 
preventief, dus voordat het nodig is. 
  
Wij praten met en luisteren naar onze leerlingen. Leerlingen zijn bij ons op 
school mede eigenaar van hun eigen ontwikkel- en leerproces.   
  
Wie wij als school zijn en wat het beleid is van onze school staat in de schoolgids 
centraal. Een document dat wij graag laten lezen aan een ander.  

  
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van de inhoud van deze schoolgids, of over 
andere zaken, dan kunt u altijd contact opnemen met leden van de  
medezeggenschapsraad, met leerkrachten of met de directeur van onze school.  
  
Als ouders van onze school kunt u via de schoolapp, wanneer het u 
uitkomt, belangrijke documenten met betrekking tot beleidszaken en/of 
schoolafspraken lezen. 
  
• Visie en missie van Basisschool ‘t Schrijverke  
• Positief schoolklimaat: Positive Behavior Support (PBS)  
• Schooltijden / vakantie en vrije lesdagen voor de leerlingen  
• Beleidsafspraken 

 
 
Op Basisschool ’t Schrijverke staat de deur op z’n Brabants gezegd, “altijd open”.   
  
Met positieve groet, 
 
team ‘t Schrijverke 
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1.1. De school 
 
Basisschool ’t Schrijverke 
Dries 2 
5373 GZ Herpen 
Directeur: Patricia Martinus 
  

telefoon : 0486-411828 
website : www.schrijverkeherpen.nl  
Tevens leest u daar de Blog ; nieuwbouw 
e-mail    : schrijverke@optimusonderwijs.nl 

Respect voor ieders kwaliteiten. 
We streven binnen onze school zo veel mogelijk naar onderwijs op maat afgestemd 
naar onderwijsbehoefte, zodat leerlingen  op eigen niveau en manier kunnen leren en 
ontwikkelen. Als een leerling op een eigen en passende manier gaat werken, wordt dit 
met de ouders besproken en onderzocht voordat we dit doen. 
 
De ontwikkeling van de leerlingen wordt o.a. gevolgd middels;  

- Observatie door leerkrachten, intern en extern begeleiders en directie 
- Het leerlingregistratiesysteem: Parnassys 
- Het LOVS (Leerling Onderwijs Volg Systeem) van Cito   
- Digi keuzebord 
- Zien, Suiss Suite  
- Verder maken de leerlingen methodegebonden toetsen.  

 
Wij bieden een veilige leer- en werkomgeving voor leerlingen en het personeel. 
Iedereen hoort erbij en iedereen moet zich thuis voelen. Wij zijn allemaal evenveel 
waard. We accepteren pesten, schelden, uitlachen, ruzie en discriminatie niet binnen 
onze school en zullen ten alle tijden zoveel mogelijk datagestuurd en preventief 
handelen om dit te voorkomen. 
 
 
1.2. Ontstaan van ‘t Schrijverke 
De voormalige lagere scholen de Wilgendaal en het Slotje zijn samengegaan aan het 
einde van 1978 en daaruit is de lagere school `t Schrijverke ontstaan. In januari 1979 is 
`t Schrijverke op de huidige locatie begonnen, als lagere school met twaalf klassen. In 
die dagen zaten er ongeveer 300 leerlingen op de school. Parttime werken was 
toentertijd een nog onbekend verschijnsel. Als je als vrouwelijke leerkracht ging 
trouwen werd je als laatste geplaatst op de afvloeiingslijst.  

In augustus 1985 werden alle lagere scholen en kleuterscholen in Nederland 
samengevoegd tot basisscholen. Hierdoor ontstond in Herpen basisschool ‘t 
Schrijverke. Het gebouw van de kleuterschool  ‘t Aldesteintje werd verkocht aan de 
familie Loderus. Basisschool ‘t Schrijverke werd verbouwd en drie kleuterklassen 
kwamen erbij. Vanaf dat moment werd de naam “groepen” gebruikt i.p.v. “klassen”. 

In 2002 heeft er nog een verbouwing plaats gevonden. Een grote personeelsruimte, 
een extra klaslokaal, waar nu de directie kantoor houdt, en boven vier ruimtes voor 
extra passende begeleiding en gesprekken zijn er bijgekomen. 

Basisschool ‘t Schrijverke bestaat in zijn huidige vorm sinds 1985. 
De leerlingen die de school bezoeken zijn afkomstig uit Herpen, Overlangel, Keent, 
Koolwijk, Neerloon en Ravenstein. De meerderheid van de leerlingen is Rooms 
Katholiek. Dit wil niet zeggen dat leerlingen met andere geloofsovertuigingen niet 
welkom zijn op ’t Schrijverke. Integendeel zelfs. Wij als basisschool ‘t Schrijverke staan 

1. Informatie  

http://www.schrijverkeherpen.nl/
mailto:schrijverke@optimusonderwijs.nl
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open voor alle leerlingen uit “de omgeving” van Herpen, ongeacht cultuur, afkomst en/ 
of geloofsovertuiging. We leren met en van elkaar.  
 
We starten het schooljaar 2020-2021 in een noodgebouw op; de Dries 2 in Herpen. Het 
oude schoolgebouw op de Wassenbergstraat verdwijnt en daar komt een nieuw 
schoolgebouw voor in de plaats. Komend schooljaar zal er gebouwd worden aan deze 
nieuwe school en aan een park om de school. Op 14 september 2020 wordt de eerste 
steen gelegd van het nieuwe gebouw aan de Wassenbergstraat. 
 
We starten dit schooljaar met 150 leerlingen verdeeld over 7 groepen. Dit jaar hebben 
we 6 combinatiegroepen, behalve in groep 1.   
 

 
De schoolgids van het schooljaar 2020 - 2021 bevat geen foto’s van leerlingen! 
Op onze website (in een gesloten AVG proof omgeving) en via onze AVG proof 

schoolapp publiceren wij actuele foto’s, nieuwsbrieven en diverse artikelen 
Ook onze Blog over de nieuwbouw is : 

www.schrijverkeherpen.nl 

 
 

 

1.3. Het bestuur 

Basisschool ’t Schrijverke is een school die valt onder Stichting Optimus Primair 
Onderwijs. Deze stichting is opgericht in januari 2006. Onder deze stichting ressorteren 
31 basisscholen. 
Optimus hanteert het bestuursmodel waarin een Raad van Toezicht (RvT) en een 
College van Bestuur (CvB) de toezichthoudende en bestuurlijke taken en 
verantwoordelijkheden samen uitvoeren, waarbij men kiest voor een terughoudende, 
maar wel duidelijke rol, namelijk de hoofdlijnen van het beleid van de stichting bepalen 
en toezien op uitvoering van goed beleid. Het beleid wordt vastgesteld nadat 
instemming is verkregen, dan wel advies is ingewonnen bij de leden van de G.M.R. 
(Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad). 
 

              “Samen in beweging” 
 

1.4. De medezeggenschapsraad (M.R.) 
De medezeggenschapsraad (MR) is het inspraakorgaan voor ouders en personeel. De 
MR geeft gevraagd of ongevraagd advies over alle zaken die op onze school 
betrekking hebben. De MR bestaat uit twee ouderleden en twee personeelsleden. 
Deze worden elk door hun eigen geleding gekozen. De zittingsperiode is drie jaar. Alle 
ouders kunnen zich kandidaat stellen voor de MR. Voor vragen of opmerkingen kunt u 

http://www.schrijverkeherpen.nl/
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altijd bij één van de MR leden terecht. Het jaarverslag van de MR wordt aan het begin 
van het schooljaar gepubliceerd.  
  
Onderstaande personen hebben zitting in de medezeggenschapsraad. 
  
Namens de ouders:  Namens het personeel:  
Huub van Grunsven   Maike Hendriksen (voorzitter)  
Joffra Schaap (secretaris)  Roy Biemans  

    
Naast de MR bestaat de GMR: de Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad. 
Deze raad behartigt alle zaken die alle scholen onder het bestuur aangaan. Ouders en 
leerkrachten kunnen zich kandidaat stellen en gekozen worden om hierin zitting te 
hebben.   
  
 1.5. Ouderraad / klassenouder 
De ouderraad is een zelfstandige stichting die handelt onder verantwoordelijkheid van 
school. De ouderraad stelt zich ten doel de samenwerking tussen school en ouders te 
bevorderen. Elke groep heeft één klassenouder/aanspreekpunt. De klassenouders 
coördineren de ouderhulp voor de betreffende groep, in samenwerking met de 
leerkracht.  Daarnaast nemen zij deel aan werkgroepen, die jaarlijks bepaalde 
activiteiten organiseren. In overleg met elkaar wordt het programma bedacht en 
uitgevoerd.  
Voor de uitvoering wordt regelmatig de hulp gevraagd van de hele ouderraad en/of 
andere ouders. De ouderraad vergadert ongeveer één keer in de maand. Hierbij is een 
leerkracht vanuit het team aanwezig. De vergaderdata worden in overleg 
vastgesteld en opgenomen in de jaarplanning van onze school.  
Tijdens deze vergaderingen wordt het programma van activiteiten voor de komende 
maand besproken.  Om enige continuïteit te waarborgen, wordt aan de 
klassenouders gevraagd om minimaal twee jaar zitting te nemen in de ouderraad. Uit 
de ouderraad wordt een bestuur geformeerd (voorzitter: Marie-Louise van der Loop, 
secretaris: Marleen Broeksteeg en penningmeester: Marianne van 
Enthoven. De bezetting van de definitieve ouderraad wordt in het begin van het 
schooljaar bekend gemaakt aan de ouders.  
 
1.5.1 Ouderbijdrage 
De ouderbijdrage kan wettelijk niet verplicht worden. De ouderraad vraagt wel om een 
vrijwillige ouderbijdrage van € 35,00 per leerling voor het schooljaar 2020-2021. 
In de ouderbijdrage zijn alle kosten inbegrepen voor het gehele schooljaar. De 
ouderbijdrage wordt gebruikt voor de organisatie van educatieve activiteiten  
 
De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks door de oudergeleding van de 
medezeggenschapsraad goedgekeurd. In het jaarverslag van de ouderraad zit ook een 
financieel overzicht. Is het één en ander onduidelijk of zijn er met betalen van de 
ouderbijdrage problemen, dan kan men contact opnemen met de penningmeester van 
de ouderraad of met de directeur. 
 
1.5.2. Hulpouders 
Bij diverse gelegenheden wordt gebruik gemaakt van hulp van ouders. Dit geldt in de 
eerste plaats bij alle projecten en feesten die georganiseerd worden. Daarnaast zijn 
ouders ook actief bij het verlenen van assistentie bij het onderwijsleerproces. Zo zijn 
ouders onder meer actief bij het technisch lezen en bij het begeleiden van leerlingen 
tijdens educatieve uitstapjes. Ouders kunnen zich hiervoor aan het begin van het 
schooljaar opgeven bij de klassenouders. Hulpouders hebben tijdens de activiteiten die 



 

 

Schoolgids  schooljaar 2020-2021 
  

5 

ze begeleiden niet de verantwoordelijkheid over de groep. De leerkracht blijft de 
verantwoording dragen. Wij verwachten van hulpouders dat zij uiterst zorgvuldig en 
terughoudend omgaan met de informatie die zij door hun werkzaamheden verkrijgen. 
De hulpouders zijn door het schoolbestuur verzekerd voor eventuele wettelijk 
aansprakelijkheid. 
 

 
Ouders die meehelpen bij activiteiten vragen we om niet te 
roken. Bij excursies en schoolreisjes zijn er vast momenten om 
eventueel te roken, maar zeker niet in het bijzijn van leerlingen. 
 
U begrijpt wel waarom … 
 
 
 

Tijdens schooltijd is het in en buiten school niet toegestaan foto’s 
te maken of te filmen. Er wordt door leerkrachten meer dan 
voldoende beeldmateriaal gemaakt die u kunt gebruiken. Kijkt u 
door uw eigen ogen naar uw kind tijdens schoolse activiteiten, 
dat vinden de leerlingen fijn. 
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1.6. Het personeel 
Het schoolteam bestaat uit; groepsleerkrachten, een managementteam en  
onderwijsondersteunend personeel. De intern begeleider is mede verantwoordelijk voor 
de leerlingenzorg en ondersteunende leerkracht(en) voor de leerlingen met een 
zorgarrangement vanuit het samenwerkingsverband 3006. Daarnaast bewaakt zij, 
samen met directie continue de interne processen, data en opbrengsten.  
 
Het schoolteam biedt een grote mate van deskundigheid, ervaring en het 
enthousiasme om de gewenste onderwijsontwikkelingen te implementeren, uit te 
voeren, te borgen en bespreekbaar te houden in een cyclisch proces.  
 
Onderwijsondersteunend personeel bestaat uit een administratieve medewerker, 
extern ondersteunend onderwijspersoneel voor begeleiding passend onderwijs, 
onderwijsondersteuning voor NT2 leerlingen, een conciërge, een vrijwillige conciërge 
en twee interieurverzorgsters.  
     
Directeur  
  

Patricia Martinus; werkdagen zijn van maandag t/m vrijdag. 
Bereikbaar op telefoonnummer: 0486-411828  of (enkel bij spoed); 06-

44313334  

  
IB-er  
MT lid 

Hetty Hebbink; werkdagen zijn op dinsdag, donderdag en vrijdag.  

Groep 6/7 
MT-lid 

Daisy Elders; werkdagen zijn op woensdag t/m vrijdag.  
Eerst verantwoordelijke bij afwezigheid directeur.  

  
Groep 1 
 
 
Groep 2/3a 
 
 
Groep 2/3 b  

Nelly Althuizen; werkdagen zijn op maandag en dinsdag. 
Joke van der Loop; werkdagen zijn op dinsdag, woensdag en vrijdag. 
 
Paula Roerdink; werkdagen zijn op maandag en dinsdag. 
Marieke van Heumen; werkdagen zijn op woensdag t/m vrijdag.   
 
Anne de Vet; werkdagen zijn op maandag t/m vrijdag.  
  

Groep 4/5 Roy Biemans; werkdagen zijn op maandag t/m donderdag.   
Hetty Hebbink; werkdag is op vrijdag.   

 
Groep 5/6  

  
Sharon Ariëns; werkdagen zijn op maandag t/m vrijdag.    
  

Groep 6/7 Maike Hendriksen; werkdagen zijn op maandag en dinsdag.  
 Daisy Elders; werkdagen zijn op woensdag t/m vrijdag.  

 
Groep 7/8  Pleun Verstegen; werkdagen Pleun zijn maandag t/m 

donderdag. 
Maike Hendriksen; werkdag is op vrijdag. 
  

    
Adm. medew.  Corin van Hintum; werkdagen zijn op dinsdag en donderdag 

ochtenden. 
 

Conciërge  Henk Rijkers en Dave Vijfschaft   
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2. Visie en Missie 
 

Visie 
We richten ons op creërend, onderzoekend en reflecterend leren. We halen op deze 
manier uit de leerling wat erin zit. Hierbij is intrinsieke motivatie voor ons een belangrijk 
kernwoord, naast eigenaar zijn van zijn/haar eigen leerproces. Ieder kind doet ertoe en 
is op zijn eigen wijze uniek.   
 
 

Missie 
We richten ons op het geven van gedegen onderwijs aan leerlingen van 4 tot 12 jaar 
met de ambitie dit in de toekomst te verbreden naar leerlingen van 2 tot 14 jaar.  
  
Daarnaast willen wij een breed scala aan onderwijsaanbod bieden, naast een sterke 
instructie waarin het aanleren van kennis en vaardigheden centraal staat en meetbaar 
goed is, door data-duiden-doelen-doen.  
  
Binnen de missie van onze school staat betekenisvolle verbindingen maken met 
ouders en educatief partners voorop, gevolgd door het aansluiten op normen en 
waarden passende bij deze school, vanuit de 
kernwaarden; veiligheid, respect en verantwoordelijkheid.   
 

Deze kernwaarden dienen als paraplu, waarin wij handelend leerlingen handvatten 
bieden voor de toekomst en de maatschappij waarin zij terecht komen. Daarnaast leren 
wij leerlingen zuinig om te gaan met onze omgeving en het milieu. We willen dat zij 
zich bewust worden van de wereld waarin zijn leven en de verantwoordelijkheid die dit 
met zich meebrengt.   
  
  
  
  

Motto; samen positief! 
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3. Het onderwijs; Didactisch en organisatorisch 
 
We willen de leerlingen een goede en brede basis meegeven, waardoor zij in de 
toekomst een (voor hen) juiste plek in deze complexe samenleving kunnen vinden en 
daar op volwaardige wijze in kunnen participeren. Onderdeel van deze basis vormen 
niet alleen kennis en vaardigheden, maar ook planmatigheid, flexibiliteit, 
zelfstandigheid, eigenaarschap, aanpassingsvermogen en inzicht. 
 
3.1. Onderwijsinhoud 
We maken op Basisschool ’t Schrijverke, voor het geven van onderwijs in de 
verschillende vak- en vormingsgebieden, gebruik van hedendaagse, moderne 
methodes en leermiddelen. We werken in combinatiegroepen. Verder werken we 
klasse doorbrekend door middel van de methode Blink, begrijpend lezen en technisch 
lezen.   
 
Ontwikkeling in groep 1-2-3 
Als school kiezen wij voor een enkele groep 1 en twee samengestelde groepen van de 
leerjaren 2 en 3 om de doorgaande leerlijn organisatorisch zo vloeiend mogelijk te 
maken. Groep 1 start met een wat kleinere groep leerlingen omdat er gedurende het 
jaar behoorlijk wat instromers bij zullen komen. Leerlingen uit zowel groep 2 dan wel 
groep 3 spelen en werken aan opeenvolgende doelen in themahoeken; taal, 
rekenhoeken en schriftelijk werk. De themaplanning bevat gezamenlijke onderdelen en 
individuele onderdelen. Leerlingen van groep 3 verwerken de leerstof van hetzelfde 
onderwerp op een andere manier met rekenen en lezen.  
 
Volgend jaar werken wij nauw samen met onze nieuwe partner; In Het Park. Er komt 
peuterwerk en BSO in onze school. Dit word aangeboden door Marjo Gremmen en 
haar team. Binnen deze samenwerking zullen wij komend jaar starten met 
visieontwikkeling voor onderwijs aan kinderen van 2 tot 6 jaar. Omdat wij overtuigd zijn 
van de kansen die spelend en bewegend leren ons kunnen bieden, starten wij dit jaar 
met twee groepen 2-3. Groep 3 krijgt de instructie die zij nodig hebben in hun 
aanvankelijk lees- en rekenproces. De kracht van de combinatiegroep 2-3 zorgt ervoor 
dat het spelend en bewegend leren kan worden uitgeprobeerd. Hierop gaan wij 
komend jaar onze visie herschrijven en daarvoor zullen wij u als ouders uitnodigen om 
met ons mee te denken en mee te praten. Ook wordt de expertise van 
samenwerkingsverband 30.06 gebruikt om de visie voor deze doorgaande lijn te 
verstevigen. 
 
In groep 1-2 worden alle ontwikkelingsgebieden van de leerlingen gestimuleerd. 
Leerlingen leren spelenderwijs. Hierin vindt begeleiding en coaching door de leerkracht 
plaats via de methode; schatkist 3. 
De nadruk ligt meer op het aanbieden van ontwikkelingsmogelijkheden voor leerlingen 
van 4 t/m 6 jaar binnen één groep. Hierdoor leren leerlingen veel van en met elkaar. 
We werken gedurende 3 tot 4 weken met een thema, dat aansluit bij de 
belevingswereld van de leerlingen. Binnen dit thema komen alle ontwikkelingsgebieden 
aan bod. De leerkracht bewaakt de ontwikkeling van de leerling door middel van het 
digikeuzebord en in groep 2 ook door middel van toetsing binnen het CITO-LOVS.  
 
Taal is een belangrijk ontwikkelingsgebied. In eerste instantie is dit gesproken taal, 
maar ook geschreven taal komt aan bod. We sluiten aan bij het niveau van de leerling 



 

 

Schoolgids  schooljaar 2020-2021 
  

9 

en motiveren en stimuleren de leerlingen voortdurend. In groep 1/2 maken we gebruik 
van de methode “Schatkist - 3”. Ook zijn er tal van ontwikkelingsmaterialen waarmee 
we op speelse wijze de taalontwikkeling van leerlingen gericht bevorderen.  
In groep 1-2 wordt aandachtig gewerkt aan de ontwikkeling van grove en fijne motoriek 
als voorbereiding op het schrijven in groep 3. 
 
Leuk weetje: op de voorkant van de handleidingen staan onze Herpse leerlingen als 
model.  
 
Rekenen 
De groepen 1-2 maken gebruik van de rekenlijn van “Schatkist - 3”. Hierin worden 
suggesties gegeven om in diverse situaties, bij verschillende activiteiten en in 
kringgesprekken, leerlingen met rekenen en wiskunde bezig te laten zijn. Ook het 
gebruik van diverse ontwikkelingsmaterialen op gebied van de rekenontwikkeling 
worden aangegeven.  
 
Motorische ontwikkeling 
In groep 1-2 hebben leerlingen veel beweging nodig. Niet alleen voor de motorische 
ontwikkeling, maar ook omdat tijdens spellessen een groot deel van de sociaal-
emotionele ontwikkeling plaatsvindt. Tijdens de materialenlessen maken we gebruik 
van de methode ‘Bewegingsonderwijs in het speellokaal’. 
 
In de groepen 3 t/m 8 vindt ook motorische ontwikkeling plaats in de gymlessen.  
De gymlessen zijn gebaseerd op de methode “Basislessen Bewegingsonderwijs”. 
Alle groepen zijn bezig met dezelfde soort oefeningen. Deze worden gedifferentieerd 
aangeboden per groep maar ook op het niveau van het kind.  
 
Ontwikkeling in groep 3 
In groep 3 gebruiken we de nieuwe taal-lees- methode: “Veilig Leren Lezen – KIM 
versie”. Door middel van thema’s zijn de leerlingen op allerlei wijze bezig met taal. Via 
kernwoorden komen zij tot de kennis van alle letters en leren zij deze te combineren tot 
nieuwe woorden. Daarnaast heeft de methode toetsen en de gewenste extra stof voor 
leerlingen die dat nodig hebben, zowel wat betreft uitdaging dan wel als extra 
ondersteuning. Het begrijpend lezen komt in groep 3 aan de orde binnen “Veilig Leren 
Lezen”. 
 
Lezen 
In de groepen 4 t/m 8 maken we gebruik van  de methode “Estafette” voor technisch 
lezen. Hierbij komen we tegemoet aan de verschillen tussen de leerlingen bij het 
voortgezet technisch lezen. Per half jaar worden de leerlingen getoetst en worden ze 
opnieuw ingedeeld in leesniveaus.  
In groepen 4 t/m 8 gebruiken we voor begrijpend lezen de methode “Leeslink”.  
 
Taal 
In de groepen 4 t/m 8 maken we gebruik van de Taalmethode “Taalactief 4”. 
De methode heeft een aparte leergang voor spelling en woordenschat die aansluit bij 
de leerlijn. Aan de hand van  spellingcategorieën leren leerlingen spellingsregels toe te 
passen en om te gaan met de vele uitzonderingen op deze regels. Deze taalmethode 
besteedt daarnaast extra aandacht aan woordenschatontwikkeling.  
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Studievaardigheden 
In de groepen 6 t/m 8 maken we gebruik van de methode “Blits”. Deze methode heeft 
aandacht voor de studievaardigheden. Leerlingen leren om informatie uit verschillende 
bronnen te selecteren, beoordelen, verwerken en toepassen. 
 
Schrijven 
De leerlingen leren vanaf groep 3 met behulp van de schrijfmethode “Pennenstreken” 
aan elkaar te schrijven. Deze methodiek heeft doorgang in de rest van de groepen. In 
groep 7 en groep 8 krijgt ook de ontwikkeling van een eigen handschrift aandacht. 
Nadruk ligt dan op snelheid van verwerking en leesbaarheid. 
 
Rekenen 
We hanteren in  de groepen 3 t/m 8 de methode “De Wereld in Getallen”. Het 
rekenen in alle groepen gebeurt vanuit reële situaties en probleemstellingen. Hierbij is 
niet één oplossingsmethode de goede, maar kunnen meer oplossingswegen 
bewandeld worden. Het proces neemt een belangrijke plaats in bij het bespreken van 
rekenproblemen. Alle rekenkundige onderwerpen krijgen voldoende aandacht, zoals 
tijd en geld, meten en meetkunde, verhoudingen, breuken en procenten, optellen en 
aftrekken en getal en bewerkingen.  In alle gevallen wordt er een beroep gedaan op 
het verkrijgen van inzicht in de bewerkingen.  
 
Engels 
In groep 7 en 8 wordt Engelse les gegeven met de (digitale) methode “Groove.me”. 
Groove.me is een lesmethode Engels waarbij popmuziek het startpunt is van de 
lessen. Muziek motiveert en enthousiasmeert kinderen! Met Groove.me leren de 
leerlingen Engels spreken, schrijven, lezen, luisteren en zingen. In de lessen zitten 
verschillende vormen van differentiatie om optimaal aan te sluiten bij de 
niveauverschillen van leerlingen. 
 
Zaakvakken 
In de groepen 3 t/m 8 komen deze vakken structureel aan bod door middel van onze 
nieuwe methode: Blink.  
Blink is een methode waar verschillende onderwerpen van aardrijkskunde en 
geschiedenis in een thema wordt aangeboden. De leerlingen krijgen 5 instructielessen 
waarin zij handvatten krijgen om uiteindelijk zelf een onderzoek op te starten binnen 
het thema. Tijdens de onderzoekslessen heeft de leerkracht de rol van begeleider. De 
leerlingen zullen op school, maar ook thuis onderzoeken. Uiteindelijk presenteren zij 
hun onderzoek in de vorm die aan de start van het thema aan hen is verteld. Dit kan 
bijvoorbeeld een presentatie zijn, een werkstuk of een filmpje.  
 
Verkeer 
Leerlingen vormen een zeer kwetsbare groep in het verkeer. Jaarlijks zijn in Nederland 
honderden leerlingen betrokken bij verkeersongevallen. Leerlingen moeten daarom 
leren veilig aan het verkeer deel te nemen. Onze school heeft zich eind schooljaar 
2015 – 2016 aangemeld voor het BVL (Brabants Veiligheids Label). Dit Brabants 
Veiligheidslabel is aan onze school toegekend. BVL is een project dat tot doel heeft het 
verkeersonderwijs binnen de school te bevorderen en de veiligheid van de leerlingen 
bij het van en naar school gaan te optimaliseren. 
Om dit label te behouden moeten we als school aan BVL-voorwaarden blijven voldoen.  
Binnen onze school gebruiken de groepen 1 t/m 7 de verkeersmethode Let’s Go! 
Binnen elke groep wordt er iedere week een half uur besteed aan verkeersonderwijs. 
Naast het gebruik van deze methode zijn er diverse projecten voor het komend 
schooljaar gepland: Dode Hoek, Oversteekproject Kijk uit, Steetwise, Van 8 naar 1 en 



 

 

Schoolgids  schooljaar 2020-2021 
  

11 

de Verkeerskar. Groep 7 neemt in dit schooljaar deel aan het theoretisch en praktisch 
verkeersexamen. Het onderbouwplein is ontwikkeld tot praktisch verkeersplein waar 
leerlingen van alle leeftijden verkeerssituaties praktisch kunnen oefenen.  
 
Expressievakken en culturele vorming 
In groep 1-2-3 staan de expressievakken en culturele vorming centraal binnen de 
thema’s waarin wordt gewerkt.  
In de groepen 4 t/m 8 vormen tekenen, handvaardigheid, muziek en expressief 
taalgebruik onderdeel van de nieuwe methode; Blink. We zijn als school aangesloten 
bij het OKVO en ontwikkelen een visie op cultuur educatie. Het OKVO biedt jaarlijks 
een programma voor groep 1 t/m 8 waarbij leerlingen kennismaken met diverse 
disciplines van kunstzinnige vorming.  
 
Levensbeschouwing 
Binnen ons Wij-land hebben we een samenwerkingsvorm met de Rooms Katholieke 
kerk in Herpen. Hierbij voeren wij de Rooms Katholieke identiteit op onze eigen wijze 
uit. In alle leerjaren worden diverse projecten behandeld, waarbij enerzijds traditionele 
godsdienstige vieringen centraal staan en anderzijds vanuit een catechetisch oogpunt 
actuele maatschappelijke gebeurtenissen bekeken worden. Ook staan we open voor 
andere culturele en geloofsfeesten. Hierover leren we onze leerlingen graag de 
verschillen die er op deze wereld zijn.  
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 3.2. Algemene zaken met betrekking tot onderwijsorganisatie 
 
Op tijd op school zijn  
• Om de goede gang van zaken op school te bevorderen dient u er voor zorgen      

dat uw kind op tijd op school aanwezig is. Bij structureel te laat komen, wordt  
het kind ongeoorloofd geregistreerd in het 
leerling administratie programma. Hiervan krijgt de leerplichtambtenaar een 
melding.  

• Er wordt door de leerkrachten vóór schooltijd niet gesurveilleerd.   
• Vijf minuten vóór half negen gaat de eerste schoolbel en gaan de leerlingen van  

groep 3 t/m 8 samen met de leerkracht naar de klas. Alle leerlingen komen door 
de schoolpoort en verzamelen in de gemarkeerde vakken, waar de juf/meester 
ze ophaalt. Vervolgens gaan de leerlingen onder begeleiding van de leerkracht 
naar binnen.  

• Om half negen starten de lessen.   
• De leerkrachten zijn tussen 8.00 en 18.00 te bereiken per mail voor het maken  

van een afspraak. Na schooltijd zullen zij reageren op uw mail. Onder schooltijd 
zijn zij drukdoende met de leerlingen. De gemaakte afspraak zal op een 
werkdag altijd gepland worden na 14.30. Op school zijn de leerkrachten op 
werkdagen telefonisch te bereiken tussen 14.30 en tot 16.30. 
 

In geval van levensbedreigende situatie en/of extreme noodzaak, is de directeur 
bereikbaar per telefoon. (06-44313334)  
 
Foto’s en video-opname  
Gedurende het schooljaar wordt door leerkrachten foto’s gemaakt. Gemaakte 
foto’s worden geplaatst op de schoolapp. Wanneer u daartegen bezwaar heeft, kunt u 
dit aan het begin van het jaar schriftelijk melden. Soms worden er video-opnames 
gemaakt. Dit gebeurt in het kader van schoolontwikkeling.  Het is vanzelfsprekend dat 
deze beelden alleen intern gebruik worden. Er is in mei 2018 een aanscherping 
gekomen van de AVG wet.  Wij hanteren de mogelijkheden binnen de wetgeving en 
verwachten van u hetzelfde. Daarom verwachten wij van ouders in onze 
school en tijdens schoolse activiteiten geen foto’s en/of filmpjes te maken.  
Wij verwachten daarnaast van u dat u zich hierin respectvol opstelt naar 
school. Uiteraard zullen de foto’s en filmpjes die door leerkrachten gemaakt zijn met u 
worden gedeeld via onze beveiligde koppeling naar ons fotoalbum op de website en 
via social schools, waar u uiteraard inzicht in heeft. Wij dragen er zorg voor dat u 
zoveel mogelijk meekrijgt van wat er op school gebeurt aan activiteiten.   
 

Hoofdluis  
Om problemen met hoofluis / neten enigszins onder controle te houden / te krijgen 
worden op de woensdag na elke vakantie alle leerlingen gecontroleerd op de 
aanwezigheid van hoofdluis of neten. Dit wordt uitgevoerd door hulpouders. De 
leerkracht neemt z.s.m. contact op met betrokken ouders, indien er sprake is van 
hoofdluis of neten. We verwachten dat alle ouders minimaal 1x per week hun 
leerlingen controleren. Mocht er in een klas hoofdluis heersen, worden alle ouders van 
de groep geïnformeerd via een algemene melding op de schoolapp. Verdere informatie 
leest u in het beleidsstuk hoofdluis.  
 

Verzekering  
Het schoolbestuur heeft een verzekering voor de school voor wettelijke 
aansprakelijkheid en een collectieve ongevallenverzekering. De wettelijke 
aansprakelijkheid betreft ook hulpouders en vrijwilligers.  
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De ongevallenverzekering is van kracht gedurende de tijd dat de leerlingen op school 
zijn en tijdens het komen en gaan van en naar huis. Ook tijdens activiteiten als 
wandelingen, sportdagen en uitstapjes, zijn de leerlingen verzekerd.  
 
Rages  
Er zijn steeds nieuwe rages. Als het volgen van een rage overlast veroorzaakt in de 
klassen wordt de rages in de klas niet toegestaan. Dit wordt per rage bekeken en 
besloten.   
 

Gymmen en douchen  
Leerlingen van groep 1-2 gymmen in hun ondergoed en dragen gymschoenen. 
Leerlingen van groep 3 t/m 8 dragen gymkleding (korte broek, shirt en 
gymschoenen) tijdens de gymlessen, één keer per week, anderhalf uur. Na de 
gymlessen douchen de leerlingen van groep 3 t/m 8. Hiervoor moeten zij een 
handdoek meebrengen.   
  
Acties - kledinginzameling  
De school doet beperkt mee aan inzamelacties voor goede doelen, bijvoorbeeld   
Bagg2school en de flessenactie. U wordt hierover op de hoogte gehouden. Het geld 
dat de school hiervoor krijgt gaat naar de ouderraad en komt ten goede aan de 
leerlingen. De sturing van deze organisatie/inzameling, ligt ook in handen van de OR.  
  
Sponsoring  
De school heeft geen sponsorcontracten. Wel wordt regelmatig gebruik gemaakt van 
giften van middenstanders zoals bij bepaalde schoolvieringen. Hier staan echter geen 
verplichtingen tegenover. In het sponsorbeleid zoals dat door Optimus voor al haar 
scholen is vastgesteld, staat dat de school geen sponsoractiviteiten onderneemt. 
Schenkingen zijn mogelijk.  
  
Traktatie bij verjaardagen  
Op school kennen we diverse feestelijke gelegenheden. De verjaardag van een leerling 
is er één van. Als leerlingen jarig zijn willen ze graag iets trakteren. Als school hebben 
we daar begrip voor. Als gezonde school, verwachten wij dat de traktatie gezond en 
klein is.  Een traktatie voor de leerkrachten vinden we overbodig. We willen het jarige 
kind op geen enkele wijze teleurstellen, daarom verwachten wij dat de traktatie voor de 
leerkrachten wordt overgeslagen.   
  
Snoepen  
Tijdens en vóór schooltijd wordt er op de speelplaats en binnen niet gesnoept.   
  
Pauzehap, drinken en lunch  
De ochtendpauze op school is het moment om even iets te eten. Dat is belangrijk om 
het vol te kunnen houden tot de lunch. Maar een pauzehap is niet bedoeld als een hele 
maaltijd. Wilt u a.u.b. rekening houden met de hoeveelheid. De pauze is ook bedoeld 
om te bewegen. Geef één ding mee om te eten en eventueel in stukjes gesneden:  
- fruit (mandarijn, banaan, appel, perzik enz.);  
- groenten (wortel, komkommer, tomaatjes);  
- een boterham.  
Ook voor de lunch is het goed om te kijken wat uw kind nodig heeft aan eten. Wij gaan 
uit van een gezonde lunch bestaande uit: 
- één of meerdere boterhammen 
- fruit / groenten  
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Het eten kunt u in trommels meegeven. Alles blijft dan langer lekker en het helpt tegen 
uitdrogen. Ook voorkomt het afval. Op onze school drinken leerlingen water. Voor het 
water drinken zijn op school bekers aanwezig, maar u kunt uw kind eventueel ook een 
lege beker meegeven. Wanneer leerlingen, om medische redenen, een ander 
soort drinken mee dient te nemen, dan graag eerst in overleg met de leerkracht. Voor 
de lunch is drinken in een drinkbeker en pakje toegestaan. Het lege afvalpakje drinken 
gaat mee naar huis. 
  
Gevonden voorwerpen  
Alle gevonden voorwerpen worden bewaard. Als uw kind iets mist, vraag er 
dan direct naar. Tip: zet in (sport)kleding de naam van uw kind(eren). Een paar keer 
per schooljaar, meestal bij ouderavonden, stallen we gevonden voorwerpen uit. Alles 
wat niet is opgehaald, gaat in de afvalcontainer óf naar de kledinginzameling van 
Bagg2school.  
  
Verantwoordelijkheid  
De kernwaarden van onze school zijn; Veiligheid, Respect & Verantwoordelijkheid. Eén 
van de verwachtingen die wij aan leerlingen stellen is dat zij verantwoordelijk met 
spullen omgaan. Er kunnen altijd zaken kapot gaan. Deze zullen door school worden 
vervangen. Als er sprake is van opzet, zullen wij in overleg met ouders een kleine 
financiële bijdrage vragen voor het vervangen van het kapotte schoolmateriaal.   
   
Parkeren bij school  
Ouders, die hun leerlingen met de auto naar school brengen, vragen we gebruik te 
maken van de zoen en zoef strook. De bedoeling is dat u doorrijdt tot het einde van de 
‘zoen en zoef strook’ of aansluit in de rij. Zo ontstaan er geen opstoppingen of onveilige 
situaties. Zorg dat toegangen voor leerlingen en ouders vrij blijven. Let op: de straat 
waar de school aan gelegen is, is éénrichtingsverkeer! Op Social schools is een filmpje 
geplaatst met een instructie over het gebruik van de ‘zoen en zoef strook’. 
  
Vervoer bij uitstapjes  
Via de ouderraad doet de school regelmatig een beroep op u om hulp te bieden bij 
vervoer van leerlingen. Als dit met de auto gebeurt, is het volgende belangrijk:   

• We houden ons aan de richtlijnen van ANWB / wettelijke richtlijnen.  
• Een inzittendenverzekering wordt zeer op prijs gesteld.  
• De bestuurder en passagiers maken gebruik van een passend kinder- 

beveiligingssysteem dat is voorzien van een officieel goedkeuringsmerk.  
 
Maatregelen ter voorkoming en bestrijding van lesuitval 
In het beleidsstuk lesuitval leest u hoe we om gaan met het uitvallen van leerkrachten 
en het lesgeven aan leerlingen.  
 
Huiswerk en planmatig leren werken 
Huiswerk is o.a. “werk” of adviezen die door de school gegeven wordt en thuis 
gemaakt en of uitgevoerd dient te worden. Zowel ouders als school vinden huiswerk 
belangrijk. Op ‘t Schrijverke geven we opbouwend in leeftijd huiswerk. We zoeken 
hierbij de samenwerking en medewerking met en van ouders. Zaken die van groot 
belang zijn voor de schoolse ontwikkeling van uw kind en die u waarschijnlijk al 
dagelijks doet, nemen we hierbij ook mee als noemer:   “huiswerk”. 
 
We maken onderscheid in verschillende soorten huiswerkopdrachten. 
a. Maakwerk 
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Een gestructureerde en duidelijke opdracht voor de leerlingen die zij zelfstandig thuis 
kunnen verwerken. 
b. Afmaken van werk 
Een leerling maakt thuis af waarmee hij in de klas al begonnen was en niet voldoende 
verwerkt heeft. Een leerling kan tot maximaal een kwartier na schooltijd door de 
leerkracht opdracht krijgen een werkje op school af te maken.  
 
c. Oefenen en memoriseren 
Door thuis te oefenen vergroten leerlingen hun kennis en trainen hun geheugen. Ze 
trainen onder andere het memoriseren en automatiseren in hun brein.  
 
De opbouw van deze vorm van huiswerk ziet er als volgt uit: 
Groep 1/2:  samen lezen/voorlezen  
Groep 3:  de digitale versie van Veilig Leren Lezen. Samen lezen/voorlezen,        

BOUW lezen komt voor in de groepen 3 t/m 8 indien ontwikkeling van het 
                       lezen dit vraagt.  
Groep 4:  samen lezen/voorlezen en oefenen van de tafels  
Groep 5:   (samen)  lezen/voorlezen, tafels, wereldoriëntatie.                 
Groep 6:  (samen) lezen/voorlezen, automatiseren, rekenkundige onderwerpen, 

wereldoriëntatie. 
Groep 7:   (samen) lezen/voorlezen, automatiseren, rekenkundige onderwerpen,  

wereldoriëntatie, Engels (woordjes en grammatica) en oefenen voor 
werkwoordspelling/zinsontleding. 

Groep 8:   (samen) lezen/voorlezen, rekenkundige onderwerpen, wereldoriëntatie,  
woordenschat,  Engels, oefenen voor werkwoordspelling/zinsontleding.  

 
d. Voorbereiden van opdrachten 
Thuis voorbereiden wat er in de volgende les behandeld gaat worden (pré-teaching). 
Nieuwsartikelen opzoeken, filmpjes opzoeken, Social Media gebruiken, 
spreekbeurten/boekenbeurten, presentatie voorbereiden, informatie verzamelen, 
actualiteiten kijken 
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4. Het onderwijs; Pedagogisch 
Sociale veiligheid en een goed pedagogisch schoolklimaat:  
 
PBS is een aanpak op gedrag voor alle leerlingen met als doel het creëren van een 
positieve schoolomgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen zo veel 
mogelijk voorkomt.  
PBS wordt gekenmerkt door de volgende 5 pijlers:  

 
Schoolbrede aanpak vanuit gedeelde waarden  

PBS richt zich op het bevorderen van gewenst gedrag, d.m.v. onder andere een 
positieve benadering en zoveel mogelijk negeren van ongewenst gedrag, bij alle 
leerlingen, door het gehele schoolteam, op alle plekken in en om de school. De aanpak 
bevat zowel interventies om gewenst gedrag te stimuleren bij de hele schoolpopulatie 
als specifieke interventies voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Deze 
worden toegepast vanuit de schoolbrede 
waarden veiligheid , respect en verantwoordelijkheid.  
  

 Preventie staat centraal  
Met PBS kiest Basisschool ’t Schrijverke voor het voeren van een preventief beleid 
binnen de school, gericht op het bekrachtigen en waarderen van gewenst gedrag bij 
alle leerlingen. Door actief te bouwen aan een positief schoolklimaat en 
gedragsvraagstukken binnen de school in een vroeg stadium te signaleren en daar 
adequaat op te reageren, streeft Basisschool ‘t Schrijverke ernaar om een sociale 
omgeving te realiseren waarin leerlingen zich in sociaal opzicht beter ontwikkelen en 
zich veiliger voelen.  
  

Vanuit gedeelde waarden gewenst gedrag vaststellen, aanleren en bekrachtigen  
Vanuit de gemeenschappelijke waarden van Basisschool ’t Schrijverke;    
(veiligheid, respect  en verantwoordelijkheid) heeft het schoolteam gezamenlijk 
bepaald welk gedrag van de leerlingen wordt verwacht. Voor alle plekken in en om de 
school zijn deze gedragsverwachtingen duidelijk benoemd, aangeleerd en visueel 
gemaakt.   
 

Deze gedragsverwachtingen worden wekelijks actief geoefend, voorgedaan en 
herhaald, zodat leerlingen zich de gedragsverwachtingen en waarden eigen kunnen 
maken. Om gewenst gedrag structureel aan te moedigen en te waarderen, heeft 
Basisschool ’t Schrijverke een schoolbreed beloningssysteem ontwikkeld dat door alle 
medewerkers van de school wordt toegepast. Leerlingen kunnen muntjes verdienen, 
waarmee gespaard wordt voor een groepsbeloning. Het beloningsysteem stimuleert 
het schoolteam om haar aandacht te verleggen van ‘probleemgedrag’ naar ‘gewenst 
gedrag’. Door leerlingen systematisch te ‘betrappen’ op gewenst gedrag en hier 
positieve feedback op te geven, draagt het schoolteam bij aan een klimaat van 
vertrouwen in de school waarin het voor leerlingen veilig is om vaardigheden te 
oefenen en te versterken. Ook kunnen groepen meesparen aan de schoolbeloning. Bij 
het verdienen van 60 muntjes, gaat de groep naar de directeur om een bal uit te 
kiezen, welke vervolgens in de beloningsbak gaat. Deze beloningsbak staat voor het 
raam op het directiekantoor. Als de bak vol is met 60 ballen, wordt de schoolbeloning 
uitgevoerd. Deze schoolbeloning wordt door alle leerlingen democratisch besloten.  
De directeur kan ook gouden ballen uitreiken aan een groep leerlingen of een totale 
groep bij bijzondere prestaties.  
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Besluitvorming over gedragsbeïnvloeding op basis van data en borging van de 

aanpak 

Basisschool ’t Schrijverke gebruikt systematische dataverzameling over gedrag om 
gedragsproblemen schoolbreed te signaleren en hier effectieve oplossingen voor te 
vinden. Hiertoe worden gedragsincidenten geregistreerd, vanwege het analyseren van 
gedrag en de functie van probleemgedrag (in het programma SWISS-suite). Dit doet 
het hele schoolteam op alle plekken in en om de school. Maandelijks wordt de data 
geanalyseerd door onze datamanager. De datamanager werkt samen met, en in 
opdracht van de intern begeleider.   
  

Partnerschap met ouders en samenwerking met de keten   
De positieve benadering die PBS kenmerkt, wordt door Basisschool ‘t Schrijverke ook 
benut om ouders en educatief partners in het dorp te betrekken bij het aanleren van 
PBS. De school ontwikkelt manieren om vanuit gezamenlijke waarden en 
verwachtingen een goede werkrelatie met de ouders op te bouwen. Deze draagt bij 
aan een gunstige ontwikkeling van hun kind. De PBS-piramide vormt de basis van de 
aanpak. Buiten de schoolse aanpak wordt, op verzoek, PBS onderwezen aan educatief 
partners. Ook het verenigingsleven pakt PBS op in beeldvorming. Een goed voorbeeld 
is het jeugdcarnaval, die zijn eigen logo heeft gekoppeld aan de kernwaarden van PBS 
op school. Voorschoolse opvang; Op de Boerderij heeft een teamtraining PBS 
gekregen door PBS-specialisten van ’t Schrijverke.   
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Positieve bekrachtiging van gewenst gedrag is een belangrijke sleutel om te komen tot 
een positief schoolklimaat. Positieve bekrachtiging van gewenst gedrag versterkt het 
zelfvertrouwen van leerlingen, geeft leerlingen informatie over wat zij precies goed 
doen en maakt daarmee de kans groter dat leerlingen gewenst gedrag vaker zullen 
laten zien. Alle schoolmedewerkers streven ernaar om in het contact met alle 
leerlingen, ouders en elkaar de verhouding 4:1 te hanteren. Dit betekent dat zij 
gemiddeld vier positieve contactmomenten creëren ten opzichte van één correctie.   
Op verschillende momenten gedurende de dag creëren leerkrachten positieve 
contactmomenten met leerlingen, bijvoorbeeld ’s ochtends bij binnenkomst door de 
leerling te groeten en een warm welkom te geven (iedere groep/leerkracht doet dit op 
de manier die de klas samen heeft bedacht). Ook aan het einde van de dag nemen de 
leerkrachten afscheid van de leerlingen.   
Om in de hele school een systematische focus op het bekrachtigen van gewenst 
gedrag te borgen (4:1), is er een systeem ontworpen om gedrag in de algemene 
ruimten en in de klas systematisch positief te bekrachtigen. Leerlingen kunnen 
individueel en groepsgewijs een muntje verdienen als zij gewenst gedrag laten zien. 
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Leerkrachten maken expliciet waarvoor een leerling een muntje heeft verdiend. De 
muntjes worden bij de eigen leerkracht ingeleverd. In het lokaal heeft iedere groep 
een verzamel pot voor de muntjes en de leerkracht houdt samen met de leerlingen op 
het PBS bord bij hoeveel muntjes er in de pot zitten.   
Naast de groepsbeloningen is er ook de mogelijkheid om leerlingen individueel te 
belonen. Leerlingen houden dit dan bij op hun PBS-beloningskaart. Vooraf moet dan 
wel bepaald worden wat het doel en de duur van de PBS-beloningskaart is.   
 

4.1.  Ongewenst gedrag effectief begrenzen  
Hoewel de focus van PBS voornamelijk ligt op het helder zijn in gedragsverwachtingen, 
deze actief aanleren en positief bekrachtigen, is het soms ook nodig om leerlingen te 
begrenzen als zij zich onvoldoende houden aan de gedragsverwachtingen. Door in een 
zo vroeg mogelijk stadium gedrag effectief te begrenzen, kan escalatie zoveel mogelijk 
worden voorkomen. Om gedrag van leerlingen effectief te begrenzen en gedrag om te 
buigen, maken schoolmedewerkers gebruik van de volgende stappen en technieken. 
Hierbij geldt: de schoolmedewerker kiest voor de kleinste interventie met het grootste 
effect. Hieronder geven we in stappen aan hoe wij op ’t Schrijverke omgaan met 
ongewenst gedrag:  

4.1.1 Heldere gedragsverwachtingen uitspreken   
Bedenk wat het gewenste gedrag is. De medewerker gaat bij zichzelf na of hij/ zij 
duidelijk genoeg is geweest naar de leerling toe. Is dit niet het geval, dan spreekt de 
leerkracht de gedragsverwachting naar de leerling nogmaals duidelijk uit.   

4.1.2 Actief negeren  
Schoolmedewerkers minimaliseren de aandacht voor probleemgedrag door middel van 
actief negeren.   
Geef minimaal drie leerlingen die wel het gewenste gedrag laten zien een 
compliment.   
Houdt de leerling die het ongewenste gedrag laat zien in de gaten en bekrachtig iedere 
stapje in de gewenste richting.   

4.1.3 De reactieprocedure toepassen  
In reactie op ongewenst gedrag past een 
leerkracht vervolgens de reactieprocedure toe. De reactieprocedure bestaat uit 
onderstaande stappen en aandachtspunten:    
 

Stap 1:  Herinner de leerling aan de gedragsverwachting.  
Stap 2:  Benoem het ongewenste gedrag en geef de leerling een keuze.   
             Spreek hierbij uit dat je erop vertrouwt dat de leerling een verstandige keuze   

maakt (leerkracht loopt weg/ draait weg). 
 
Laat de leerlingen nog steeds het ongewenste gedrag zien, dan volgt het volgende: 
  
Stap 3:  Herinner de leerling nog een keer aan de gedragsverwachting.   
Stap 4:  Loop weg, controleer op afstand of de leerling handelt naar 

 de gedragsverwachting.  
Stap 5:  Handelt de leerling niet naar de gedragsverwachting, dan volgt de time-out.   

  De leerling wordt vervolgens in SwisSuite genoteerd.   
  
Maakt de leerling nog steeds de verkeerde keuze, dan volgt er een consequentie uit 
het menu van het consequenties.   
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 5. De zorg voor leerlingen (Passend Onderwijs) 
 
De zorg voor leerlingen wordt al omschreven in eerdere hoofdstukken, maar hier wordt 
uitgebreid uitgewerkt op welke wijze de individuele ontwikkelingsgang van elk kind 
wordt gewaarborgd. Wij vinden het belangrijk dat elk kind de zorg krijgt, die hij/zij nodig 
heeft. Deze zorg moet zo dicht mogelijk bij het kind en de thuissituatie gegeven 
worden. Dit is niet alleen ons streven, dit is een landelijk streven (Passend Onderwijs). 
Waar mogelijk moet de zorg op de reguliere basisschool gegeven worden, eventueel 
met externe hulp. Pas als het echt noodzakelijk is, vindt verwijzing naar andere 
basisscholen, speciale school voor basisonderwijs of speciaal onderwijs plaats. 
In onze beschrijving maken we gebruik van het beleid zoals dit ontwikkeld is in het 
Samenwerkingsverband 3006. Hierin werken basisonderwijs, speciale scholen voor 
basisonderwijs (SBO) samen om de zorg voor leerlingen zo optimaal mogelijk te laten 
zijn. Vanaf 1 augustus 2014 is het ook een wettelijke verplichting om te voldoen aan de 
eisen voor “ Passend Onderwijs”.  
 
Passend onderwijs en de zorg voor leerlingen op onze school is terug te lezen in ons 
zorgplan. Daarnaast geven wij als school in het ondersteuningsprofiel aan, welke 
ondersteuningsbehoeften van leerlingen wij op school kunnen bieden. 
 
Pesten 
Overal waar mensen samen zijn in groepen komt pestgedrag in grote en kleine mate 
voor. Op ’t Schrijverke is preventie het sleutelwoord, wat niet wegneemt dat wij geen 
aandacht schenken aan pesten en of een melding hiervan wordt erg serieus genomen. 
Hetty Hebbink is als intern begeleider, tevens pest coördinator waar leerlingen en 
ouders zich toe kunnen richten bij dit gevoel. Daarnaast is Nelly Althuizen de 
schoolcontactpersoon waarbij leerlingen en ouders terecht kunnen.  
 
Communicatie een sleutelbegrip  
Samenwerking tussen school, leerkracht, ouders en leerlingen staat of valt bij de wijze 
van communiceren. Gelijkwaardigheid en respect in de samenwerking is daarbij het 
uitgangspunt. Erkennen van elkaars deskundigheid: ervaringsdeskundigheid van 
ouders versus pedagogische en didactische deskundigheid van de professionals. 
Leerkrachten en schoolpersoneel is door de week bereikbaar tussen 8.00 en 18.00. 
Zij hebben verplicht pauze van 14.15 tot 14.30. Na die tijd zijn leerkrachten 
beschikbaar voor afspraken, scholing en teambijeenkomsten, indien afgesproken.  
 
Doubleren 
De inspectie hanteert het volgende criterium; niet meer dan twaalf procent van de 
leerlingen mag een verlengde kleuterperiode volgen en niet meer dan drie procent van 
de leerlingen in de groepen 3 tot en met 7 mag doubleren. In ons beleidsstuk overgang 
2-3 beschrijven wij de criteria die wij als school gebruiken voor doubleren.  
Vast staat dat wij in deze beslissing de communicatie met ouders van groot belang 
zien. Het onderwijsondersteunend gedrag van ouders is voor school van grote waarde 
en zal meewegen in de beslissing. De eindbeslissing voor de daadwerkelijke keuze ligt 
bij de school.  
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6.1.  De kwaliteit van het onderwijs 
Wij vinden het van groot belang de kwaliteit van ons onderwijs regelmatig te meten en 
continu te ontwikkelen en verbeteren. In het schoolplan staat omschreven op welke 
wijze wij dit doen. Naast de informatie uit ons onderwijs volgsysteem verzamelen wij 
onder andere ook informatie uit de tevredenheidpeilingen die onder ouders, leerlingen 
groep 5 t/m 8 en teamleden is afgenomen.  
Ouders worden mondeling op de hoogte gebracht van de meest relevante bevindingen 
omtrent de individuele leerlingen. De uitkomsten en veranderingen voortkomend uit 
deze peilingen delen we met u als ouders. De gegevens en conclusies worden gebruikt 
om veranderplannen te evalueren en het nieuwe plan te maken. In het schoolplan staat 
het meerjarenbeleid beschreven.
 
6.2.  Algemene resultaatbepaling 
Om het resultaat van het onderwijs te meten, moet je een goede methode hebben 
waarmee je het beginpunt en het eindpunt vast kunt stellen. Onze school maakt twee 
keer per jaar gebruik van de Cito-toetsen. In januari en juni nemen wij deze af. 
Sociaal Emotionele Leren (SEL) en diverse vaardigheden worden niet door Cito 
gemeten. In plaats daarvan gebruiken wij vanaf groep 3 t/m  8 het meetinstrument 
“ZIEN”.  
 
Om het beginpunt van de 4-jarigen te meten, maken scholen in de gemeente Oss 
tijdens de overdracht van kinderdagverblijf en peuterwerk (de voorschoolse periode) 
gebruik van Kijk. Dit is een observatie- en registratiesysteem dat een vervolg krijgt in 
de groepen 1-2 van de basisschool door de overstap naar Digikeuzebord. 
Ontwikkelingsachterstanden of voorsprongen kunnen op die manier worden vastgelegd 
bij de instroom op onze basisschool en het krijgt tevens een vervolg in groep 1-2. 
Ouders van nieuwe leerlingen worden daarnaast uitgenodigd voor het intakegesprek 
met de interne begeleider als de leerling is gestart op de basisschool 
 
Met individuele ouders bespreken wij de resultaten van ons onderwijs. Wij toetsen de 
vorderingen van de leerlingen door Cito-toetsen, die geijkt zijn aan Nederlandse 
normen. Wij hanteren methode en niet-methode gebonden toetsen. Wij verwerken 
onze data in Focus PO, die ons door middel van onderwijsplannen de ruimte geeft 
goed analytisch naar onze opbrengsten te kijken en ons onderwijs bij te stellen een 
aantal keren per jaar.  
De Cito-toetsen, niet- methode gebonden toetsen, bestrijken de vakgebieden technisch 
lezen, begrijpend lezen, rekenen, spelling, taal, woordenschat en informatieverwerking. 
Deze worden 2x per jaar afgenomen in de maanden januari/februari en mei/juni.  
 
Eindopbrengsten in groep 8 van de basisscholen van Optimus  
We nemen sinds schooljaar 2018-2019 de Route 8 eindtoets af.  De uitslag van deze 
toets is voor de leerling niet langer bepalend voor het schooladvies na de basisschool. 
’t Schrijverke geeft leerlingen en hun ouders vóór 1 maart een advies, waarna de 
scholen voor voortgezet onderwijs leerlingen kunnen aanmelden. Mocht de uitslag op 
de centrale eindtoets daar aanleiding toe geven, dan moet de basisschool het advies 
heroverwegen en eventueel bijstellen en bespreken met ouders, waarna een 
middelbare school hun plaatsing kan heroverwegen en bijstellen.  
 

6. Kwaliteit van het onderwijs 
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De uitslagen op de centrale eindtoets worden door de onderwijsinspectie gebruikt om 
te bepalen of scholen voldoen aan de verwachting dat de eindopbrengsten passen bij 
de leerling kenmerken. Scholen worden op basis van het percentage 
gewichtenleerlingen ingedeeld in een scholengroep.  
De normering is als volgt: de inspectie bepaalt het aantal gewogen leerlingen op de 
hele school op de meest recente teldatum 1 oktober behorend bij het schooljaar dat 
beoordeeld wordt. Dit percentage is dan de schoolgroep waartoe de school dat jaar 
behoort. Voor elke schoolgroep worden andere onder- en bovengrenzen vastgesteld 
Goed  : als de score (gemiddelde) op of boven de bovengrens ligt  

Voldoende : als de score (gemiddelde) op of boven de ondergrens ligt en onder de      

                         bovengrens  

Onvoldoende : als de score (gemiddelde) onder de ondergrens ligt  
 
De inspectie kijkt vervolgens naar de uitslagen op de eindtoets op drie 
achtereenvolgende jaren. Wanneer een school drie jaar achtereenvolgens onder de 
ondergrens scoort, dan krijgt de school het predicaat zwak. 
 
Opbrengsten Centrale eindtoets Cito – basisschool ‘t Schrijverke  
Onderstaande tabel geeft een beeld van de ontwikkeling van de opbrengsten op de 
Cito-eindtoets over de afgelopen 3 schooljaren. De uitslag van schooljaar 2019-2020 
staat niet vermeld in de grafiek. Vanwege de omstandigheden die ontstaan zijn door 
het Corona-virus, is landelijk besloten dat in het schooljaar 2019-2020 geen eindtoets 
voor groep 8 afgenomen is. 
 

Schooljaar  Scholengroep 
(%gewichtenleerlingen)  

Onder- en 
bovengrens  

Ruwe score  
‘t Schrijverke  

2019-2020 12%  Geen testafname 
i.v.m. Corona 

2018-2019 12% 200,6 214,6 

2017-2018 12% 534.9 537.3 

2016-2017 12% 533,4 – 537,4 – 
535,4 

533,5 = voldoende 

 
Welke schoolsoort voor een kind het meest geschikt en haalbaar is, hangt niet alleen af 
van de kwaliteit van de basisschool, maar voor een groot deel ook van de aard en de 
aanleg van het kind. De uitstroom van onze leerlingen naar de diverse scholen van 
voortgezet onderwijs wisselt jaarlijks. Tijdens de hele periode op het voortgezet 
onderwijs krijgen we een schriftelijke terugkoppeling hoe de leerlingen zich ontwikkelen 
en de brugklasleerlingen worden ook mondeling met de brugklasmentoren besproken.  
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7. De school werkt samen met 
 

• De inspectie voor het basisonderwijs:  
Meer informatie op    : www.onderwijsinspectie.nl 
Vragen over het onderwijs  : 0800-8051 (gratis) of info@owinsp.nl 
Meldpunt vertrouwensinspecteurs : 0900-1113111 (lokaal tarief) 
 

• Peuteropvang & BSO ‘In het park’ 
Coördinator  : Mw. Marjo Gremmen 
Adres  : Dries 2, 5373 GZ Herpen 
Telefoon  : 0486-464900 

 

• Samenwerkingverband Oss – Uden – Veghel (3006) 
Samenwerkingsverband van basisscholen met speciale basisscholen in deze regio.  
Coördinator : dhr. Theo Brands 

 

• Openbare schoolbibliotheek 
Alle leerlingen krijgen een gratis pasje waarmee ze terecht kunnen in Ravenstein, 
Oss, Schaijk en andere aangesloten bibliotheken van Maasland. 
Contactpersoon namens school is Meester Roy Biemans. 

 

• GGD – Hart voor Brabant: Jeugdgezondheidszorg: 
Adres : Raadhuislaan 4, 5341 GM Oss 
Telefoon : 013 – 4643820 / 4643811 (contactpersoon is Lydia van der veer) 
Meer informatie op : www.ggdhvb.nl/mijnkind  
 
Onze jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen volgen tijdens vaste contactmomenten 
de groei en ontwikkeling van uw kind. U ontvangt thuis een uitnodiging voor zo’n 
contactmoment, dat voortaan plaatsvindt op het consultatiebureau bij u in de 
gemeente. 
 
Heeft u vragen? Wilt u tips of adviezen over de opvoeding van uw kind? Of heeft u 
twijfels over de gezondheid van uw kind? Maak dan een afspraak met de GGD 
Jeugdgezondheidszorg via tel. 0900 – 4636443, bereikbaar elke werkdag van 08.00 
tot 17.00 uur.  
 
Als uw kind 5/6 jaar is: De teamassistente meet de lengte en het gewicht en test ook 
de oren en ogen. Daarna bespreekt de jeugdarts met u de gezondheid en 
ontwikkeling van uw kind. 
 
Als uw kind 9/10 jaar is: De jeugdverpleegkundige meet de lengte en het gewicht. 
Daarna bespreekt zij met u de groei en de ontwikkeling van uw kind. De 
jeugdverpleegkundige geeft ook de DTP en BMR-vaccinaties. Op 
www.ggdhvb.nl/mijnkind leest u meer informatie over deze vaccinaties.  
Uiteraard kunt u tijdens deze contactmomenten al uw vragen stellen!  

 

Samenwerking met school: 
De jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen onderhouden korte lijnen met school. Als 
voorbereiding op het contactmoment informeren zij bijvoorbeeld bij de leerkracht of 
interne begeleider hoe het met uw kind gaat. Onze jeugdartsen en 
jeugdverpleegkundigen nemen ook deel aan de Zorg Advies Teams (ZAT) op 
school.  

http://www.onderwijsinspectie.nl/
mailto:info@owinsp.nl
http://www.ggdhvb.nl/mijnkind
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Jeugdtandartsenteam: 
Telefoon voor spoedhulp : 0412 – 625967 (24 uur per dag ). 

 

Bureau Jeugdzorg: 
In de gemeente Oss vormt bureau jeugdzorg het toegangsloket voor hulpverlening 
aan jongeren. 

 

Basisteam Jeugd en Gezin op school. 
Bij het basisteam Jeugd en Gezin kunnen ouders, jongeren, professionals of 
vrijwilligers terecht met vragen over opgroeien en opvoeden van leerlingen en 
jongeren tot 23 jaar. In het basisteam Jeugd en Gezin werken jeugdprofessionals 
met verschillende deskundigheid (psychosociaal,  psychiatrie, medisch, etc.). 
Binnen onze school is er een jeugdprofessional aanwezig vanuit het basisteam 
Jeugd en Gezin. Als een leerkracht of ouder zorgen heeft over een kind op school, 
kunnen deze zorgen besproken worden in het Ondersteuning Team op school (met 
toestemming van ouders/verzorgers). Dit team bestaat uit de Intern Begeleider van 
de school en de aansluitfunctionaris vanuit het Basisteam Jeugd en Gezin.   
Als de ouder/verzorger een hulpvraag heeft rondom het opgroeien en opvoeden 
van een kind, zal de aansluitfunctionaris dit met de ouder bespreken en met de 
ouder bekijken wat een goed antwoord is. Kan de ouder het zelf oppakken of zijn er 
in de omgeving mensen die de ouder kunnen helpen?  
Wanneer dit onvoldoende is kan de aansluitfunctionaris zelf ondersteuning bieden 
in de thuissituatie of specialistische zorg inschakelen. Heeft u vragen?  U kunt in 
contact komen met het Ondersteunings Team via de intern begeleider van school. 
Ook kunt u rechtstreeks contact opnemen met het Basisteam Jeugd en Gezin 
(Centrum Jeugd en Gezin Maasland): 
Adres  : Kerkstraat 13 5341 BK in Oss,  
Telefoon  : 0412 - 473626 
e-mail  : info@centumjeugdengezin-maasland.nl 
Website  : www.centrumjeugdengezin-maasland.nl 

 

Samen met de intern begeleider vormt mevrouw Adriette van den Bergh 
(jeugdprofessional) het schoolzorgteam waarin maandelijks leerlingen besproken 
worden. Als uw kind besproken wordt gaat dit doorgaans in overleg met u als 
ouder. Leerlingen worden besproken als er signalen zijn dat het niet goed gaat. De 
leerkracht geeft dit aan bij de interne begeleider, maar ook u zelf als ouder kunt dit 
aangeven bij de leerkracht. De taak van de jeugdprofessional is om mee te denken 
rondom de signalen en school te adviseren. Daarnaast heeft zij de mogelijkheid om 
u als ouder kortdurend te begeleiden. Adriette is bereikbaar via: 
avandenbergh@aanzet.nu of op mobielnummer: 06-83969616.  

mailto:info@centumjeugdengezin-maasland.nl
mailto:avandenbergh@aanzet.nu
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8. De schoolpraktijk 

 
8.1. Toelating, inschrijving en uitschrijving    

 
In principe worden alle leerlingen tussen 4 en 12 jaar aangenomen, mits we als 
basisschool kunnen aantonen dat we handelingsverlegenheid hebben bij de 
begeleiding van een leerling met zeer specifieke onderwijs- en begeleidingsbehoeften. 
Wij zijn een Rooms Katholieke basisschool en verwachten van alle leerlingen en 
ouders dat zij de Katholieke identiteit van de school respecteren. Leerlingen wonen ook 
alle lessen bij. Mochten er eventueel medische of sociale redenen zijn, waardoor dit 
niet mogelijk is, dan wordt in overleg met de leerkracht en/of de directeur een 
vervangend lesprogramma vastgesteld. Onze sterke handelingswijze en het ontbreken 
van specifieke kennis die een kind nodig kan hebben, staan omschreven in ons SOP 
(school ontwikkel profiel). Hierin geven wij weer welke kind problematiek wij aankunnen 
en wij welke kind problematiek wij de expertise niet in huis hebben om het kind 
optimaal te begeleiden. 
 
Tot slot volgt de aanmelding als u voor onze school kiest. Het is belangrijk dat 
leerlingen z.s.m. worden aangemeld via het aanmeldingsformulier, wat u kunt 
verkrijgen bij de directeur (dit kan dagelijks).  In ieder geval is het wenselijk als uw kind 
vóór 1 april aangemeld is in het jaar dat het kind 3 jaar is, in verband met de planning 
en prognose voor de komende jaren.  
 
De plaatsing van een kind in een groep gebeurt na intern overleg. De directeur neemt 
uiteindelijk de beslissing. Het instromen van vierjarigen gedurende het schooljaar wordt 
in overleg met de ouders, school (en peuterwerk en de kinderdagopvang) geregeld. De 
leerlingen mogen de eerstvolgende maandag na hun vierde verjaardag al naar school 
komen. Dit geldt niet voor de laatste schoolweken. Hierover gaan we met de ouders in 
overleg, want voor sommige leerlingen is het “beter” om pas in het nieuwe schooljaar 
(na de zomervakantie) te starten.  
 
Toekomstige leerlingen (vierjarigen) kunnen minimaal drie keer komen kennismaken. 
De groepsleerkracht(en) nemen met de ouders contact op 6 weken voordat het kind 
vier jaar wordt. Het kind ontvangt een uitnodiging met de oefendata daarop 
aangegeven, die in overleg met ouders zijn gemaakt. Op deze uitnodiging staat ook de 
startdatum vermeld, waarop het kind gaat starten op de basisschool. In overleg kunnen 
de leerlingen op afspraak gebruik maken van meerdere kennismakingsdagen. Dit gaat 
altijd in overleg met de groepsleerkracht(en) en de directeur.  
 
Uitschrijven van een leerling doet men bij de directeur. Bij verhuizing is het gebruikelijk 
dat ouders eerst op zoek gaan naar een school in de nieuwe woonplaats. Deze school 
stuurt ons een bericht van inschrijving en krijgt daarna van ons een bericht van 
uitschrijving. Tevens wordt een onderwijskundig rapport en verhuisrapportage 
opgesteld, om de gegevens van het kind door te geven. Ouders hebben recht op een 
kopie van dit rapport. De ontvangende school kan daarnaast meer informatie bij ons 
opvragen. Voor het doorgeven van het hele leerlingendossier hebben wij de 
schriftelijke toestemming van ouders nodig.  
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8.2. Schorsing en verwijdering 
Er zijn helaas extreme omstandigheden denkbaar waardoor wij gedwongen worden 
gebruik te maken van de maatregelen leerlingen te schorsen of te verwijderen. In dat 
geval handelen wij volgens de wet. Dit houdt in dat de beslissing tot schorsing of 
verwijdering berust bij het bevoegd gezag (Optimus Primair Onderwijs). Voordat 
besloten wordt tot schorsing of verwijdering hoort het bestuur de betrokken 
groepsleerkracht, de directie en de ouders te horen. Het bevoegd gezag maakt de 
maatregel schriftelijk kenbaar aan de ouders van de leerling. Binnen zes weken na de 
bekendmaking kunnen ouders bij het bevoegd gezag schriftelijk bezwaar maken tegen 
deze beslissing. Het bevoegd gezag beslist binnen vier weken na ontvangst van dit 
bezwaarschrift. Definitieve verwijdering van een leerling vindt niet eerder plaats nadat 
het bevoegd gezag ervoor heeft zorg gedragen dat een andere school bereid is de 
leerling toe te laten (Inspanningsverplichting). 
Indien aantoonbaar gedurende acht weken zonder succes is gezocht naar een andere 
school, kan toch tot definitieve verwijdering worden overgegaan. Schorsing en 
verwijdering van leerlingen zijn geen maatregelen die gemakkelijk genomen worden. 
We gaan hier zeer terughoudend mee om, maar soms weegt het algemeen 
schoolbelang zwaarder dan het individueel belang van de betreffende leerling en 
zijn/haar ouders. 
 
 
8.3. De schooltijden 
Alle leerlingen van groep 1 t/m 8 gaan van maandag tot en met vrijdag naar school van 
8.30 tot 14.00. 

 
Voor het einde van elk schooljaar ontvangt u de definitieve jaarkalender voor het 
aankomende nieuwe schooljaar, waarop o.a. lesvrije (studie)dagen, vakanties, 
bijzondere activiteiten worden vermeld voor het komend schooljaar. 
 
Via de schoolapp wordt de agenda digitaal voor u gevuld, zodat u altijd op de hoogte 
bent van de laatste agenda technische wijzigingen, mochten deze zich voordoen. 
 
8.4 Schoolfestiviteiten / schoolvieringen 
We vinden het als schoolteam erg belangrijk dat we gezamenlijk een aantal activiteiten 
hebben mét alle leerlingen van groep 1 t/m 8. Een aantal van deze activiteiten vindt 
plaats op vrijdagen. We hebben gezamenlijke vieringen in het kader van de 
Kinderboekenweek, schoolontbijt, Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen, musical groep 
8, jaarafsluiting (met ouders) en laatste schoolweek. 
Daarnaast vieren we de verjaardag van de leerkrachten samen met de leerlingen. 
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Wanneer uw kind wegens ziekte de school niet kan bezoeken, laat het ons dan, graag 
vóór 8.20 uur, via de schoolapp absentiemelder weten. Wanneer uw kind om een 
andere reden de school niet kan bezoeken, laat het ons dan ook graag op tijd weten. 
Mocht uw kind om 8.45 niet op school zijn, zullen wij telefonisch contact met u zoeken.  
Indien er geen geoorloofde reden is voor het te laat komen, wordt dit als ongeoorloofd 
in het school administratiesysteem gemeld (dit zijn we wettelijk verplicht). Mocht uw 
kind(eren) meerdere malen ongeoorloofd afwezig zijn, dan krijgt u sinds 1 april 2017 
vanzelf bericht van de leerplichtambtenaar waar u zich zal moeten verantwoorden.  
 
Onderwijs is van groot belang voor leerlingen. Niet voor niets staat dit zo nadrukkelijk 
beschreven bij de rechten van het kind. Ouders moeten zich daarom ook inzetten om 
de ontwikkelingsgang van hun kind zo onbelemmerd mogelijk te laten verlopen. 
Hiervoor is het belangrijk dat leerlingen ook zoveel mogelijk van het onderwijs kunnen 
volgen. Probeer bezoeken aan huisarts of tandarts zo te plannen dat die buiten de 
schooluren vallen. Gezien het 5-gelijke dagen model zijn de opties hiertoe breed. 
 
Een kind van vier jaar is nog niet leerplichtig, maar zien we wel graag naar school 
komen. Een kind wordt pas leerplichtig vanaf de eerste schooldag volgend op de 
maand waarin het vijf jaar wordt. 
 
8.6. Verzuim en verlofregeling 
Wilt u verlof voor uw kind, dan dient u twee maanden van tevoren contact op te nemen 
met de directeur om daar een verlofformulier te verkrijgen, vervolgens in te vullen en te 
retourneren. Elke vorm van verlof dient schriftelijk en op tijd te worden aangevraagd. 
De directie zal eveneens schriftelijk reageren. 
 
De Leerplichtwet beperkt de mogelijkheden tot het verlenen van extra (vakantie-)verlof: 
toestemming voor extra verlof tot en met 10 schooldagen moet worden aangevraagd 
bij de schoolleiding. Dit wordt echter alleen in zeer bijzondere gevallen verleend 
(gewichtige omstandigheden en afhankelijk van de aard van het beroep van de 
kostwinner). Voor verlofperiodes langer dan 10 dagen per schooljaar beslist de 
leerplichtambtenaar van de gemeente Oss. Hierbij wordt veel waarde gehecht aan het 
advies van de directeur van de school. In gevallen, waarin de specifieke aard van de 
werkzaamheden van een van de ouders, het onmogelijk maakt om een gezamenlijke 
gezinsvakantie te plannen in de schoolvakanties, kan eenmalig voor maximaal 10 
schooldagen extra verlof worden verleend (niet in de eerste twee weken van het 
schooljaar!). Dit verlof kan uitsluitend worden verleend door de directeur en eventueel 
in overleg met de leerplichtambtenaar en kan nooit langer dan 10 schooldagen zijn. 

• De aanvraag voor verlof dient ruim van tevoren (minimaal 2 maanden) te worden 
ingediend; 

• Let erop, dat schoolvakanties vanwege vakantiespreiding elk jaar op een ander 
tijdstip beginnen; 

• Vakantieverlof in de eerste twee schoolweken na de zomervakantie is niet 
mogelijk; 

• Verlof, dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of 
leerplichtambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim en wordt gemeld 
aan de Officier van Justitie middels een proces-verbaal. U staat dan bij justitie 
geregistreerd. 

 
 
 
 
 

8.5. Leerplicht 
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Voorbeelden van enkele niet gewichtige omstandigheden:  

• Het eerder vertrekken of later terugkomen van vakantie om de drukte op de wegen 
te vermijden; 

• Het eerder vertrekken, omdat men voor een bepaald tijdstip het vakantieadres 
bereikt moet hebben; 

• Het eerder vertrekken omdat men de vliegtuig of boot-tijden moet halen. 

• Het vervroegen van de vakantie in verband met lagere prijzen; 

• Het ontbreken van andere boekingsmogelijkheden, vooral ontstaan door te laat 
boeken; 

• Een uitnodiging van kennis of familie, om mee op vakantie te gaan buiten de 
schoolvakanties om

 
Stafbureau Optimus Molenstraat 19         5431 BW Cuijk 
 Postbus 315             5430 AH  Cuijk 
 tel. 0485 318910      fax. 0485 330125 
 info@optimusonderwijs.nl 
 www.optimusonderwijs.nl 

Voorzitter Raad van Toezicht  Dhr. P.M.L. Tijssen 

Voorzitter College van Bestuur Dhr. Harrie van de Ven 
Lid College van Bestuur Dhr. Michel van den Berg 
 
De scholen van Optimus primair onderwijs: 
 
De Akkerwinde Vianen  De Regenboog Cuijk 

De Bakelgeert Boxmeer  De Regenboog Schaijk 

De Bogaard Ravenstein  De Kreek’l Reek 

De Bolster Sambeek  ‘t Schrijverke Herpen 

De Bongerd Haps  De Sprankel Grave 

De Bongerd Gassel  St Jozef Velp 

Den Omgang Schaijk  St Lambertus Haren 

Dr J. de Quay Beers  Het Telraam Oeffelt 

De Ester Escharen  Vlasgaard Zeeland 

Klim Op Megen  De 4 Heemsleerlingen Deursen 

De Linde Macharen  De Waaij Cuijk 

Lindekring St Agatha  De Wegwijzer Grave 

Oventje Zeeland  De Weijerwereld Boxmeer 

Onze Bouwsteen Beugen  De Zevensprong Cuijk 

De Raamdonk Grave  SBO Het Baken Oss 

SBO Palet Boxmeer    

     

 

  
  

8.7. Raad van Toezicht / College van Bestuur Optimus Primair Onderwijs 
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9. Afsluiting 

 
 
9.1 Slotwoord 

U heeft deze digitale schoolgids van ‘t Schrijverke doorgenomen. We hopen dat deze u 
voorziet van voldoende informatie. 
 
Mogelijk bevat de schoolgids punten die vragen bij u oproepen. Laat het ons weten als 
u tips heeft, waardoor we onze schoolgids kunnen verbeteren. Stuit u op 
onduidelijkheden op onderwijsinhoudelijk gebied dan kunt u bij de directie het 
schoolplan inzien.  
 
Heeft u wensen of ziet u graag veranderingen in de organisatie van onze school, laat 
dit dan weten via de groepsleerkracht, de directeur of de (ouder-)leden van de 
medezeggenschapsraad. 
 
Wij zijn altijd blij met opbouwende kritiek of feedback, vooral als deze voorzien is van 
concrete en constructieve mogelijkheden om zaken te verbeteren. 
 
We verheugen ons op een prettige samenwerking met u en uw leerlingen. 
 
Namens ouderraad, medezeggenschapsraad en schoolbestuur, 
en het schoolteam van basisschool ’t Schrijverke. 
 
 
Patricia Martinus 
Directeur 
 

 

 
 

 


