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Een woord vooraf 

Voor u ligt de schoolgids 2020 - 2021 van Basisschool Meerdijk.  
In deze gids geven wij aan waar onze school voor staat, wat ons drijft, hoe wij een en ander trachten te 
realiseren, wat de resultaten zijn en waarop u ons kunt aanspreken.  
De schoolgids is bedoeld voor ouders en verzorgers van de kinderen, die al op onze school zitten en 
voor een ieder die informatie wenst over Basisschool Meerdijk. 
Naast de schoolgids wordt elk jaar een activiteitenkalender met actuele informatie gepubliceerd op de 
website van onze school www.meerdijk.nl Eventuele veranderingen van deze schoolgids zullen in de 
nieuwsbrief ‘De Tussenbeide’ met u worden gedeeld. 
 
Waarom deze schoolgids?  
Een belangrijk deel van het kinderleven speelt zich af op de basisschool. In acht jaar tijd brengt een 
kind ruim 7520 uur op de basisschool door. Een basisschool kies je dan ook met zorg uit en samen met 
u willen we zo goed mogelijk aan het onderwijs voor uw kind werken. Scholen verschillen in werkwijzen, 
identiteit, sfeer en in wat kinderen er leren.  
We hopen dat u deze gids met veel interesse leest. Hoewel basisschool Meerdijk verantwoordelijk is 
voor de inhoud van de schoolgids maken we incidenteel gebruik van door andere organisaties  
aangeleverde teksten. Hebt u suggesties voor verbeteringen of mist u informatie? Zeg het ons dan, zo-
dat we de volgende gids weer een stukje beter kunnen maken. Deze schoolgids is vastgesteld met in-
stemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR). Laat ook dit schooljaar een fijn 
jaar worden voor u en uiteraard voor uw kinderen.  
 
 
Namens het team en de medezeggenschapsraad van Basisschool Meerdijk, 
 
 
 
Marie-Antoinette Megens 
Directeur 
 
Basisschool Meerdijk 
Frans Halslaan 17 
5143 GJ Waalwijk 
T: 0416-563963 
E: info@meerdijk.nl 
W: www.meerdijk.nl 
Brin: 13CP00 
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Onze school 

Gebouw  

Het gebouw stamt uit 1979 en ligt in wijk Meerdijk in het zuidoosten van Waalwijk. Het gebouw bestaat 
uit 8 groepslokalen en 1 onderwijsplein. De speelzaal is bestemd voor de kinderen uit de groepen 1 en 
2. De lokalen van groep 5 tot en met 8 hebben een extra ruimte, die wij de "woonkamer" noemen. Hier 
trekken de kinderen zich terug om een boek te lezen, te werken met de computer of hun taken  
zelfstandig te verwerken. Er is een ruime speelplaats met enkele speeltoestellen. Het speellandschap 
grenst aan de speelplaats en biedt vele mogelijkheden om te spelen in een natuurlijke omgeving. De 
kleuters hebben een aparte speelplaats aan hun eigen zijde van het gebouw. 
 

 
 

Historie 

De school is gestart op 1 augustus 1979 en de officiële openingsdatum was 20 juni 1980. In 2005 heb-
ben we het 25 jarig bestaan gevierd. In 2020 bestaat de school 40 jaar. In verband met de Coronacrisis 
werd het jubileum uitgesteld en zal Meerdijk 40 jaar gevierd worden in 2021. 
In Waalwijk liggen 12 wijken. Eén ervan heet Meerdijk.  
De wijk Meerdijk telt 2840 (01-01-2018) inwoners. Waalwijk was het hart van de Langstraat, dat eeu-
wenlang het centrum vormde van de Nederlandse schoen- en lederproductie. De Langstraat was  
oorspronkelijk een dijk die van oost naar west door een moerassig landschap liep dat zich bevond tus-
sen de Maas en de hoger gelegen Brabantse zandgronden. Meerdijk is een woonwijk in een  
groene omgeving nabij de Loonse en Drunense duinen.  
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Identiteit 
 
Basisschool Meerdijk is een katholieke school. Dat betekent dat het leefklimaat op onze school in het 
perspectief staat van het katholieke geloof als bron van inspiratie voor menselijk leven. 
Het is de verantwoordelijkheid van het bestuur, de schoolleiding en alle medewerkers om dat klimaat 
vorm te geven. De normen, waarden en idealen van onze samenleving en antwoorden op fundamentele 
levensvragen van de mensen worden vanuit de christelijke levensbeschouwing gegeven en beleefd. 
Deze levenshouding zal tot uiting moeten komen in de onderlinge verhoudingen op school en  
daarbuiten, door respect en eerbied te hebben voor ieders eigenheid, door een bijzondere aandacht te 
hebben voor de zwakkeren onder ons. 
Wij willen vanuit deze visie onze leerlingen opvoeden tot waarachtige zelfstandigheid opdat zij goed 
functioneren in de samenleving vanuit een persoonlijke verantwoordelijkheid.  
 
Stichting Leerrijk! 

Sinds 1 januari 2005 maakt onze school deel uit van Leerrijk!, een stichting voor primair onderwijs in de 
gemeenten Waalwijk en Loon op Zand. 
Op dit moment wordt op veertien basisscholen en een school voor speciaal basisonderwijs onderwijs 
gerealiseerd. Hierbij wordt nauw samengewerkt met ouders/verzorgers. 
 
 
 
 
 
 
Leerrijk!  
De naam van de stichting: Leer Rijk! is tevens haar motto. 
Zoals uit het logo blijkt moet de naam gelezen worden als een gebiedende wijs, een opdracht aan  
leerlingen en de binnen de stichting werkzame mensen: Leer rijk!  
Hiermee maken we duidelijk hoe we de ontwikkeling van zowel de kinderen die onze scholen bezoeken 
als de voor hen werkende mensen graag zien. Het figuurtje in het logo maakt daarbij overduidelijk een 
stap voorwaarts! 
 
Visie op actief burgerschap en sociale integratie  
Onze school wil graag dat de leerlingen betrokken burgers worden die een bijdrage kunnen en 
willen leveren aan een duurzame leefbare wereld. 
 
Onze kinderen van nu zijn de volwassenen van later en zij zullen degene zijn die de 
maatschappij draaiende moeten houden. Om dat te kunnen doen, zullen ze bepaalde kennis en  
vaardigheden moeten hebben en een actieve houding moeten ontwikkelen. Ze zullen zelf stevig in de 
wereld moeten staan om behulpzaam, eerlijk en respectvol naar anderen te kunnen zijn. Als kinderen 
over elkaar, elkaars cultuur en geloof leren zullen ze elkaar beter begrijpen en zullen ze beter in staat 
zijn verschillen en ‘anders’ zijn te accepteren. Door afspraken centraal te stellen in de klas, 
in de school en in het verkeer leren de kinderen dat er regels nodig zijn om een veilige maatschappij te 
realiseren. 
 
Nederland is een democratische rechtsstaat. Democratisch, omdat de burgers kiezen wie het 
land regeert. Een rechtsstaat, omdat iedereen zich aan wetten en regels moet houden, zowel 
de burgers als de overheid. Het betekent ook dat iedereen die het ergens niet mee eens is aan 
een onafhankelijke persoon mag vragen hoe het zit. Die onafhankelijke persoon is de rechter. 
Het is belangrijk voor kinderen om te weten hoe zo’n democratische rechtsstaat ontstaan is, in 
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elkaar zit en hoe zij daarin later een rol kunnen gaan spelen. 
 
Omdat we in dit land vrijheid van meningsuiting hebben is het belangrijk dat kinderen zich een 
eigen mening weten te vormen, maar ook dat zij meningen van anderen leren te respecteren 
en onverdraagzaamheid en discriminatie leren af te wijzen. 
 
Ten slotte is het belangrijk voor de kinderen te leren over de wereld, de natuur en het milieu en vooral 
hoe zij er met z’n allen voor kunnen zorgen dat de wereld voor hen en degene die na hen komen 
leefbaar blijft. 
 
Op stichtingsniveau hanteren we de volgende kernwaarden met bijhorende begrippen en missie  
die aansluiten op het bovenstaande. Scholen krijgen de opdracht om deze kernwaarden en  
begrippen te vertalen naar concreet zichtbaar gedrag.  
  

Kernwaarden Leerrijk! 

De onderstaande 5 kernwaarden geven aan waar de stichting voor staat;  
ze vormen als het ware de meetlat voor gedrag en handelen. 
 
Samenwerking 
“Wij leren van en met elkaar” 
Kwaliteit 
“Wij dagen kinderen en volwassenen uit om talenten en competenties veelzijdig te ontwikkelen” 
Autonomie 
“Wij stimuleren passende zelfstandigheid en het nemen en dragen van verantwoordelijkheid” 
Respect 
“Wij gaan respectvol om met de ander en de wereld” 
Creativiteit 
“Wij moedigen innovatieve denk- en handelwijzen aan” 
 
Collectieve Ambitie Leerrijk! 

Deze kernwaarden hebben we vertaald in de volgende collectieve ambitie: 
 
Wij bieden een veilige, toekomstgerichte en uitdagende leeromgeving waar kinderen en volwassenen 
vanuit hun uniciteit talenten en competenties ontwikkelen. 
 
Wij zijn een permanent ontwikkelende en lerende organisatie waar van elkaar en ook van de wereld 
wordt geleerd. 
 
Op basis van onze identiteit leveren we een actieve bijdrage aan het realiseren van een leefbare en 
duurzame wereld. Respect voor elkaar en de omgeving is daarbij vanzelfsprekend.                             
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Hoe te bereiken? 
Elke school van de stichting maakt vanuit de missie/collectieve ambitie de vertaalslag naar de 
eigen school, waarbij behoud van de eigen identiteit centraal staat. Verscheidenheid in eenheid. 
Leerrijk! wil geen uniforme scholen. Wel moeten alle Leerrijk! scholen herkenbaar zijn aan het 
feit dat zij zich laten leiden door de collectieve ambitie van Leerrijk! Zij hebben  
weliswaar een eigen visie, maar deze zal ingebed moeten zijn in de collectieve ambitie van  
Leerrijk!  
 
De scholen hebben vrijheid van handelen binnen de kaders van het Leerrijk!-beleid.  
De autonomie van scholen is altijd relatief. Het bestuur is en blijft verantwoordelijk. Het bestuur 
geeft de scholen ruimte, maar is en blijft aanspreekbaar op haar verantwoordelijkheden. Ook als 
deze namens het bestuur worden uitgeoefend. Het geven van veel vrije ruimte aan de scholen is  
gebaseerd op vertrouwen. Het bestuur vertrouwt de autonomie aan de scholen, mits de school 
de verantwoordelijkheid neemt en er zodanig naar handelt. Hierbij past een systematische,  
uitdagende en effectieve manier van verantwoording afleggen. Het betreft het afleggen van  
verantwoording van de directeur aan het bestuur en van het bestuur aan de Raad van Toezicht.  
 
Leerrijk! kent een ”platte organisatie” waarin drie lagen te onderscheiden zijn.  
De Raad van Toezicht, bestaande uit maximaal 7 personen, houdt integraal toezicht op het  
College van Bestuur en zijn beleid, in het bijzonder de realisatie van de doelstelling van de  
organisatie. 
 
Leerrijk! heeft sinds 1 juli 2020 een eenhoofdig College van Bestuur. Deze wordt ondersteund door twee 
managementassistenten. Het bestuur legt over de taakuitvoering verantwoording af aan de Raad van 
Toezicht. 
 
De derde laag wordt gevormd door de schooldirecteuren. Deze fungeren als integraal  
schooldirecteur en zijn eindverantwoordelijk voor “de school”. De directeuren leggen over de  
uitvoering van hun werkzaamheden verantwoording af aan het College van Bestuur. 
Binnen de scholen wordt op een bij de school passende wijze nader vorm gegeven aan de  
leiding. 
 
 
Het directeurenoverleg 
Binnen Leerrijk! neemt het directeurenoverleg een belangrijke plaats in. Het directeurenoverleg 
heeft een belangrijke stem bij het vaststellen van beleid. Daarnaast fungeert het overleg als een 
ontmoetingsplaats voor directeuren waar collegiale consultatie en intervisie plaatsvindt. Voor het 
College van Bestuur is het directeurenoverleg een belangrijk middel om voeling te houden met de 
praktijk van alledag in de scholen. 
 
Voor meer informatie: www.leerrijk.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.leerrijk.nl/
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Contactgegevens 
Bezoekadres: 
Bestuursbureau Leerrijk!  
Dodenauweg 2 
5171 NG Kaatsheuvel 
Telefoon: 0416- 32 07 68 
e-mail:     info@leerrijk.nl  
     
E-mailadressen:  
College van Bestuur: Petra de Jager 
info@leerrijk.nl  
 
Ondersteuning: 
Marjon van der Mee  marjonvandermee@leerrijk.nl 
Nicole Mangels  nicolemangels@leerrijk.nl  
Marieke Verhoeven  mariekeverhoeven@leerrijk.nl  
Sabine Kivits   sabinekivits@leerrijk.nl 
 
 
Leden Raad van Toezicht: 
Paul Stuiver (voorzitter) 
Giso Fuite 
Bellinda Herman 
Birgit van Rossum 
Peter Stoffer 
 
Onderwijsinspectie: 
Postadres: 
Postbus 2730  
3500 GS Utrecht 
 
Landelijk telefoonnummer: 088-6696060  
www.onderwijsinspectie.nl  
info@owinsp.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@leerrijk.nl
mailto:info@leerrijk.nl
mailto:marjonvandermee@leerrijk.nl
mailto:nicolemangels@leerrijk.nl
mailto:mariekeverhoeven@leerrijk.nl
mailto:sabinekivits@leerrijk.nl
mailto:info@owinsp.nl
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Waar Basisschool Meerdijk voor staat 

Missie Meerdijk 

Onze missie is beschreven in de collectieve ambitie van Stichting Leerrijk! 
Wij willen een veilige, toekomstgerichte en uitdagende leeromgeving bieden waar kinderen en  
volwassenen vanuit hun uniciteit talenten en competenties ontwikkelen. 
Wij willen een permanent ontwikkelende en lerende organisatie zijn waar van elkaar en ook van de  
wereld wordt geleerd. 
Wij willen op basis van onze identiteit een actieve bijdrage leveren aan het realiseren van een leefbare 
en duurzame wereld. Respect voor elkaar en de omgeving is daarbij vanzelfsprekend. 
Wij vinden het van groot belang dat basisschool Meerdijk voor elk kind een school is, waar het kind zich 
gezien weet en thuis voelt.  
 
Visie Meerdijk 

Basisschool Meerdijk is een school die kinderen zo optimaal mogelijk wil begeleiden bij hun ontplooiing 
en groei in de maatschappij. Zij wil dit realiseren door uit te gaan en aan te sluiten bij de drie  
basisbehoeften van elk kind:  
De behoefte aan relatie: met name de relatie tussen  leerkracht en kind enerzijds en kinderen 
onderling anderzijds, kan een wederzijds gevoel van waardering doen ontstaan, waardoor het vertrou-
wen van het kind kan groeien; 
De behoefte aan competentie: met name het besef zelf iets te kunnen, zal, naast het in de vorige zin 
genoemde vertrouwen, ook het zelfvertrouwen van het kind vergroten; 
De behoefte aan autonomie: (onafhankelijkheid): als kinderen op basis van wat ze kunnen ook zelf 
initiatieven mogen nemen, komen we expliciet aan deze behoefte tegemoet. 
 
We proberen ons onderwijs zo optimaal mogelijk af te stemmen op de leer - en ontwikkelingsbehoeften 
en mogelijkheden van het kind: adaptief onderwijs. 
De school wil kinderen ondersteunen en groot brengen in een context waarin de uiteindelijke oplossing 
niet alleen belangrijk is, maar ook de wijze waarop naar oplossingen wordt toegewerkt. 
Belangrijke begrippen in onze visie zijn: 
Betekenisvol leren: kinderen geven zelf op allerlei manieren aan wat ze graag willen leren.  
Zinvol leren: de school/leerkracht geeft aan wat het kind moet/mag leren. 
De leerkracht streeft ernaar het kind een positief zelfbeeld te laten ontwikkelen door structuur, veiligheid 
en vertrouwen in een uitdagende omgeving. 
 

Schoolplan  

Op basis van een kwaliteitsonderzoek bepaalt de school welke ontwikkelingsactiviteiten de school in de 
planperiode van vier jaar uit gaat voeren op het gebied van organisatie, identiteit, onderwijs, personeel 
en beheer, daarbij rekening houdend met en afstemmend op de populatie en omgeving van de school. 
Dit alles wordt beschreven in het schoolplan en de daaruit voortkomende jaarplannen. Het schoolplan is 
daardoor te typeren als een kerndocument voor de schoolontwikkeling. Een document waaraan alle  
partijen kunnen aflezen waar de school staat, waar deze heen wil en hoe men dat doel denkt te  
bereiken. Ook voor het stichtingsbestuur is het schoolplan een belangrijk document.  
 
Aan het schoolplan worden de volgende kernfuncties toegekend: 
Het opstellen van het schoolplan zorgt er voor dat scholen zich periodiek systematisch bezinnen op de 
schoolontwikkeling. 
Met het schoolplan en de bijhorende jaarplannen en jaarverslagen legt de school verantwoording af over 
de gang van zaken aan het stichtingsbestuur, MR en inspectie. 
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STICHTINGSPLAN SCHOOLPLAN

missie Leerrijk!

STRATEGISCH BELEID OP STICHTINGSNIVEAU

IDENT/ORGAN ONDERWIJS PERSONEEL BEHEER

STICHTINGSJAARVERSLAG SCHOOLJAARVERSLAG

STICHTINGSJAARPLAN SCHOOLJAARPLAN

ident / organ onderwijs personeel beheer ident / organ onderwijs

plansysteem Leerrijk! 

wet en regelgeving eigen inbrengmaatschappij

onderwijs personeel beheer ident / organ ident / organ onderwijs personeel beheer 

personeel beheer 

ident / organ onderwijs personeel beheer ident / organ onderwijs personeel beheer 

 
 

Schoolplan 2019-2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mindscape Schoolplan 2019-2023 
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Het onderwijs heeft steeds meer te maken met een omgeving die sneller dan ooit verandert.  
Voortdurend worden er nieuwe eisen gesteld aan scholen en aan de mensen die er werken. De  
hoofdfuncties van iedere school zijn kwalificatie, socialisatie en subjectivering of persoonsvorming.  

Bij de kwalificatiefunctie gaat het om de vraag of ons onderwijs de 
leerlingen uitrust met kennis, vaardigheden en houdingen die relevant 
zijn voor het vervolgonderwijs en de arbeidsmarkt en waarmee de  
jongere zich kan handhaven in een complexe, multiculturele samenleving. 
De socialisatiefunctie van ons onderwijs zorgt ervoor dat jongeren deel 
worden van de tradities, dagelijkse praktijken en beroepspraktijken. Ons 
onderwijs bereidt leerlingen voor op deelname aan de samenleving door 
hen het leerproces te laten doorlopen dat gericht is op het aangaan van 

een diepe verbinding met jezelf, de ander en de omgeving vanuit zoveel mogelijk perspectieven. Dit 
gaat hand in hand met de persoonsvorming of subjectivering dat betrekking heeft op de ontwikkeling 
van de eigen identiteit en uniciteit: wie ben ik, wat kan ik en wie wil ik zijn (in relatie tot de sociale 
groep waar ik deel van uitmaak, maar waar ik me ook van onderscheid). 
Eén van de vragen die we ons zelf stellen is: “Wat moeten leerlingen leren in ons funderend onderwijs?” 
Maar ook vragen we ons af hoe we ons onderwijs toekomstbestendig kunnen maken en houden.  
Op welke manier geeft Basisschool Meerdijk invulling aan het realiseren van haar kerntaak in een snel 
veranderende wereld?  
De kerntaak van elke lerende school is het vormgeven van boeiend onderwijs, dat past in deze tijd en 
voorbereidt op de komende tijd. Wat doet ertoe in onze school? Hoe leren we doen, wat ertoe 
doet? Visievorming is een voortdurende ontwikkeling. 
“Waar zijn we nu en waar willen we naar toe?” Hoe willen we bijdragen aan kennisontwikkeling,  
maatschappelijke toerusting en persoonsvorming van leerlingen en wat is de goede balans tussen de 
drie hoofddoelen van ons onderwijs?  
 
Tussen de gezamenlijke visie en de actuele werkelijkheid ligt vaak een 
kloof, die overbrugd moet worden (zie afbeelding “Creatieve spanning”). 
Daarvoor zijn strategieën en concrete acties nodig die we in het schoolplan 
beschrijven vanuit verschillende niveaus van denken en handelen. Het gaat 
om visie, mentale modellen, structuren, patronen en gebeurtenissen.  
De mentale modellen laten zien welke opvattingen, aannames en waarden 
passen bij de visie-uitspraak. De structuren moeten passen bij de  
opvattingen. Hoe organiseren we dat? Het gaat bij de structuur onder meer 
om tijd, middelen, taakverdeling en de regels, die nodig zijn om de visie 
waar te maken.    
Welke gedragspatronen willen we laten ontstaan?  
Wat zien we de komende periode toenemen of afnemen als we hieraan werken? Welke gebeurtenissen, 
concrete situaties ontstaan er? Wat doen we dan? Wat zeggen we? Wat zien we in de school en in de 
klas?  
 
Basisschool Meerdijk wil een permanent ontwikkelende en lerende organisatie zijn waarin de vijf  
disciplines (Peter Senge) “teamleren, persoonlijk meesterschap, gedeelde visie, explicitering van mentale 
modellen en het systeemdenken” de missie en de visie van de school versterken. 
Wij willen onderwijs dat Boeiend, Effectief en Opbrengstgericht is. Boeiend Effectief Opbrengstgericht 
Onderwijs als dragend concept. Talentontwikkeling en het verhogen van de pedagogische- en cognitieve 
opbrengsten zijn daarbij sleutelbegrippen. De professionalisering van leerkrachten en het versterken van 
hun innovatiekracht zijn belangrijke invalshoeken. Leerkrachten zijn de spil bij het stimuleren van  
optimaal leren door leerlingen. Leren “leren”, waarbij de leerling de regie krijgt en neemt. De leerling als 
onderzoeker, vragend en nieuwsgierig, die de ruimte en het vertrouwen krijgt van de leerkracht, die 
onderwijs van betekenis wil verzorgen.  
 

Creatieve spanning  
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Vijf koersuitspraken geven richting aan de schoolontwikkeling de komende schoolplanperiode  
2019-2023. 

 
Koersuitspraak 1 
Uitwerking van de kernwaarden en missiebegrippen in de vorm van een collectieve ambitie continueren.  
 
Koersuitspraak 2 
We geven Boeiend Onderwijs vorm, betekenisvol en duurzaam. 
 
Koersuitspraak 3  
We willen onze leerlingen optimale kansen bieden binnen de ontwikkeling en de regelgeving van het 
‘Passend Onderwijs’. 
 
Koersuitspraak 4 
We willen dat kwaliteitszorg het leren zichtbaar maakt op elk niveau.  
 
Koersuitspraak 5  
Wij werken aan het vergroten van de samenhang binnen alle niveaus van de organisatie teneinde een 
professionele leergemeenschap te realiseren. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koersuitspraken 2019-2023 
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Organisatie Basisschool Meerdijk  

Het team en ondersteunend personeel van basisschool Meerdijk 

Het team bestaat uit een directeur, een IB/er (interne begeleider), groepsleerkrachten  
en een conciërge. 
 
directeur Mevr. M-A Megens 
Intern Begeleider/Managementlid Mevr. N. Lebens 
Leerkracht 
Leerkracht 
Leerkracht 
Leerkracht 
Leerkracht 
Leerkracht 
Leerkracht 
Leerkracht 
Leerkracht 
Leerkracht 
Leerkracht 
Leerkracht 

Mevr. A. van Zelst 
Men.  P. Vugts 
Mevr. P. Soethout 
Mevr. T. Pijnenburg 
Mevr. M. Mandemakers 
Mevr. M. Maas 
Mevr. S. Laros 
Mevr. J. Hilgerdenaar 
Mevr. Y. Haertlein 
Mevr. L. van der Geer 
Mevr. M. van Beijnen 
Mevr. M. Beaard 

Vakleerkracht Bewegingsonderwijs Men.  A. Bijl 
Onderwijsassistent 
Onderwijsassistent 

Mevr. E. van Daal 
Mevr. E. Blankers 

Conciërge  
Assistent conciërge 

Men.  R. Groeneveld 
Men.  G. Langermans 

 

Medezeggenschapsraad 

De MR is een afvaardiging van het personeel (2 leden) en van de ouders/verzorgers (2 leden) die  
kinderen op school hebben en houdt contact met de directie op het gebied van het te volgen en  
gevoerde beleid. Zij heeft met betrekking tot voorgenomen besluiten van het schoolbestuur 
advies- of instemmingsrecht. Voor wat betreft de school-overstijgende zaken (zaken met betrekking tot 
alle 14 scholen van de stichting) is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Een lid 
van de medezeggenschapsraad heeft zitting voor een periode van 3 jaar. 
Een lid van de medezeggenschapsraad treedt na zijn zittingsperiode af en is terstond  
herkiesbaar. De vergaderingen van de MR zijn openbaar.  
U vindt de data van vergaderingen in de schoolkalender.  
Leden Medezeggenschapsraad Meerdijk:  
Voorzitter dhr. G. Kempff (ouder) 
Lid  mevr. S van Iersel (ouder) 
Lid  mevr. P Soethout (personeel) 
Lid  mevr. M. Beaard (personeel) 
Adviserend lid mevr. N. Lebens en/of mevr. M-A Megens 
 
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 

Sinds de fusie van de schoolbesturen van katholiek onderwijs in Waalwijk, Sprang-Capelle, Kaatsheuvel 
en Loon op Zand leveren de scholen 12 leden voor de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad: 
6 leden door de personeelsgeledingen van de medezeggenschapsraden worden gekozen; en 
6 leden door de oudergeledingen van de medezeggenschapsraden worden gekozen. Vanaf schooljaar 
2020-2021 is het aantal leden teruggebracht naar 5 leden voor de personeelsgeleding en 5 leden voor 
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de oudergeleding. 
Iedere school heeft een MR, waarbij het instemming - en adviesrecht voor schoolspecifieke zaken ligt. In 
toenemende mate zijn er aangelegenheden met een school-overstijgend karakter. Het is minder efficiënt 
deze in iedere MR te behandelen, hiervoor treedt de GMR in de plaats. Ook zijn daardoor meer  
waarborgen voor een uniform beleid. Tevens wordt er meer kennis gebundeld om de voorstellen vanuit 
het bestuur van het juiste advies te voorzien. Welke aangelegenheden uit de MR naar de GMR zijn  
overgedragen ligt vast in de reglementen voor MR en GMR. 
 
De GMR onderhoudt primair contact met het bestuur, voor de MR is dit primair met de directie van de 
school. Zo heeft de GMR zich de afgelopen jaren onder meer bezig gehouden met het formatieplan over 
de scholen heen (verdeling), de benoemingsprocedure voor leerkrachten, aanpassingen t.a.v. het  
personeelsbeleidsplan, zorgplan, arbobeleidsplan.  
Ook in de toekomst zal de GMR zich met deze zaken bezighouden. Ieder jaar wordt er gekeken wat  
prioriteit heeft. Uiteindelijk allemaal aangelegenheden die tot doel hebben het onderwijs aan uw kind te 
optimaliseren. 
 

De Ouderraad 

De doelstelling van de ouderraad is de belangen te behartigen van alle ouders van wie de kinderen  
onderwijs ontvangen op de Meerdijkschool. Zij adviseert aan en treedt in overleg met de directie van de 
school, het onderwijsteam en andere personen en instanties voor zover dit nodig is. 
Daarnaast organiseert zij activiteiten voor ouders en leerlingen in de meest ruime zin van het woord. 
Hieronder ziet u een korte opsomming van de activiteiten die gedurende het schooljaar georganiseerd 
worden door de ouderraad in samenwerking met de event manager en leerkrachten of zaken waarbij de 
ouderraad de ondersteuning levert aan de leerkrachten: 

  Kinderboekenweek 
  Sinterklaas op school, Kerstviering, Carnaval, Pasen 
  Sportdag/Koningsspelen 
  Schoolreis/Meerdijkdag 
  Organisatie schoolfotograaf 
  Avond 4 daagse 
  Commissie BVL 
  Luizenbrigade 
  Acties 

 

De ouderraad vergadert ca. 6 keer per jaar in aanwezigheid van een teamlid. De vergaderingen zijn op 
school en zijn openbaar. In de jaarvergadering van de ouderraad stelt de ouderraad de ouderbijdrage 
en de jaarverslagen vast en bespreekt de diverse commissieactiviteiten. De ouderraad legt  
verantwoording af over de besteding van de financiële middelen. 
De bijdrage voor het schooljaar 2019-2020 was €30,-.  De bijdrage is op vrijwillige basis en de 
indexering van de bijdrage voor schooljaar 2020-2021 gebeurt tijdens de jaarvergadering van de  
ouderraad.  
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 zoals het feest van Sint Nicolaas, Kerstmis, Carnaval, Pasen. 
De overige kosten bestaan uit een bijdrage voor de schoolreis en het schoolverlaterskamp.  
De ouderraad organiseert om het jaar een schoolreis. Elk jaar wordt er een bijdrage gevraagd aan de  
ouders/verzorgers van groep 8 voor het schoolverlaterskamp. 
 
Financiële ondersteuning 
Voor sommige ouders kunnen de vrijwillige ouderbijdrage of de kosten voor het schoolreisje of het 
schoolverlaterskamp een probleem vormen. Bij de gemeente kunt u in sommige gevallen om een  
bijdrage vragen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de directeur van de school. Deze kan u helpen 
de juiste weg te bewandelen. 



 

Schoolgids  16   
Basisschool Meerdijk     

 
Dagelijks bestuur Ouderraad Meerdijk:  
Voorzitter  mevr. D. Timmer  
Secretaris  mevr. M van de Hoven 
Penningmeester mevr. van Drunen 
 
Klassenouders 
Elk schooljaar worden klassenouders gevraagd. Zij ondersteunen de leerkracht bij het organiseren van 
activiteiten in de groep en buiten de groep. De klassenouder is de rechterhand van de leerkracht. Alle 
ouders kunnen zich opgeven in de eerste twee weken van het schooljaar. Wie deze rol gaat vervullen, 
wordt vermeld in de nieuwsbrief ‘De Tussenbeide’. 
 

 

De Leerlingenraad 

Een leerlingenraad is een raad die bestaat uit door leerlingen gekozen of benoemde  
vertegenwoordigers. Een leerlingenraad behartigt de belangen van leerlingen. Veel voorkomende  
onderwerpen bij een leerlingenraad gaan bijvoorbeeld over schoolfeesten, het leerlingenstatuut, het 
mee organiseren van een evenement op school, keuze methodes en deelname in diverse commissies. 
Daarnaast is de leerlingenraad bevoegd om - gevraagd en ongevraagd - advies uit te brengen aan de 
medezeggenschapsraad, voornamelijk over zaken die leerlingen direct aangaan. In Nederland is de  
leerlingenraad niet verplicht. 
Waarom een leerlingenraad  
In 2010 is de wens uitgesproken dat er behoefte was aan een leerlingenraad. We wilden meer inspraak 
voor leerlingen bij het opstellen van regels, kinderen meer betrekken bij onderwijsinhoudelijke  
ontwikkelingen en hun mening vragen over diverse zaken.  
In het onderwijs dienen we aandacht te besteden aan: actief burgerschap en sociale integratie.  
Door het oprichten van een leerlingenraad kunnen leerlingen op een democratische wijze actief  
participeren en meedenken over schoolse zaken. Leerlingen worden hiermede zelfverantwoordelijke 
burgers, die op deze wijze actief kunnen deelnemen aan het verbeteren van de omgeving.  
 
Informatie over samenstelling, lidmaatschap, verkiezing, vergaderfrequentie, gespreksonderwerpen 
zie het Statuut Leerlingenraad.  
 

De school als leergemeenschap 

Het pedagogisch klimaat 

Wat verstaan wij onder een pedagogisch klimaat?  
Elke school heeft zijn eigen sfeer. Een sfeer die in een gebouw hangt en die u bij binnenkomst proeft. 
De sfeer wordt bepaald door de inrichting, de mensen die er werken, maar nog meer door hoe die  
mensen werken, samenwerken met kinderen en met elkaar.  
Wij gaan ervan uit dat elk kind zich van nature wil ontwikkelen, zowel binnen als buiten de school, 
waarbij een stimulerende omgeving een heel belangrijke rol speelt.  
Daarom moeten wij allen zorgen dat de bouwstenen; geborgenheid, communicatie, uitdaging,  
samenwerken en reflectie deze ontwikkeling mogelijk maken.  
Wij trachten dit als volgt te realiseren:  

 vanuit de inrichting van het gebouw en de omgeving: warm, kindvriendelijk, gestructureerd en 
uitdagend;  

 vanuit het kind, leerkracht en ouders: iedereen aanspreken op de eigen verantwoordelijkheid. 
Dag/weekplanning en het nakomen van afspraken;  

 vanuit de samenwerking: de doorgaande lijn bewaken en gebruikmaken van elkaars kwaliteiten 
en verschillen. Het is onze taak ervoor te zorgen dat zowel de structuren, maar nog meer de  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
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culturen naar elkaar toegroeien. Kinderen moeten weten wat wel en niet mag, zowel bij de een 
als bij de ander;  

 vanuit de communicatie: laagdrempelig en helder. De communicatiemiddelen zijn de website 
www.meerdijk.nl, de Tussenbeide (nieuwsbrief van de school), e-mail en het gesprek. Naast de 
communicatie tussen leerkracht en kind, leerkracht en ouder zijn er verschillende geledingen  
betrokken bij informatieoverdracht en uitwisseling zoals de Ouderraad, de Medezeggenschaps-
raad, de Leerlingenraad. Leerlingen en ouders moeten weten bij wie zij met hun vragen terecht 
kunnen;  

 vanuit de reflectie: doen wij de goede dingen en doen wij de dingen goed. Openstaan voor het 
leerproces "leren van, door en met elkaar".  

 vanuit onze christelijke levensovertuiging willen wij een bijdrage leveren aan een grotere  
rechtvaardigheid in de wereld en meehelpen om de zin van het leven te ontdekken.  
Dit gebeurt enerzijds op momenten waarop in de groep actuele zaken besproken worden en  
anderzijds tijdens de wekelijkse catecheselessen.  
Kerkelijke feestdagen, Eerste Communie en schoolvieringen hebben een bijzondere plek binnen 
ons onderwijs. Het aantal andersdenkenden en niet-gelovigen neemt toe en ook voor deze  
kinderen staan onze deuren open. Kennis nemen van elkaars levensovertuiging draagt bij tot 
wederzijds respect en dat is cruciaal binnen onze steeds harder wordende, multiculturele  
samenleving.  

 

Het onderwijskundig concept 

Ontwikkelingsgericht onderwijs is een aanpak, die tussen een methodegerichte en een leerlinggerichte 
aanpak inzit. Bij louter methodegericht onderwijs is er het gevaar dat het kind ondergeschikt wordt  
gemaakt aan de methode. Bij louter leerlinggericht onderwijs is het gevaar dat men te lang wacht op 
het initiatief van het kind. Ontwikkelingsgericht onderwijs gaat ervan uit dat kinderen het meest hebben 
aan gerichte ondersteuning en hulp van de leerkracht, gekoppeld aan hun eigen betekenisvolle  
activiteiten. De kansen op schoolsucces nemen toe wanneer kinderen op hun eigen ontwikkelingskracht 
en motieven worden aangesproken. Dat betekent:  

 dat wij inzien dat wij een kind alleen kunnen begrijpen vanuit de omgeving waarmee het direct 
verbonden is.  

 dat het onderwijsaanbod samenhangt. De activiteiten van het kind moeten functioneel zijn.  
(Betekenisvol voor het kind: daarom doe ik dat nu!)  

 dat de leerkracht een stuwende rol heeft in de activiteiten, die het kind vanuit zichzelf nog niet 
onderneemt.  

 dat kinderen gestimuleerd worden om samen met anderen tot eigen oplossingen te komen. 
(Samenwerkend leren)  

 dat de leerweg systematisch is; er loopt een herkenbare rode draad doorheen.  
 
Bij ontwikkelingsgericht onderwijs staat de brede persoonsontwikkeling van kinderen centraal (ook  
creatieve vakken zijn belangrijk). Hiervoor hebben wij een uitdagende leeromgeving nodig, die de kin-
deren uitnodigt om samen de wereld te verkennen en zich die wereld eigen te maken. In de onderbouw 
gebeurt dit vooral tijdens het spel.  
Spel motiveert kinderen om te leren. De methodes in de groepen 3 t/m 8 gaan uit van ditzelfde 
gedachtegoed ondersteund door onze manier van werken binnen "Boeiend onderwijs".  
Alles hangt met elkaar samen en door samen te werken en vooral uit te gaan van de eigen  
mogelijkheden en kansen, komen kinderen steeds met eigen oplossingen een stapje  
verder. De wereld ligt aan hun voeten en zij zullen er hun weg in vinden.  
Zie mindmap Boeiend Onderwijs. 

http://www.meerdijk.nl/
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Truus Römgens, BV Natuurlijk Leren. 

 

Passend Onderwijs 

Binnen het huidige onderwijs worden vaak termen als adaptief onderwijs, zorgverbreding en  
differentiatie genoemd. Adaptief onderwijs houdt in dat het onderwijs wordt afgestemd op de behoeften 
en mogelijkheden van de individuele leerling. Differentiatie is het inspelen op verschillen in aanleg en 
leertempo van groepjes leerlingen binnen de klas.  
Onder leerlingenzorg of zorgverbreding verstaan we het geheel van aanvullende maatregelen en  
activiteiten afgestemd op leerlingen die specifieke pedagogische en/of didactische zorg nodig hebben. 
Vanaf 1 augustus 2014 hebben alle scholen in Nederland de wettelijke taak om Passend Onderwijs vorm te 
geven. Het is de bedoeling dat alle leerlingen daarvan gaan profiteren. Maar vooral voor leerlingen die 
net even wat extra’s nodig hebben is een passende onderwijsplek van het grootste belang. Met de 
komst van Passend Onderwijs spreken we van ondersteuning en onderwijsarrangementen voor ieder 
kind. De kracht van Passend Onderwijs is dat scholen nog meer dan nu het geval is met elkaar gaan 
samenwerken en de krachten bundelen.  
 
Wat is Passend Onderwijs? 
Passend Onderwijs is niets anders dan goed onderwijs. Ook als er ‘zorg’ is om een kind. Bijvoorbeeld 
omdat het leren moeilijker gaat, omdat een kind uitdaging mist, of omdat extra begeleiding nodig is 
vanwege een beperking of gedragsproblemen. Met (zo) wenselijk extra begeleiding kan onze school 
vaak prima passend onderwijs bieden. Is een kind hier - of eventueel op een andere ‘gewone’  
basisschool - echt niet op zijn of haar plek, dan is er speciaal (basis-) onderwijs dat passend onderwijs 
kan bieden. 
Om ervoor te zorgen dat ieder kind inderdaad dat passende ‘onderwijsarrangement’ krijgt, is passend 
onderwijs landelijk ook wettelijk geregeld. Elk bestuur heeft hierbij een ‘zorgplicht’ en heeft de school 
de taak om elk kind een passende onderwijsplek te bieden. Op de eigen school, of op een andere 
school in het reguliere onderwijs of het speciaal (basis)onderwijs.  
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Passend Onderwijs en het Samenwerkingsverband 
Ons schoolbestuur werkt met andere schoolbesturen in de regio samen in het samenwerkingsverband 
PO Langstraat Heusden Altena. Het samenwerkingsverband adviseert en ondersteunt ook onze school 
bij het vormgeven van Passend Onderwijs. Onder de titel ‘Kracht door verbinding’ is een ondersteu-
ningsplan vastgesteld dat instemming heeft gekregen van de ondersteuningsplanraad (het medezeggen-
schapsorgaan van het nieuwe samenwerkingsverband). Dit plan kunt u via onze schoolsite of ter plekke 
op school inzien. 
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website: www.samenwerkingsverbandLHA.nl 
 
Samenwerkingsverband PO Langstraat Heusden Altena 
Dodenauweg 2 
5171 NG Kaatsheuvel 
0416-760770 
Secretariaat: 
Mevrouw Resi Leufkens 
e-mail: secretariaat@samenwerkingsverbandLHA.nl 
 
Schoolondersteuningsprofiel 
In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra  
ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft. 
Leerlingen met een extra ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege  
bijvoorbeeld een lichamelijke- of verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem 
of een leerstoornis.  
 
Expertise binnen en buiten de school 
Alle scholen zijn in het kader van de Wet Passend Onderwijs verplicht om een schoolondersteunings-
profiel op te stellen. De inhoud van het profiel wordt in de wet als volgt omschreven: ‘een beschrijving 
van de voorzieningen die zijn getroffen voor de ondersteuning van leerlingen die extra ondersteuning  
behoeven’. In het profiel (Q3) geven wij aan in hoeverre onze school op dit moment al passend onder-
wijs biedt, rekening houdt met (verschillen in) onderwijsbehoeften en waar wij momenteel  
handelingsverlegen zijn in het realiseren van een passend onderwijsaanbod. We geven aan wat onze 
visie en ambities aangaande passend onderwijs zijn en wat wij nodig hebben om dit te realiseren.  
Het profiel is op onze website te vinden, zodat voor iedereen (ouders, leerlingen en andere  
partijen) inzichtelijk is wat de mogelijkheden van de school zijn voor extra ondersteuning.  
 
Ondersteuningsteam  
Elke school van Leerrijk! heeft een ondersteuningsteam. In dat team wordt de cyclus van het  
handelingsgericht werken door de interne begeleider samen met de leraren vormgegeven o.a. door 
middel van de groeps- en leerlingbesprekingen. Bij basisschool Meerdijk participeren de  
schoolverpleegkundige en indien nodig de bovenschools maatschappelijk werker aan dat overleg en 
eventueel sluiten andere disciplines aan.  
Het accent in de bespreking ligt op het vaststellen van de ondersteuningsbehoefte van de leerling en 
worden afspraken gemaakt over de inzet van extra en aanvullende activiteiten door de school vallend 
binnen de basisondersteuning. Het ondersteuningsteam stelt ook vast voor welke leerlingen geldt dat 
zij, ondanks alle ondersteuning door de school, de basisondersteuning dreigen te overstijgen en waarbij 
de continuïteit van de schoolloopbaan in het geding komt. 
 
Voor de meeste leerlingen geldt dat wij voldoende deskundigheid en mogelijkheden in huis hebben om 
goed onderwijs te bieden. Voor die kinderen die hulp ‘van buiten’ nodig hebben, heeft Leerrijk! een  
bovenschools deskundige die samen met het ondersteuningsteam het Multi Disciplinair Overleg (MDO) 
vormt. 
 

http://www.samenwerkingsverbandlha.nl/
mailto:secretariaat@samenwerkingsverbandLHA.nl
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Multi disciplinair Overleg 
De bovenschools deskundige voert een professionele dialoog met de leden van het ondersteuningsteam 
van de school en de ouders over de ondersteuningsvraag van de leerling. Wordt besloten tot een aan-
vraag bij de Toelatings- en AdviesCommissie (TAC), dan wordt een startdocument 
‘Ontwikkelingsperspectief’ opgesteld. Dit perspectief wordt samen met de Arrangementsaanvraag 
opgestuurd naar de TAC. De intern begeleider van de school is verantwoordelijk voor beide  
documenten.  
In het aanvraagformulier staat verwoord wat de professionals willen bereiken met het kind. Tevens 
wordt aangegeven hoe de extra ondersteuning ingericht zou moeten worden en voor welke periode. 
De TAC beoordeelt de aanvraag op inhoud en of de aanvraag voor extra ondersteuning gegrond is en 
formuleert een advies, kent een arrangement toe en indien nodig geeft zij een 
toelaatbaarheidsverklaring af voor speciaal (basis-)onderwijs. 
 
Secretariaat TAC 
e-mail: dkloosterman@samenwerkingsverbandLHA.nl 
 
Ontwikkelingsperspectief 
Als de school extra ondersteuning (middelen en/of menskracht) ontvangt van het  
Samenwerkingsverband dan moeten dat op een goede manier worden ingezet. Daar is een plan voor 
nodig. Dat plan heet een Ontwikkelingsperspectief.  
De school schrijft in dat plan hoe zij de extra ondersteuning gaat inzetten bijvoorbeeld door nieuwe 
leermiddelen in te zetten, meer individuele begeleiding te geven of door steunlessen. De school is  
verplicht met de ouders overleg te voeren over dat plan en u moet het er natuurlijk mee eens zijn. 
 
Eén loket voor scholen en ouders 
Als ouders vragen hebben over de onderwijszorg voor hun kind, dan is de leerkracht het eerste 
aanspreekpunt. Ook de intern begeleider kan veelal antwoord geven op vragen. 
Indien ouders toch nog vragen hebben kan ook met de bovenschools Deskundige Bevoegd Gezag  
(DBG-er) gebeld worden, die bereikbaar is via: 0416-339944 of DBG@leerrijk.nl. 
 
De scholen zien de ouders als educatief partner. Daarbij gaan wij uit van een wederzijdse betrokkenheid 
van ouders en school om de schoolloopbaan van het kind te ondersteunen. In een gelijkwaardige relatie 
worden beslissingen ten aanzien van het kind gezamenlijk genomen, uiteraard met inachtneming van de 
verschillende eindverantwoordelijkheden van ouders en school.  
Kortom: ouders en school hebben elkaar hard nodig bij de vormgeving van Passend Onderwijs.  
 
Aandacht voor begaafde leerlingen 

 
In het kader van de Wet Passend Onderwijs realiseert Leerrijk! een leeromgeving 
voor cognitief getalenteerde en (hoog)begaafde kinderen met hun specifieke  
onderwijsbehoeften. Ook zij verdienen een aanbod om hun talenten te ontplooien 
en hun grenzen te verkennen. 
 
Met de bovenschoolse plusklassen wordt een onderwijsarrangement voor (hoog) 

begaafde kinderen toegevoegd aan ons aanbod. Naast verrijking in de groep en verrijking op de eigen 
school wordt er een derde niveau van verrijking voor deze doelgroep gerealiseerd, waar ontwikkelings-
gelijken elkaar kunnen ontmoeten. 
 
De bovenschoolse plusklassen, Breinrijk! bestaan uit vijf groepen, namelijk twee groepen  5/6, twee 
groepen 6/7 en een groep 8.  De groepen werken onder leiding van gespecialiseerde leerkrachten in 
hoogbegaafdheid. 
In het nieuwe schooljaar na de voorjaarsvakantie starten we met een vervolg van een pilot voor de  
leerlingen van groep 4.  

mailto:dkloosterman@samenwerkingsverbandLHA.nl
mailto:DBG@leerrijk.nl
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De leerlingen van groep 8 kunnen gebruik maken van een aantal dagdelen met een speciaal voor hen 
ontwikkeld programma op het Dr. Mollercollege te Waalwijk, de groep 8+. De lessen op het  
Dr. Mollercollege starten na de kerstvakantie en eindigen voor de meivakantie. In de periode dat het  
Dr. Mollercollege geen aanbod biedt, is er een doorgaande lijn voor deze Breinrijk!-leerlingen door hen 
een dagdeel per week bij elkaar te laten komen in Waalwijk. 
  
Scholen kunnen gedurende het schooljaar kinderen aanmelden voor een plaats in de bovenschoolse 
plusklas Breinrijk!. Het aantal aanmeldingen per school wordt door de werkgroep in overleg met het 
bestuur bepaald. Alle leerlingen worden voor een half jaar geplaatst. Daarna wordt bekeken of Breinrijk! 
de beste (juiste) onderwijssetting is voor de leerling. Ouders worden zo spoedig mogelijk op de hoogte 
gebracht in welke groep, op welk dagdeel en op welke locatie hun kind geplaatst is. 
Er kan contact gelegd worden met de werkgroep Breinrijk! via de intern begeleider mevr. N. Lebens of 
de talentcoördinator mevr. M. Beaard. 

 
De lessen worden gegeven op de twee onderstaande locaties: 
Basisschool Besoyen  van Duvenvoorde 13  5141 BP Waalwijk 
Basisschool Kinderboom  Vecht 15    5172 BS Kaatsheuvel 
Basisschool Vrijhoeve   Heggewikke 23-25  5161 XS Sprang-Capelle 
 
 
Taallokaal Waalwijk  
 
Taallokaal Waalwijk is tot stand gekomen uit een samenwerking tussen Waalwijk Taalrijk (gemeente 
Waalwijk), SBO Het Zilverlicht (stichting Leerrijk!), cluster 2 school Auris dienstverlening Tilburg en  
Kentalis vroegbehandeling. Na een gezamenlijke voorlichtingsbijeenkomst “vroegbehandeling en TOS” 
op SBO Het Zilverlicht hebben Auris en SBO Het Zilverlicht gekeken naar aanbod voor leerlingen in de 
basisschoolleeftijd. Wanneer blijkt dat leerlingen onvoldoende vooruit gaan nadat ze bijv. het project 
Taalimpuls gevolgd hebben, logopedie volgen en minimale resultaten behalen of een arrangement clus-
ter 2 hebben, kunnen ze deelnemen aan Taallokaal Waalwijk.  
Het Taallokaal is dus voor leerlingen met een cluster 2 arrangement aangevuld met leerlingen die  
gebaat zijn bij zeer intensief onderwijs op taalgebied. Het doel is om aanbod te verzorgen waarbij de 
leerlingen individueel geholpen worden. Daarnaast wordt een vertaling gemaakt naar de klas of de 
school waar de leerling vandaan komt zodat klasgenootjes hier ook profijt van gaan hebben. 
  
Wanneer: Taallokaal Waalwijk vindt in schooljaar 2020-2021 plaats op maandag en donderdag. 
Doelgroep: Voor groep 1-2 leerlingen is er in de ochtend Taallokaal van 09.00 uur tot 11.30 uur.  
De leerlingen zijn vanaf 8.45 uur welkom (inloop). Voor groep 3 leerlingen is er in de middag van 12.45 
uur tot 14.45 uur Taallokaal.  
Waar: SBO Het Zilverlicht, Rembrandtpark 67, 5143 GH Waalwijk. (0416-334411) 
Door wie: Taallokaal Waalwijk wordt verzorgd door de Auris leerkrachten 
Ilona Geradts  (groep 1-2 aanbod) en Marloes Olieslagers (groep 3 aanbod).  
Noortje van de Ven is vanuit SBO Het Zilverlicht als onderwijsassistent aan allebei de groepen  
verbonden.  
Vragen: Algemeen: Annerieke Verkerk, directeur van SBO Het Zilverlicht 
(directiehetzilverlicht@leerrijk.nl ) 
Algemene vragen over de aanmelding: Mayke van Hees (m.vanhees@auris.nl) 
Inhoudelijke vragen bij deelname aan het Taallokaal: Groep 1-2 leerlingen: Ilona Geradts 
(i.geradts@auris.nl).  
Groep 3 leerlingen: Marloes Olieslagers (m.olieslagers@auris.nl  ).  
 
Facebooksite: https://www.facebook.com/taallokaalwaalwijk/ 
 
 

mailto:directiehetzilverlicht@leerrijk.nl
mailto:m.vanhees@auris.nl
mailto:i.geradts@auris.nl
mailto:m.olieslagers@auris.nl
https://www.facebook.com/taallokaalwaalwijk/
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Taalimpuls 
 
Doel:  
Vergroten van woordenschat en taalbegrip om kansen op een succesvolle schoolcarrière te vergroten.  
 
Voor wie:  
Kinderen in de groepen 1en 2 van het basisonderwijs , die behoren tot de doelgroep Voor- en Vroeg-
schoolse educatie.  
 
Hoe: Een keer per week bezoekt de taalexpert de school waar ze vervolgens aan de slag gaat met  
kleine groepjes kinderen van maximaal 6. In sommige gevallen wordt er individueel of in tweetallen  
gewerkt wanneer kinderen niet aan kunnen sluiten binnen het groepje.  
 
Werkwijze: De taalexpert richt zich vooral op het aanleren van abstracte begrippen, die kinderen nodig 
hebben om instructies te kunnen begrijpen. Deze woorden worden geselecteerd uit de Amsterdamse 
Woordenlijst en uit Marzano “ Wijs met Woorden”. Er wordt gewerkt met thema’s , waarbij een pren-
tenboek als vertrekpunt wordt genomen. Er is een gevarieerd aanbod waarbij ook de meervoudige  
intelligenties zoals muziekknap, taalknap, rekenknap, samenknap, ik-knap, beeldknap worden ingezet. 
Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan de luisterhouding en het spontaan spreken. Interactie 
wordt gestimuleerd en “uitgelokt”.  
 
Aanmelden: De interne begeleider en/of groepsleerkracht meldt kinderen aan bij de coördinator Taal.  
 
Onderwijs aan anderstalige kinderen 
 
Mede dankzij subsidie van de gemeenten wordt aan leerlingen van 4 t/m 12 jaar die rechtstreeks uit het 
buitenland komen en niet of nauwelijks in de Nederlandse taal aanspreekbaar zijn, taalondersteuning 
geboden.Voor verdere informatie zie www.leerrijk.nl onder kopje Leer meer!, Taalondersteuning, 
Nieuwkomers. 
 
VVE 
De verschillende partijen binnen de gemeente Waalwijk werken nauw samen aan het verhogen van de 
kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie en kinderopvang. Door een goed doordachte  
overlegstructuur ontmoeten partners elkaar op bestuursniveau, directieniveau en uitvoeringsniveau. 
Basisschool Meerdijk participeert in overleg Bloemenoord-Antoniusparochie-Meerdijk. 
 
Gespreksonderwerpen binnen de stuur- en werkgroep VVE zijn: 

 samenwerking,  
 gezamenlijke afspraken maken over kwaliteit en bewaken kwaliteit, 
 doorgaande lijn,  
 ouderbetrokkenheid,  
 overdracht. 
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Passend Onderwijs op Basisschool Meerdijk 

1 Zorgroute 

We werken met 1 zorgroute.  
We krijgen een verbreed of verdiept inzicht in de samenhang tussen:  

 passend onderwijs  
 opbrengstgericht werken  
 ontwikkelingsperspectieven  
 referentieniveaus  
 handelingsgericht werken  

Met 1-zorgroute wordt bereikt dat leerkrachten in het 
kader van Passend Onderwijs hun onderwijs  
beter afstemmen op de onderwijsbehoeften van de 
kinderen. Zij werken handelingsgericht en gaan 
planmatig om met verschillen in onderwijsbehoeften 
tussen kinderen.  
1-Zorgroute maakt de stappen en beslismomenten in 
de zorg binnen school transparant en biedt impulsen 
om de kwaliteit van het onderwijs en de zorg in 
school te verbeteren. 1-Zorgroute bewerkstelligt een 
goede aansluiting tussen de schoolinterne - en de 
schoolexterne zorg en stimuleert daarbij  
samenwerking tussen onderwijs en zorg in de regio. 
 

 

Ondersteuning op maat 
 
Onderwijs op maat betekent voor ons allereerst het leveren van ondersteuning op maat. Daarvoor is in 
de afgelopen jaren een basis gelegd in de vorm van een samenhangend systeem van leerlingenzorg. Dit 
alles is vastgelegd in een ondersteuningsplan en ligt ter inzage op school.  
Jaarlijks worden de resultaten geëvalueerd en indien nodig worden inzet, organisatie en middelen  
aangepast.  
Het systeem heeft de volgende kenmerken: 
 In onze school volgen de leerkrachten de ontwikkeling van de basisvaardigheden systematisch en 

signaleren problemen hierin tijdig.  
 In onze school worden de gegevens van leerlingen volgens een vaste procedure besproken en nader 

geanalyseerd.  
 De leerkracht stelt samen met de interne begeleider leerlingenzorg (IB-er) aan de hand van de  

verzamelde gegevens een plan op om het onderwijs aan de behoeften van leerlingen aan te passen, 
met het oog op het realiseren van minimum en aanvullende doelen. 

 De leerkracht voert de opgestelde plannen binnen de klas uit. Alleen als dit organisatorisch niet  
mogelijk is, zoals bijv. bij enkele kinderen met ondersteuning van buiten, wijken we daar vanaf. Zie 
hiervoor beleidsstuk "Extern onderzoek en hulp van externen aan leerlingen" van het  
Bevoegd Gezag. 

 De leerkracht evalueert samen met de IB-er de uitvoering van de plannen en zorgt ervoor dat de 
voortgangsbeslissingen worden genomen. 

 De IB-er draagt zorg voor de coördinatie van de activiteiten in het kader van de leerlingenzorg. 
 Van de consultatiegesprekken wordt verslaglegging gedaan en een actielijst opgesteld. De gegevens 

worden digitaal opgeslagen.  
 Ouders spelen een belangrijke rol binnen het zorgkader. Het begeleiden van onze leerlingen is niet 
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alleen een zaak van school. De wijze waarop ouders/verzorgers van de leerlingen omgaan met de 
ontwikkeling van hun kind is bevorderend en werkt ondersteunend. Om de betrokkenheid van  

ouders en verzorgers te stimuleren betrekken wij hen zoveel mogelijk bij de begeleiding en stemmen wij 
ons doel van werken mede met hen af. Na elk gesprek met de ouders wordt een vervolgafspraak ge-
maakt. Ook hier vindt verslaglegging plaats in het digitale leerlingendossier. 
 

De rol van de ouders  
 
Als na enige tijd blijkt dat uw kind op Meerdijk speciale hulp nodig heeft, dan nemen we contact met u 
op. Ook als we later in de schoolloopbaan vaststellen dat er ondersteuningsbehoeften zijn, dan hoort u 
dat van ons. Tijdens de reguliere gespreksavonden komen de vorderingen, de ontwikkeling en het  
welzijn van uw kind uitgebreid aan de orde. De rol van de ouders bij de zorgverbreding is belangrijk. 
Niet alleen voor overleg met school, maar ook als informatieverstrekker rondom belangrijke  
ontwikkelingen in de thuissituatie. Om een optimale ondersteuning te kunnen bieden, gaan wij uit van 
een goede samenwerking op vertrouwelijke basis. Als een kind bijzondere zorg nodig heeft, gebeurt dit 
dan ook altijd in overleg met de ouders. We geven aan wat wij op school eraan gaan doen. Soms  
vragen wij u thuis hierbij aan te sluiten, in andere gevallen moet dit juist niet vanwege het gevaar het 
kind "over" te begeleiden. Ook over alle verder te nemen stappen voor onderzoek en aanpak overleggen 
we met u en is uw toestemming noodzakelijk. 
 

Leerlingvolgsysteem 

Niet alle kinderen ontwikkelen zich hetzelfde. Sommige kinderen hebben een grote woordenkennis,  
anderen zijn taalzwak maar hebben misschien meer interesse voor cijfers. Er bestaan grote en kleine 
verschillen tussen kinderen. Het is daarom noodzakelijk om de ontwikkeling van kinderen goed te volgen 
en adequaat te begeleiden.  
We volgen de kinderen door middel van observaties, ingeplande begeleide activiteiten, toetsen en  
testen. Waar nodig wordt bijgestuurd. Ook wordt gekeken of het kind "lekker in zijn vel" zit, want dat is 
een voorwaarde om te komen tot spelen en leren. Wij gebruiken de volgende cognitieve toetsen om uw 
kind te volgen:  

 Drie-Minuten-Test en AVI-toetsen voor technisch lezen  
 Het Cito-leerlingvolgsysteem voor:  

rekenen; tempo toets rekenen; spelling; begrijpend lezen; de entreetoets (groep 7) en de  
eindtoets (gr. 8) 

 Het leerlingvolgsysteem Digikeuzebord voor groep 1 en 2 met de domeinen: 
Rekenen, Taal, Sociaal Emotioneel, Motoriek. 

 Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling gebruiken wij de volgende toetsen:  
“Sociale Emotionele Ontwikkeling” (SEO) Digikeuzebord (groep 1); "Zien" (groep 2-8); de 
schoolvragenlijst (groep 8), het Sociogram (groep 2-8).  

 

Leerlingenzorg op groepsniveau  

De leerkrachten houden in de groep zo veel mogelijk rekening met de persoonlijkheid en ontwikkeling 
van elk kind en stemmen de activiteiten hierop af. Zo kan het kind in eigen tempo en naar eigen  
begaafdheid een pakket aan leerstof binnen de verschillende vak- en vormingsgebieden doorlopen  
tijdens de dag c.q. weektaak. Waar nodig biedt de leerkracht in overleg met de Intern Begeleider (IB-er) 
een aanvullend programma, binnen of buiten de eigen groep. De leerkracht volgt elke leerling en  
signaleert eventuele risico's in de ontwikkeling van het kind. Op gezette tijden, tijdens de  
consultatiegesprekken bespreekt de leerkracht met de IB-er welke problemen kinderen ondervinden in 
het leer- en ontwikkelingsproces en hoe deze leerlingen verder geholpen kunnen worden. Er wordt een 
“groepshandelingsplan” of op het kind toegesneden “plan van aanpak” opgesteld. De ouders worden 
hier bij betrokken. Het kind krijgt deze speciale hulp meestal van de groepsleerkracht tijdens de  
reguliere lessen. Voor leerlingen met een arrangement komt er ondersteuning van de IB-er, een andere 
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leerkracht of hulpverlener van buitenaf.  
 
In 2015 zijn wij gestart onder leiding van de talentcoördinator met “onderzoeksgroepen”. Leerlingen, die 
uitdagende complexe vraagstukken nodig hebben om het leren ‘leren’ te ontwikkelen, komen 1 keer per 
week bijeen. Zij verwerken leerstof die een intellectuele stimulans en uitdaging biedt. Leren ‘leren’ door 
leren denken, leren leven. Een drietal denkvaardigheden die belangrijk zijn voor een succesvol leven; de 
analytische -, creatieve - en praktische vaardigheid. (Triarchic theory of intelligence; Robert Sternberg) 

Daarnaast onderstrepen we de theorie van Carol Dweck over ‘mindset’: de leerling heeft de overtuiging 
dat het door zich in te zetten, kan groeien. 

 

Interne begeleider  
De interne begeleider speelt in ons onderwijs een voorname rol. Zij coördineert de zorgverbreding. Haar 
takenpakket bestaat o.a. uit:  

 
 Het voeren van de consultatiegesprekken over de groep met de groepsleerkrachten;  
 Het uitwisselen van informatie over de leerlingen en de gesprekken, die gevoerd worden met  

ouder(s)/verzorger(s) door de groepsleerkrachten; 
 Het bijstaan in het opstellen van een ontwikkelingsperspectief, de hulp- en  

groepsplannen;  
 Het houden van spreekuur; 
 Gestalte geven aan dossiervorming;  
 Het overleggen met ouders;  
 Het observeren van leerling en/of leraar; 
 Het diagnostisch onderzoek; 
 Het onderhouden van de contacten met bijvoorbeeld; GGD 
 Het vormgeven van het ondersteuningsplan.  

 

Leerlingenzorg op schoolniveau  

De leerlingbespreking  
Twee keer in het jaar wordt er een leerlingbespreking gehouden. Deze besprekingen gaan niet alleen 
over leerproblemen, maar ook over sociaal-emotionele of gedragsproblemen. Samen met collega's  
worden alternatieven en handelingsadviezen uitgewisseld.  
 
Verlengen, doubleren en versnellen  
Er zijn geen wettelijke regels of richtlijnen voor het wel of niet laten overgaan van een leerling naar een 
volgende groep. Als ouder kunt u wel uw wensen kenbaar maken, maar de school neemt uiteindelijk de 
beslissing. De school heeft hierin haar eigen verantwoordelijkheid.  
Als u het niet eens bent met de beslissing om uw kind wel of niet over te laten gaan, kunt u volgens de 
klachtenprocedure van de school bezwaar maken. De school moet zorgen voor een ononderbroken  
ontwikkeling van uw kind en rekening houden met de voortgang in ontwikkeling van uw kind.  
Als er duidelijk sprake is van een ontwikkelingsvoorsprong kan een klas overslaan een goede optie zijn. 
Versnellen betekent in de regel wel dat het kind jong in het voortgezet onderwijs terecht zal komen. De 
keuze voor versnellen wordt hier en nu gemaakt, maar heeft consequenties voor de toekomst.  
Versnellen alleen is geen optie, er moet ook sprake zijn van verrijken en verdiepen vanwege de moge-
lijkheid dat na een half jaar (of eerder) de leerling aan de volgende versnelling toe is. 
Het komt dus voor dat kinderen een klas overslaan, wij willen hierin zeer zorgvuldig handelen.  
In geval van ‘zittenblijven’ wordt dit alleen gedaan als de leerresultaten en ontwikkeling opvallend ach-
terblijven en of er sprake is van onvoldoende rijping. Hierbij spelen niet alleen de toets-scores een rol, 
ook andere zaken zoals: is het kind faalangstig, heeft het weinig zelfvertrouwen, is het nog erg jong, 
speels of vaak ziek? Om een goede beslissing te kunnen nemen, wordt te allen tijde met u als  
ouders/verzorgers overlegd. Hoewel objectieve criteria voor het wel of niet overgaan naar een andere 
groep moeilijk te geven zijn, volgt hieronder hoe wij bij ons op school handelen bij de overgang van 
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groep 2 naar groep 3. 
 
Een belangrijk moment in het basisschoolleven van een kind is nog altijd de overgang van groep 2  
(de kleuterklas) naar groep 3. De vraag daarbij is steeds of de ontwikkeling van een kind gebaat is bij 
een overgang naar groep 3. Soms zijn de kinderen in groep 2 nog zo gericht op spelen en open  
onderwijssituaties, dat de overgang naar groep 3 te abrupt is. Als het kind dan toch overgaat, is het niet 
zeker dat er een doorgaande ontwikkeling plaatsvindt. Soms is er ook sprake van specifieke  
ontwikkelingsproblemen of ontwikkelingsstoornissen. Dat betekent dat de overgangsbeslissing van 
groep 2 naar groep 3 weloverwogen moet plaatsvinden. Het nadenken over de overgangsbeslissing  
begint al in januari in groep 2. De kleuters worden gevolgd met behulp van het ‘Leerlingvolgsysteem 
Digikeuzebord’.  
Daarnaast vullen de leerkrachten het LVS Sociaal Emotionele Ontwikkeling in. 
Als er op grond van deze uitslagen twijfels zijn of het voor de ontwikkeling van uw kind verstandig is om 
na de vakantie te beginnen met groep 3, nemen wij contact met u op. Tevens geven wij in een gesprek 
aan, wat er dient te gebeuren om de ontwikkeling van uw kind te stimuleren en hoe u daar thuis bij 
kunt aansluiten. Mochten er na eventuele hertoetsing nog twijfels bestaan over een overgang naar 
groep 3, dan wordt het groep-3-rijpheidsprotocol afgenomen. Daarin wordt het kind beoordeeld op 20 
verschillende aspecten. Uiteindelijk mondt dit uit in een bindend oordeel over het vervolg van de  
schoolloopbaan. Versnellen of “zittenblijven” is mogelijk bij elk leerjaar. 
 
Extern onderzoek 
Soms komt het voor dat de school op basis van de eigen gegevens niet in voldoende mate kan bepalen 
welk onderwijsaanbod voor het kind nodig is. Op een dergelijk moment kan de school besluiten dat een 
extern onderzoek nodig is teneinde wel de benodigde informatie voorhanden te krijgen. Uiteraard  
gebeurt dat alleen in overleg en met instemming van de ouders. Voor het uitvoeren van dat soort  
onderzoeken heeft de school slechts een beperkt budget. Het is dus zaak om zorgvuldig met de  
middelen om te springen en alleen die onderzoeken uit te voeren die absoluut noodzakelijk geacht  
worden. Als alleen de school het nodig acht een onderzoek uit te laten voeren zijn de kosten daarvan 
voor rekening van de school. Als de ouders aandringen op een onderzoek zonder dat de school daarvoor 
de noodzaak ziet, dan zijn de kosten voor rekening van de ouders. 
 

Externe hulp aan leerlingen 
Alle leerlingen volgen als uitgangspunt het op school geldende lesrooster. Indien op enig moment de 
inzet van externe deskundigen ten behoeve van de begeleiding van of zorgverlening aan leerlingen  
gewenst blijkt te zijn en dit alleen onder schooltijd te realiseren is, bestaat daartoe onder bepaalde 
voorwaarden de mogelijkheid. De directeur van de school stelt u het voor Leerrijk! geldende beleid ter 
zake desgevraagd ter beschikking. 
 
Orthotheek 
Onze orthotheek is een informatie- en documentatiecentrum, waarin alle zaken zijn opgeslagen, die met 
zorgverbreding te maken hebben. Bijvoorbeeld de toets- en testmaterialen, speciale remediërende pro-
gramma's, "plus" werk, naslagwerken, tijdschriften en informatie over externe instanties, die ons on-
derwijs ondersteunen.  
 
Hoe te handelen bij ziekte op school, medicijngebruik en medische handelingen? 
Leerkrachten worden op onze school soms geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die 
meestal met eenvoudige middelen te verhelpen is, zoals: hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of pijn ten gevolge 
van een insectenbeet. 
Ook krijgen leerkrachten soms het verzoek om kinderen de door een arts voorgeschreven medicijnen 
toe te dienen of een medische handeling uit te voeren. 
Met het oog op de gezondheid van de kinderen, maar ook in verband met de aansprakelijkheid, is het 
van groot belang dat in dergelijke situaties zorgvuldig wordt gehandeld. Vandaar dat er op alle scholen 
van Leerrijk! een protocol wordt gehanteerd hoe er met zieke kinderen wordt omgegaan en onder welke 
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voorwaarden eventuele medicatie wordt toegediend of een medische handeling wordt uitgevoerd. 
Er worden hierbij drie situaties onderscheiden: 

1. Het kind wordt ziek op school. Uitgangspunt is dat een kind dat ziek wordt naar huis gaat en dat 
zonder overleg met de ouder(s)/verzorger(s) of een arts geen medicijnen worden verstrekt. In 
geval van ziekte zal er altijd contact opgenomen worden met u als  
ouder(s)/verzorger(s) om te overleggen wat er moet gebeuren: Is er iemand thuis om het kind 
op te vangen en kan het kind gehaald worden? 
Uw kind gaat nooit onder schooltijd zonder begeleiding door een volwassene naar huis! 

2. Kinderen krijgen soms medicijnen voorgeschreven die zij tijdens de schooluren moeten 
gebruiken. Te denken valt aan pufjes tegen astma, medicatie voor ADHD/ADD en antibiotica. In 
dit geval is het van belang dat uw toestemming voor het verstrekken van medicijnen schriftelijk 
wordt vastgelegd, maar ook om welke medicijnen het gaat, hoe vaak, welke hoeveelheid en op 
welke wijze. Onjuist gebruik kan immers leiden tot schade aan de gezondheid. 

3. Het is van groot belang dat een langdurige ziek kind of een kind met een bepaalde handicap  
zoveel mogelijk naar school gaat. Het kind heeft contact met leeftijdgenootjes, neemt deel aan 
het normale leven van een schoolkind en wordt daardoor niet de hele dag herinnerd aan zijn  
handicap of ziek zijn. Maar omdat deze kinderen vaak heel specifieke verzorging nodig hebben 
en dit bijzondere verantwoordelijkheden met zich meebrengt (bijv. het toedienen van insuline of 
het checken van de suikerspiegel), vergt de toelating een zorgvuldige afweging. Het is niet altijd 
mogelijk op school de noodzakelijke medische handelingen uit te voeren, omdat er bijvoorbeeld 
niet altijd een zich bekwaam voelende en/of bevoegd verklaarde leerkracht aanwezig is. De 
school heeft daarbij wel een zorgplicht en zal dan samen met de ouder(s)/verzorger(s) naar een 
alternatief zoeken. 

 
Ondersteuning onderwijs aan zieke leerlingen 
 
Iedere school krijgt wel eens te maken met een leerling die ziek is. Meestal komt een zieke leerling 
binnen afzienbare tijd weer terug naar school. Soms is dat echter niet het geval en blijft de leerling  
langere tijd afwezig of is hij / zij vaker kort of chronisch ziek. Wettelijk gezien is de school waar de zieke 
leerling staat ingeschreven verantwoordelijk voor de voortgang van het onderwijsprogramma, ook  
gedurende de periode van ziekte. Ze kan daarbij ondersteuning aanvragen bij  
Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL). 
Regio Midden- en Oost-Brabant. Website: www.ozl.nu 
 
Procedure 
Zo spoedig mogelijk nadat een zieke leerling is aangemeld bij OZL Midden- en Oost-Brabant, maakt de 
consulent ondersteuning onderwijs zieke leerlingen afspraken met de school. Er wordt gekeken naar 
aanpassingen in organisatie en aanpak van het schoolwerk, prioriteiten in vakinhouden, leerstofspreiding 
op langere termijn, de wijze waarop contacten met klasgenoten onderhouden kunnen worden,  
enzovoorts.  
Indien ouders en / of de school daar behoefte aan hebben, kan de consulent voorlichting geven over: 
- het ziektebeeld van een leerling;  
- de mogelijke gevolgen van de ziekte en/of de behandeling op het leren en het gedrag;  
- de opvang van de zieke leerling bij terugkeer naar school; 
- de opvang van medeleerlingen, eventuele broer(s) en/of zus(sen), enz. 
De onderwijsondersteuning wordt verzorgd door de consulent ondersteuning onderwijs zieke leerlingen 
van OZL Midden- en Oost-Brabant. Daarnaast kunnen ambulante begeleiders van de Mytylschool Tilburg 
ingeschakeld worden. De ondersteuning van het onderwijs aan zieke leerlingen brengt voor de school en 
voor ouders / verzorgers geen kosten met zich mee. 
Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met de schoolleiding of met de consulent onder-
steuning onderwijs zieke leerlingen van OZL Midden- en Oost-Brabant (telefoon: 06-20557180). Ook op 
de website www.ozl.nu/regio/midden-en-oost-brabant vindt u informatie over de ondersteuning  
onderwijs zieke leerlingen. 

http://www.ozl.nu/
http://www.ozl.nu/regio/midden-en-oost-brabant
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Maatschappelijke dienstverlening: Jeugdgezondheidszorg 
 
Wat is Jeugdgezondheidszorg? 
Kinderen ontwikkelen zich voortdurend, zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal. Bij de meeste kinderen 
gaat dit zonder al te grote problemen. De jeugdgezondheidszorg ziet alle kinderen om zo tijdig te  
kunnen signaleren, begeleiden en eventueel te verwijzen als er zich problemen voordoen in de  
ontwikkeling van uw kind. Onze jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen volgen de groei en ontwikkeling 
van uw kind. 
 
Wat doet de Jeugdgezondheidszorg? 
Voor een bezoek op het consultatiebureau bij u in de gemeente ontvangt u een uitnodiging en een  
vragenlijst. 
Als uw kind 5/6 jaar is, meet de teamassistente de lengte en het gewicht en worden de oren en ogen 
getest. Bij de jeugdarts kunt u de gezondheid en ontwikkeling van uw kind bespreken. 
Als uw kind 9/10 jaar is, meet de jeugdverpleegkundige de lengte en het gewicht. Verder kunt u met de 
jeugdverpleegkundige de groei en ontwikkeling van uw kind bespreken. Bij dit bezoek worden ook DTP 
en BMR-vaccinaties gegeven. Op www.ggdhvb.nl/mijnkind kunt u meer informatie hierover vinden. 
Hebt u buiten deze bezoeken vragen, maak dan gebruik van een inloopspreekuur of telefonisch  
spreekuur. Daar kunt u met allerlei vragen over de gezondheid en ontwikkeling van uw kind terecht. 
 
Samenwerking met school 
De jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen onderhouden korte lijnen met school. Zo hebben zij onder 
andere contact met de leerkracht en intern begeleider en nemen zij deel aan de Zorg Advies Teams op 
school voor kinderen die meer aandacht nodig hebben.  
 
Wat kunt u nog meer van de GGD verwachten? 
De GGD ondersteunt en adviseert scholen bij gezondheidsthema’s. Uitgangspunt is de Gezonde School 
aanpak. De gezondheid van leerlingen en leerkrachten staat centraal. De school heeft rondom gezond-
heidsthema’s aandacht voor signaleren, educatie, omgeving en beleid. Kijk voor meer informatie op 
www.gezondeschool.nl. 
Wij bieden leerkrachten en interne begeleiders ondersteuning en advies bij vraagstukken rondom  
veiligheid op school en bij ingrijpende gebeurtenissen. 
Voor een gesprek met een externe vertrouwenspersoon (EVP) kunt u tijdens kantooruren contact op-
nemen via telefoonnummer 088-3686193. Meer informatie vindt u op onze website. 
 
Contactpersonen GGD Jeugdgezondheidszorg  
Randy Seelen   Monique Verweij   Majorie van den Berg 
Jeugdarts   Jeugdverpleegkundige  Gezondheidsvoorlichter 

088-3687501 
m.verweij@ggdhvb.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        

http://www.ggdhvb.nl/mijnkind
http://www.gezondeschool.nl/
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Centrum voor Jeugd en Gezin  

De GGD is partner in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in uw gemeente. Onze medewerkers  
verzorgen samen met andere partners in het CJG inloopspreekuren, cursussen en andere activiteiten. 
Meer informatie over het CJG en het adres van het CJG in uw woonplaats vindt u op onze website 
www.ggdhvb.nl/mijnkind kies: ‘opvoeden’. 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Waalwijk is een inlooppunt, waar ouders en jongeren terecht 
kunnen met hun vragen over opvoeden en opgroeien. In ons CJG bundelen we de krachten van  
deskundigen op het gebied van opvoeden en opgroeien. Alle professionals werken er samen om ouders 
en kinderen verder te helpen. Het CJG biedt advies, ondersteuning en hulp op maat. Er zijn zoveel  
organisaties voor jeugd(gezondheids)zorg. Daarom is er nu één centraal punt. Hier zijn alle organisaties 
vertegenwoordigd die zich met jeugd bezighouden. Samen vormen zij één loket waar u terecht kunt.  
De volgende organisaties zijn onderdeel van het Centrum Jeugd en Gezin: Thebe, Juvans, GGD Hart 
voor Brabant, Mozaïek/De Twern, GGz Breburg Groep, MEE Brabant Noord, Loket Vroeghulp, Kind en 
Jeugd, Contour. 
Centrum Jeugd en Gezin Waalwijk 
Balade 8, 5142 WX Waalwijk 
Bel gratis: 0800 - 3 65 65 65 (bereikbaar tussen 13.00 en 17.00 uur)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ggdhvb.nl/mijnkind
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Kwaliteitszorg 

Kwaliteitszorg is een cyclisch proces van:  
 gezamenlijk reflecteren (bespreken, beschrijven),  
 uitvoeren,  
 evalueren/analyseren en  
 verbeteren.  

(Ook wel PDCA-cyclus: Plan-Do-Check-Act genoemd.)  
Elk jaar staat onze conferentiedag in het teken van onze zorg om 
kwaliteit. 
Kwaliteitszorg is het geheel van samenhangend beleid, concrete 
doelstellingen en goed management om de benodigde acties en  
controles uit te voeren waarmee een school de gewenste kwaliteit 
systematisch levert en waarmee de school die kwaliteit ook continu 
kan verbeteren. 
 
Werken met kwaliteit vereist arrangeren van gesprekken zodat het begrip “kwaliteit” gaat leven. 
Doen we de dingen die we doen goed? Aan de hand van thema’s kan de school zichzelf “scannen”. 
Bijvoorbeeld: aanbod/tijd/pedagogisch handelen/didactisch handelen/afstemming/actieve en  
zelfstandige rol van de leerlingen/schoolklimaat/zorg en begeleiding/opbrengsten/integraal  
personeelsbeleid/contacten met ouders/ interne en externe communicatie/ schooladministratie en 
schoolprocedures/beroepshouding/schoolleiding/levensbeschouwelijke identiteit/kwaliteit  
burgerschap/ICT/taalleesonderwijs/rekenen en wiskunde/wetenschap en Techniek/ opbrengstgericht 
werken/handelingsgericht werken op school- en groepsniveau. Enkele thema’s worden beschreven in de 
schoolgids, in het schooljaarplan. Andere thema’s zijn in inspectierapporten, in LVS, in  
ondersteuningsplan, schoolplan terug te vinden. 
 
In ons permanent streven naar kwaliteit kennen we drie functies toe aan kwaliteitszorg: 

 verantwoording afleggen over de bereikte kwaliteit,  
 informeren over de bereikte kwaliteit, 
 verbeteren en borgen van de kwaliteit.  

Hiermee leggen we een brug tussen interne en externe kwaliteitszorg. Het deelnemen aan een externe 
kwaliteitsanalyse versterkt tegelijk de interne monitoring en het gebruik van evaluatiesystemen, terwijl 
intern gerichte kwaliteitszorg het zoeken naar oorzaken voor succes en falen van het onderwijs juist  
stimuleert. Beide vormen samen zorgen voor resultaatgericht onderwijs en ontwikkeling van  
schoolbeleid.  
 
Effectieve schoolontwikkeling betekent dan dat de school in staat is veranderingen aan te brengen in de 
bestaande condities op zo’n manier dat uiteindelijk betere leerresultaten voor de leerlingen worden  
bereikt. Een goed kwaliteitszorgsysteem levert daarbij zicht op de vraag welke condities veranderd of 
verbeterd zouden moeten worden. Afhankelijk van beginsituatie, probleemdefiniëring, beoogde  
eindsituatie, focus, werkwijze, aangrijpingspunt verandering en type besturing wordt een  
veranderingsaanpak ingezet. 
De ontwerpaanpak: resultaatgericht implementeren van verbeteringen (de meest geschikte aanpak in 
crisissituaties).  
De ontwikkelaanpak: methodisch werken aan veranderingen (het meest geschikt bij de invoering van 
specifieke vernieuwingen)  
Lerend vernieuwen: strategisch-communicatief handelen (het meest van toepassing wanneer sprake is 
van continue ontwikkeling).  
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Kwaliteitszorg Instrumentarium 

In januari 2018 is ParnasSys gestopt met de doorontwikkeling van Integraal. 
Met het kwaliteitsinstrument wordt de kwaliteitszorg onderzocht en bijgesteld.  
In 2019 zal t.b.v. zelfevaluatie en verdieping van kwaliteitszorg onderzocht worden welk  
instrumentarium passend zal zijn om de kwaliteitszorg diepgaand te onderzoeken en bij te stellen. 
Vanuit het zich ontwikkelende kwaliteitsdenken in de Lerende Organisatie willen we inzetten op: 

 systeemdenken. 
 van activiteiten-gestuurde schoolontwikkeling naar reflectie-gestuurde schoolontwikkeling. 
 onderzoeken om diepgang te geven aan de reflectieve dialoog. 
 het werken vanuit ‘voldoen’ naar werken vanuit ‘verlangen’ en ‘groei’ zichtbaar maken. 
 onderzoeken in plaats van checken en ‘meten’. 

Niet het vele is goed, maar het goede is veel.  
 

Onze onderwijsmethodes en tijdsbesteding  

 Methodes 1-2 3 4 5 6 7 8 

Taalleeslijn  10.00 10.30 10.30 9.15 9.15 8.45 8.45 

Groep 1/2 Kleuterplein        

Groep 3 Veilig Leren Lezen        

Groep 4-8 Taalactief taal en spelling        

Groep 4-8 
Technisch Lezen 

Estafette        

Groep 4-8 
Begrijpend Lezen 

Nieuwsbegrip XL        

Rekenlijn         

Groep 1/2 Kleuterplein 2       

Groep 3-8 Wereld in Getallen  4.15 4.45 5 5 5 5 

Schrijflijn         

Groep 1/8 Schrift  1. 2. 1.30 0,45 0,45 0,30 0,30 

Engels         

Groep 1-8 Groove Me 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 1 1 

Wereldoriëntatie         

Groep 1-2 Kleuterplein  1.00       

Groep 3-8 Blink Wereld  1.00 1.00 2.45 2.45 3 3 

Verkeer         

Groep 1-3 Rondje Verkeer School op Seef 0,30 0,30      

Groep 4 Stap Vooruit   0,30     

Groep 5-6 Op voeten en fietsen    0,30 0,30   

Groep 7-8 JeugdVerkeersKrant      0,30 0,30 

Informatica         

Groep 1-8 Methode gebonden en educa-
tieve software 

0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

Bewegings-
onderwijs 

Basislessen bewegingsonder-
wijs W. van Gelder, H. Stroes  

6.30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 

Kunstzinnige 
Vorming 

Laat Maar Zien 
Moet je Doen 

2 2 2 2 2 2 2 

Geestelijke stro-
mingen en levens-
beschouwing 

Projectonderwijs 
SamSam 

0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 

Pauze   1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 

Totaal  24.30 24.30 24.30 24.30 24.30 24.30 24.30 
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Onderwijstijd 

Scholen in het basisonderwijs en speciaal onderwijs zijn verplicht de indeling van de onderwijstijd (de 
schooltijden) te vermelden in hun schoolgids. De Inspectie van het Onderwijs toetst aan de hand van de 
schoolgids welke schooltijden de school hanteert. 

Schooltijden 

08.30 uur tot 12.00 uur: op maandag-, dinsdag-, donderdagochtend. 
13.00 uur tot 15.00 uur: op maandag-, dinsdag-, donderdagmiddag. 
08.30 uur tot 12.30 uur: op woensdag en vrijdag. 
 
Vakanties 

Jaarlijks wordt door het schoolbestuur, na goedkeuring van de GMR, het vakantieschema voor het  
volgende schooljaar vastgesteld. Het vakantieschema met de data voor het betreffende schooljaar vindt 
u in deze schoolgids, in de jaarkalender en op de website. 
 
Vakantiedagen 2020 - 2021 

Herfstvakantie Maandag 19 oktober 2020 t/m Vrijdag 23 oktober 2020 

Kerstvakantie Maandag 21 december 2020 t/m Vrijdag 01 januari 2021 

Voorjaarsvakantie Maandag 15 februari 2021 t/m Vrijdag 19 februari 2021 

2de Paasdag Maandag 5 april 2021   

Koningsdag Dinsdag 27 april 2021   

Meivakantie Maandag 3 mei 2021 t/m Vrijdag 14 mei 2021 

Hemelvaart Donderdag 13 mei 2021   

2de Pinksterdag Maandag 24 mei 2021   

Zomervakantie Maandag 26 juli 2021 t/m  Vrijdag 3 september 2021 
 

Uren 2020 - 2021 

aantal uren per week 
      

24,5 

aantal uren per jaar ( ..... X 52) 
      

1274,0 

schrikkeldag 29 februari 2020 (zaterdag) 
      

0,0 

bijtellen 30 september 2021 (do) 
      

5,5 

Totaal aantal uren op jaarbasis 
      

1279,5 

Af: verplicht aantal uren per jaar 
      

940,0 

Te besteden voor vakantie en vrije dagen 
      

339,5 

Herfstvakantie 
 
ma 19-10-20 t/m vr 23-10-20 24,5 

Kerstvakantie 
 
ma 21-12-20 t/m vr 01-01-21 49,0 

Voorjaarsvakantie 
 
ma 15-02-21 t/m vr 29-02-21 24,5 

2e Paasdag 
 
ma 05-04-21 

   
5,5 

Koningsdag 
 
di 27-04-21 

   
5,5 

Meivakantie PO 
 
ma 03-05-21 t/m vr 14-05-21 49,0 

Hemelvaart 
 
do 13-05-21     

2e Pinksterdag 
 
ma 24-05-21 

   
5,5 

Zomervakantie 
 
ma 26-07-21 t/m vr  03-09-21 147,0 

Studie(mid)dagen 
 
      

03-11-20, 07-12-20,14-01-21,11-03-21 
 
     21,0 

06-04-21, 25-06-21 
  

      

Totaal       331,5 

Nog te besteden 
      

8,0 
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De leerstof 

Het leerstofaanbod wordt in de eerste plaats ontleend aan onze methodes/lespakketten. Deze voldoen 
aan de kerndoelen om een optimaal onderwijsleerproces te waarborgen en om aan alle wettelijke eisen 
tegemoet te komen. Daarnaast wordt leerstof ontleend aan de leef- en belevingswereld van de kinderen 
(betekenisvol leren) en aan datgene wat de leerkracht belangrijk vindt ( zinvol leren). 
 
Groepen 1 t/m 8. 
In de groepen 1 t/m 8 komen verspreid over de leerjaren de volgende vakken aan de orde: 

 Nederlandse taal 
 Rekenen en wiskunde 
 Lezen 
 Schrijven 
 Engels 
 Geestelijke Stromingen en Levensbeschouwing 
 Aardrijkskunde 
 Geschiedenis 
 Natuur/techniek 
 Verkeer, waaronder sociale redzaamheid 
 Muziek 
 Tekenen 
 Handvaardigheid/handwerken 
 Bewegingsonderwijs 

 
Vak- en vormingsgebieden 
 
- Nederlandse taal. 
De methode Taalactief is vanaf schooljaar 2018-2019 uitgangspunt voor ons taalonderwijs. 
Het taalonderwijs is veelomvattend. Naast spelling, ontleden, stellen en dramatiseren wordt ook veel 
aandacht besteed aan het mondeling taalgebruik. 
Het taalonderwijs wordt getoetst door methode gebonden toetsen en door Cito SVS. 
 
- Rekenen en wiskunde. 
Onze school gebruikt vanaf 2014-2015 de methode "Wereld in Getallen". 
Het betreft hier een realistische rekenmethode, die uitgaat van het dagelijkse leven. 
Door middel van probleemsituaties die voor kinderen herkenbaar zijn, worden leer-en 
denkprocessen op gang gebracht. Probleemsituaties worden vaak begrijpelijk, herkenbaar en oplosbaar 
als een schema of model gebruikt wordt. Veel ruimte wordt gemaakt voor interactief onderwijs: door te 
overleggen over de aanpak van een probleem en door oplossingsstrategieën te vergelijken leren  
kinderen van en met elkaar. De kracht van de nieuwe methode ligt in de systematische herhaling van de 
stof en het aanbod voor de verschillende niveaus van de leerlingen. Daarnaast wordt gebruik gemaakt 
van de computer zodat kinderen zelf op hun niveau kunnen oefenen met de lesstof. Ook wordt het  
digitale schoolbord intensief ingezet tijdens het rekenonderwijs. 
De methode kent methode gebonden toetsen; we nemen ook Cito Rekenen af. 
 
- Lezen. 
In groep 3 gebruiken we de methode "Veilig leren Lezen". 
Vanaf groep 4 werken we met de methode "Estafette", “Nieuwsbegrip”. 
We nemen de volgende toetsen af: 
de Cito-toetsen "DMT (drie minuten toets)", "AVI lezen" en Cito Begrijpend lezen. 
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Kinderen leren lezen: kerntaak van het basisonderwijs  
Kinderen in de leeftijd van vier tot en met twaalf jaar leren lezen, dat is een kerntaak van het basison-
derwijs. De daarbij gebruikte taal-/leesmethodes zijn met name gericht op het aanleren van technische 
leesvaardigheid en begrijpend lezen. De mate waarin literaire competentie (het kiezen, beoordelen en 
waarderen van teksten/boeken) en leesmotivatie aan de orde komen, is afhankelijk van de gekozen me-
thode. 
Leesbevordering is geen bijzaak. Er worden aan de leerlingen immers eisen gesteld op het gebied van 
literaire competentie. Zonder plezier in lezen worden kinderen geen vaardige lezers, die ook werkelijk 
begrijpen wat ze lezen. Leesplezier en leesvaardigheid gaan hand in hand. 
Versterking van de leesbevordering en verbetering van het leesonderwijs kan ondersteund worden door 
structurele maatregelen zoals: dagelijks een halfuur vrij lezen; regelmatig (interactief)  
voorlezen; boekenkringen en boekbesprekingen; bibliotheekbezoek en losse leesbevorderingsprojecten – 
zoals De Kinderjury en De Nationale Voorleesdagen. 
In het schooljaar 2019-2020 zijn we gestart met het project ‘Leesavonturen’ in samenwerking met de 
bibliotheek Waalwijk. 

‘Leesavonturen’ is ontwikkeld vanuit het gemeentelijk beleid 
Waalwijk Taalrijk. Doel is om kinderen extra leesprikkels te 
geven. Met andere woorden het stimuleren van lezen,  
leesmotivatie en vooral leesplezier met daarbij aandacht voor 
al het leesbare. Dus zowel het gedrukte boek of tijdschrift als 
het digitale boek, kinderboeken-apps en websites voor  
kinderen. Want, meer lezen betekent dat kinderen beter 
worden in taal. Voorlezen, samen lezen, boekproeverijen en 
spelen met taal. Ook het zoeken van informatie in boeken en 
op het internet komt aan bod. 

 

- Schrijven. 
Met het voorbereidend schrijven beginnen we al in de groepen 1 en 2 aan de hand van ‘Schrijfdans’. 
Groep 3 tot en met 8 gebruikt de methode "Schrift". We streven ernaar, dat ieder kind een persoonlijk 
handschrift ontwikkelt, dat voor iedereen duidelijk leesbaar is. Daarom schrijven de kinderen in eerste 
instantie met een potlood. Daarna met een vulpen, rollerpen, gelpen of balpen. 
 
- Engels. 
Het vak Engels wordt gegeven in de groepen 1 t/m 8. 
We gebruikten de methode "Groove Me". Het gaat hierbij vooral om het ontwikkelen van vaardigheden 
zoals luisteren, spreken, lezen, schrijven en opzoeken in combinatie met muziek. Elke twee weken staat 
een lied centraal. 
 
- Geestelijke stromingen en levensbeschouwing. 
De lessen worden verzorgd door de leerkrachten. Er wordt gebruik gemaakt van de methode "BLINK", 
projecten en SamSam, magazine voor wereldwijze kinderen! 
Onze school besteedt speciale aandacht aan de Eerste Heilige Communie (groep 4), het Heilig Vormsel 
(groep 8) en enkele kerkelijke feestdagen. Meerdijk behoort tot de parochie St Jan de Doper.  
 
- Zaakvakken: 
Dagelijks wordt er gesproken over de wereld om ons heen en brengen wij de kinderen kennis bij over 
het heden en verleden van de aarde. Dit gebeurt aan de hand van methode ‘Kleuterplein’ & ‘Blink  
Wereld geïntegreerd’  maar ook vaak door klassengesprekken, spreekbeurten, programma’s van de Ne-
derlandse Onderwijs Televisie (NOT), werkstukken en projecten. 
 
- Expressie en creatieve activiteiten 
Enkele uren per week wordt aandacht besteed aan de creatieve vakken tekenen, 
handvaardigheid, textiele werkvormen, muziek, drama en dans. 
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Wij werken met de digitale methode voor kunstzinnige vorming: “LAAT MAAR ZIEN” en de methode 
“Moet Je Doen”. Daarnaast maken we gebruik van projecten van het Kunstencentrum Waalwijk (KCW). 
Hierbij behoren o.a.: theaterbezoek- of museum bezoek, schilderkunst, dans en film. Op deze manier 
komen alle kinderen minimaal één keer via school in aanraking met één van deze vormen van kunst. 
In 2013-2014 heeft de rijksoverheid het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) geïnitieerd. 
Wij zijn voorloperschool geworden en richten ons met het onderwijsprogramma cultuurloper op het ver-
binden van cultuureducatie aan Boeiend Onderwijs m.n. Meervoudige Intelligentie. 
 
- Lichamelijke opvoeding: 
We gebruiken in de groepen 1 t/m 8 de methode Basislessen bewegingsonderwijs W. van Gelder, H. 
Stroes. De gymlessen vinden plaats in de speelzaal voor de jonge kinderen en in de gymzaal van 
Basisschool Juliana van Stolberg voor de groepen 3 tot en met 8 o.l.v. vakleerkracht  
Bewegingsonderwijs. 
De kleuters nemen op maandag hun gymkleding mee naar school en op vrijdag gaat het mee naar huis. 
Om het aan- en uitkleden te vergemakkelijken vragen wij uw hulp. Leer uw kind zich zoveel mogelijk 
zelfstandig aan- en uit te kleden. Wanneer ze gemakkelijke kleding dragen, lukt dat ook wel. Er worden 
gymschoenen gedragen (i.v.m. voetwratjes), wel het liefst met klittenband of elastiek. Zo kunnen de 
kinderen hun schoenen gemakkelijk aan- en uittrekken. 
De leerlingen uit groep 3 t/m 8 dragen gymschoenen, een sportbroekje met gymtruitje en de meisjes 
eventueel een sportpakje. Maillots, panty's en trainingspakken zijn niet toegestaan, evenals  
gymschoenen die buiten gedragen zijn en/of zwarte zolen hebben. Op welke dagen de kinderen gym 
hebben, wordt ieder schooljaar in de nieuwsbrief bekend gemaakt. 
 
- Sociaal emotionele ontwikkeling: 
De school hanteert het instrument “ZIEN” bij het monitoren van de sociaal emotionele ontwikkeling van 
groep 2 tot en met 8. 
Daarnaast wordt de sociale emotionele ontwikkeling gevolgd middels Digikeuzebord bij groep 1 en de 
“schoolvragenlijst” afgenomen bij groep 8. Het sociogram wordt bij de groepen 2-8 ingevuld. Vanaf 
schooljaar 2015-2016 werken wij met de Kanjertraining. De Kanjerlessen worden gegeven in de groepen 
1 tot en met 8. 
 
- Informatica: 

Informatie communicatie technologie of afgekort ICT neemt een  
belangrijke plaats in in het onderwijsproces. De ontwikkelingen gaan 
razend snel en bepalen mede de omgang met en de verwerking van 
de leerstof. In onze school heeft Dhr. P. Vugts de taak van ICT-er. Hij 
coördineert het leren omgaan met digitaal ontwikkelingsmateriaal en 
computerprogramma's gekoppeld aan onze methodes.  
 
 
 
 

- Verkeer: 
We streven ernaar, dat de kinderen zich veilig leren voortbewegen in moeilijke situaties.  
Basisschoolkinderen zijn kwetsbare verkeersdeelnemers. Het is dan ook belangrijk dat juist bij kinderen 
de kennis over verkeer wordt bevorderd en dat hun praktische vaardigheden in het verkeer worden 
verbeterd. Onze school heeft in maart 2011 het Brabants Verkeersveiligheids 
Label (BVL) gekregen. Onze school laat met het BVL zien dat het ons ernst is 
met de verkeersveiligheid van de kinderen.  
Verkeersprojecten 
Onze school neemt deel aan de landelijke campagnes zoals: ‘de scholen zijn 
weer begonnen’, ‘op voeten en fietsen’ en de ‘verlichtingsactie’. 
Ook zijn er structurele activiteiten welke jaarlijks of om het jaar worden 
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georganiseerd zoals: fietskeuringen voor de groepen 5 t/m 8, het Dode-hoekproject voor de groepen 7 
en 8 het en oversteekproject voor de groep 1-2. 
Praktische verkeerseducatie 
Voor de kinderen van groep 7 wordt er naast het theoretische verkeersexamen ook een praktisch 
verkeersexamen afgenomen. De kinderen fietsen op de openbare weg in Waalwijk. Bij dit 
verkeersexamen wordt er samengewerkt met collega-scholen. Het ‘schoolpleinpakket’ is aangeschaft, 
met deze materialen is het mogelijk om de praktisch verkeerseducatie te ondersteunen. 
Verkeersveilige schoolomgeving 
Hierbij wordt aandacht geschonken voor de  school-thuisroutes, veilige bereikbaarheid van de school 
voor de kinderen, voldoende fietsenstallingen, parkeergelegenheid en veilige routes onder schooltijd. 
 
Onderwijs in groep 1-8 

Groep 1-2 
De werkwijze in de groepen 1-2 verschilt met de werkwijze in de overige groepen. Kleuters leren vooral 
spelenderwijs. De leerkrachten werken met de methode Kleuterplein als bronnenboek. Aan de hand van 
een thema of project komen de vak- en vormingsgebieden aan de orde.  
Wij gaan daarbij uit van de brede basisontwikkeling van kring, spelen, werken en sociaal functioneren. 
Niet alle kinderen vragen om hetzelfde onderwijs. Wij bieden de kinderen leeraanbod, dat aansluit bij 
hun ontwikkeling.  
Wij observeren de kinderen zorgvuldig en kijken op welk ontwikkelingsniveau het kind acteert. Het ge-
drag van de leerkracht is erop gericht dat kinderen zich veilig voelen.  
De volgende ontwikkelingen van het kind worden vastgelegd: welbevinden, betrokkenheid, sociale red-
zaamheid, verbeeldend samenspel, construeren en taal/denken, gesprekken, taalproductie, verhaalbe-
grip en de relatie tussen gesproken en geschreven taal, de functie van geschreven taal, functioneel le-
zen en schrijven, taalbewustzijn, alfabetisch principe, tellen, meten, meetkunde, grove motoriek, kleine 
motoriek. In groep 1-2 wordt de basis gelegd voor het samenwerkend leren. Er wordt gewerkt met een 
aantal didactische structuren zoals: Binnen Buiten Kring, Tweepraat, Zoek Iemand Die et cetera. 
 
Groep 3-8 
De groepen 3 tot en met 8 werken vanuit de eerder genoemde methoden. We zien erop toe dat  
wekelijks alle vak- en vormingsgebieden die de wet voorschrijft in voldoende mate en evenwichtig  
gespreid aan bod komen. 
Zelfstandig leren en het zo effectief mogelijk benutten van instructie- en werktijd wordt per leerjaar  
opgebouwd. Hiertoe wordt het principe van effectieve instructie ingezet. De reguliere stof wordt  
gecompact bij leerlingen, die weinig instructie nodig hebben. Overbodige herhaling en inoefening  
worden vermeden. Daardoor wordt er tijd gecreëerd voor leerstof die verrijkend is. Leerlingen die meer 
begeleiding nodig hebben, krijgen deze van de leerkracht aan de instructietafel.  
Het samenwerkend leren stimuleren we o.a. door inzet van de didactische structuren van het  
coöperatief leren.  
 
Snappet 
Met ingang van schooljaar 2018-2019 verwerken de leerlingen van de groepen 4 tot en met 8 middels 
de tablets van Snappet de leerstof van Taal- en Spelling Actief. 
De functie van de tablet kan gezien worden als een digitaal werkschrift. De instructies, coöperatieve 
werkvormen, gebruik van kladpapier/schriftjes, samenwerken worden allemaal in stand gehouden en 
blijven een belangrijk deel van ons onderwijs. 
Ook het schrijfonderwijs blijft een onveranderde plek houden binnen ons onderwijs. 
Door inzet van tabletonderwijs krijgt de leerling direct feedback over de gemaakte opdrachten en  
kunnen de leerkrachten pakketten op maat voor elke leerling klaarzetten, zowel voor de leerlingen die 
meer uitdaging nodig hebben als de leerling die baat heeft bij extra oefening. Onderwijs op maat wordt 
hierdoor nog beter toepasbaar op onze school.  
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Huiswerk 

Huiswerk is geen doel op zich of een vervanging van het leren op school. Robert Marzano, een  
Amerikaanse onderwijswetenschapper die een belangrijke rol speelt in het vertalen van resultaten  
onderzoek en theorie naar de onderwijspraktijk, heeft bewezen dat het een manier is om de  
leerlingen de gelegenheid te geven hun kennis en vaardigheid te verfijnen en uit te breiden. 
Door het geven van huiswerk worden een aantal vaardigheden ontwikkeld en wordt er gewerkt aan  
attitudevorming zoals: 

 verantwoordelijkheid nemen 
 leren plannen 
 agendagebruik 
 zelfstandigheid  
 werkhouding  
 discipline 

Ook is het resultaat van huiswerk een toename van beheersing. Veel en afwisselend oefenen draagt bij 
tot automatiseren van al gekende stof. Een nieuwe vaardigheid moet veelvuldig geoefend worden om 
tot beheersing van de vaardigheid te komen. Tijdens het oefenen kunnen de leerlingen datgene wat ze 
hebben geleerd, verwerken en verder vormgeven ten behoeve van verdieping van de kennis.  
In de onderbouw wordt niet structureel huiswerk gegeven, maar heeft het betrekking op tafels leren, 
lezen, woordjes leren en het inhalen van werk na verzuim, bijvoorbeeld door ziekte.  
Ook in groep 1-2 gebeurt dit al op speelse wijze, bijvoorbeeld door het oefenen van de kleuren en  
“hakken en plakken”. Vanaf groep 6 krijgen de leerlingen elke week één of meerdere taken. De  
leerkracht geeft het doel van de huiswerkopdrachten duidelijk aan en bespreekt het gemaakte werk. 
De leerlingen van groep 7 en 8 leren systematisch huiswerk maken als voorbereiding op het vervolg  
onderwijs. In deze groepen hebben de kinderen dan ook een eenvoudige agenda nodig. 
 
Wij vragen de ouder(s)/verzorger(s) er op toe te zien, dat het werk wordt gemaakt. Belangstelling 
uwerzijds zal het kind stimuleren. Laat uw kind echter zo zelfstandig mogelijk werken. Een rustige  
omgeving is hiervoor uiteraard belangrijk. Het tijdstip waarop het werk wordt gemaakt kunt u het beste 
samen afspreken. Ook is het belangrijk het huiswerk en agenda op een vaste plaats op te bergen en op 
tijd mee te nemen. Het kind leert te plannen en gestructureerd te werken. Op deze wijze proberen wij 
de leeropbrengsten te verhogen en de kwaliteit te behouden of te verbeteren. 
 
Ontwikkelingen voor de nabije toekomst 
Als team zijn we constant in ontwikkeling. Een aantal speerpunten waar we dit schooljaar zeker 
mee verder willen is:  

 het omgaan met de digitale wereld en tabletonderwijs,  
 uitbouwen ‘onderzoekend leren’ aan de hand van ‘BLINK WERELD geïntegreerd’,   
 het inzetten van effectieve instructiemomenten gekoppeld aan meervoudige intelligentie,  
 het voortzetten van ‘Levelwerk’, 
 het coöperatief leren en het directe instructie model, die inmiddels zijn verweven in ons  

onderwijs. 
 het accentueren van de Kanjerlessen in samenhang met Social Media. 
 het oriënteren op het traject ‘procesgerichte didactiek’ om ‘Kunst in Leren’ vorm te geven vanuit  

 “Cultuureducatie met Kwaliteit”. 
 “systeemdenken in de klas”, dat door deelname aan het netwerk “Autopoiesis; perspectief op 

duurzaam, betekenisvol onderwijs” gestimuleerd wordt.  
 
De doelstellingen van de school verwezenlijken we op de volgende gebieden: 

 cognitieve ontwikkeling, 
 sociaal-emotionele doelstelling, 
 zintuiglijke en motorische ontwikkeling, 
 creativiteitsontwikkeling. 
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De cognitieve ontwikkeling. 
Dit heeft betrekking op het verkrijgen en toepassen van kennis door bijv. informatie te 
verwerken. Je kunt iets zien, waarnemen, begrijpen, ontdekken, onthouden. Het verkrijgen van 
kennis is erg belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Het kind kan de wereld beter leren 
begrijpen, betekenis geven aan de dingen, het kind kan met anderen leren omgaan. Op school 
proberen we dit aan te leren door middel van onze onderwijsprocessen. 
Hierbij geven we aan dat de geleidelijke, inzichtelijke en stapsgewijze verwerving van kennis de 
voorkeur verdient, dat veel en gevarieerd oefenen nodig is, dat we niet alleen leren inprenten 
en van buiten leren, maar dat we proberen relaties te leggen tussen de verschillende 
vakgebieden, zodat we de aangeleerde kennis kunnen toepassen. 
 

De sociaal emotionele ontwikkeling. 
Dit heeft betrekking op het krijgen van kennis, inzicht en vaardigheden/ houdingen bij de 
kinderen bij datgene wat zich afspeelt bij anderen om hen heen. Voor de ontwikkeling van een 
kind naar een persoonlijkheid is dit van groot belang. Zijn er problemen in de sociaal-emotionele 
sfeer, dan treden er doorgaans storingen of remmingen op bij andere ontwikkelingsgebieden. 

 We leren kinderen omgaan met hun eigen gevoelens en emoties (o.a. door die te leren 
verwoorden) en met die van anderen bijv. bij dramatische expressie, kringgesprekken en de  
Kanjerlessen. 

 We leren hen sociale vaardigheden die nodig zijn om samen met andere kinderen te leren 
werken en spelen met behulp van de “Kanjertraining” en de dagelijkse inzet van 
coöperatieve werkvormen. 

 De school heeft een leerlingvolgsysteem t.w. “ZIEN” voor de leerlingen van groep 2 t/m 8, 
waarbinnen observatiegegevens m.b.t. de sociaal emotionele ontwikkeling worden geregistreerd 
en besproken met elkaar tijdens intervisiebijeenkomsten. De Interne Begeleider voert elk kwartaal con-
sultatiegesprekken waarin ook de sociaal emotionele ontwikkeling aan bod komt.  
 
De zintuiglijke- en motorische ontwikkeling. 
Deze staan in nauw verband met de reeds eerder genoemde ontwikkelingen. De zintuigen en 
de motoriek in relatie met de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling worden verder tot 
ontwikkeling gebracht door: spel, muziek, beweging, omgaan met materialen, schrijfpatronen 
en leren omgaan met ontwikkelingsmateriaal (kralenplank, mozaïek, puzzels, ringen en stokjes enz.) 
 
De creativiteitsontwikkeling. 
Dit kennen we in de beperkte en ruimere zin. In beperkte zin praten we over de zgn. 
expressievakken, terwijl het in de ruime zin gaat om een leerproces waarbij kinderen 
gestimuleerd worden zelf oplossingen te zoeken, van gewoonten af te wijken, nieuwe regels te 
vinden of bestaande regels zelf te ontdekken. Dit proberen we door bijv. opdrachten te geven 
waarbij meerdere oplossingen gezocht kunnen worden, kinderen presentaties te laten maken 
en open leersituaties te creëren. 
 
Intercultureel onderwijs. 
Ook het intercultureel onderwijs heeft zijn waarde. Kinderen groeien op in een multiculturele 
samenleving. Intercultureel onderwijs draagt bij aan het bereiken van gelijkwaardigheid. 
Daarvoor is nodig dat we meer kennis over elkaar krijgen en daardoor meer begrip. We 
besteden op school aandacht aan thema’s op het gebied van intercultureel onderwijs, 
we erkennen dat er een kloof is tussen gezin- en schoolmilieu en dat we er rekening mee 
moeten houden. We stellen duidelijk dat we racisme en discriminatie willen bestrijden en dat er 
ruimte is voor eigen ontwikkeling in taal en cultuur. 

 

 
 



 

Schoolgids  39   
Basisschool Meerdijk     

 

Aanname en uitstroombeleid 

In overeenstemming met de wettelijke regeling kan een kleuter vanaf de leeftijd van 3 jaar en 10 
maanden totdat het 4 jaar is gedurende 3 tot 4 dagdelen, bij wijze van gewenning in de school een  
kijkje nemen. Uiteraard alleen wanneer de ouders dit wensen en de school de mogelijkheid heeft kijk- of 
oefenmomenten te plannen.  
 
De besturen van de onderwijsstichtingen in Waalwijk hebben in overleg met de Gemeente Waalwijk 
een voorstel gemaakt voor het reguleren van de leerlingenstromen voor scholen met een groeiend 
aantal aanmeldingen. In deze nota wordt de procedure beschreven hoe de ouders hun kind kunnen 
aanmelden bij een basisschool met onvoldoende plaatsruimte en welke voorrangregels gelden als de 

school meer aanmeldingen heeft dan beschikbare plaatsen.  
 Vanaf de 3e verjaardag van uw kind kunt u een aanmeldingsformulier inleveren bij de school van 

uw keuze. 
 De school neemt uw aanmelding in behandeling en onderzoekt plaatsingsmogelijkheden in relatie 

tot beschikbare ruimte. 
 Als er (na toepassing voorrangsregels en loting) plaatsruimte is voor uw kind, onderzoekt de 

school de mogelijkheid tot toelating op basis van de eventuele extra ondersteuningsbehoefte van 
uw kind. 

 Binnen 10 weken na schriftelijk aanmeldingsverzoek ontvangt u bericht over mogelijkheid  tot  
toelating. 

 Mocht er geen mogelijkheid zijn tot toelating, dan meldt u uw kind aan bij een andere school. De 
school van uw oorspronkelijke voorkeur kan adviseren in het vinden van een alternatief. 

 Uw kind heeft voorrang wanneer: 
 Het al een broertje / zusje op school heeft. 
 Het binnen een afstand van 750 meter (hemelsbreed) van school woont. 
 Als er meer aanmeldingen zijn dan plaatsruimte, wordt er geloot (ook binnen de  

voorrangsgroepen). 
De ‘regulering leerlingenstromen’ is per 1 augustus 2019 van kracht. 
Wij weten graag zo vroeg mogelijk hoeveel nieuwe leerlingen wij op onze school kunnen verwachten. In 
het verleden werden ouders van kinderen die bijna 4 jaar werden door de gemeente aangeschreven om 
hun kind aan te melden. Dat doet de gemeente niet meer. U kunt wel informatie inwinnen over de  
basisscholen in onze gemeente via www.waalwijk.nl/hulpschoolkeuze en www.waalwijk.nl/basisscholen 
 
Instroom  
 

Scholen hebben vanaf 1-8-2014 zorgplicht. Het is de bedoeling dat door de zorgplicht alle leerlingen op 
een passend plaats onderwijs krijgen. Geen kind tussen wal en schip! 
Bij de aanname van nieuwe leerlingen moet rekening worden gehouden met de bestaande groepen. 
Tevens met de kansen voor de nieuwe leerling en aanstaande klasgenoten. In verband met deze stelling 
moet de geschiedenis en de toekomst van de nieuwe leerling en de bestaande groep ontwikkelingskan-
sen niet in de weg staan. Bij twijfel om over te gaan tot aanname wordt er extra overleg gepleegd. 
Twijfel kan ontstaan door: 

 Te weinig gegevens van de nieuwe leerling. 
 Omstandigheden, die ongunstig zijn om over te gaan tot aanname. 
 De grenzen van onze zorgbreedte. 

Verder wordt er rekening gehouden met: 
 Intellectuele omstandigheden. 
 Sociale omstandigheden. 
 Emotionele omstandigheden. 

Oefendagen voor het jonge kind zijn het gehele jaar mogelijk. Vierjarigen kunnen instromen tot vier  
weken voor de zomervakantie. 

Basisschool Meerdijk wil kinderen kansen en succes bieden! 

http://www.waalwijk.nl/hulpschoolkeuze
http://www.waalwijk.nl/basisscholen
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Uitstroom 

Uitstroom groep 7: is alleen mogelijk als de leerling gedoubleerd heeft vanaf groep 3 en er een  
uitgebreide diagnose is gesteld door bijvoorbeeld psychologisch onderzoek en groep 8 geen  
meerwaarde biedt voor de betreffende leerling. 
Uitstroom groep 8: aan het einde van het schooljaar stromen alle leerlingen van deze groep uit naar het 
VO. 
 
Effecten van het onderwijs 

Inspectie van het Onderwijs 

“Wat gaat er goed? Wat kan er beter? En wat móet er beter?” Misschien is dat wel de kortste  
samenvatting van de manier waarop de inspectie toezicht op het onderwijs houdt. Leerlingen, studenten 
en ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat het onderwijs op een school goed is. De inspectie houdt 
daar toezicht op. De Inspectie van het Onderwijs doet onderzoek bij besturen en scholen en simuleert 
hen om voortdurend hun kwaliteit te verbeteren. 
In de onderzoekskaders 2017 staat wat de werkwijze is en wat beoordeeld wordt. Op 1 augustus 2017 
heeft de inspectie het toezicht op besturen en scholen/opleidingen vernieuwd.  
Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het 
onderwijs en moet zich verantwoorden over de resultaten. Hierbij gaat het om resultaten in brede zin; 
krijgen alle leerlingen onderwijs van voldoende kwaliteit, voldoen scholen en instellingen aan wet- en 
regelgeving en hebben ze hun financiën op orde? De Inspectie van het Onderwijs houdt hierop toezicht. 
Goed onderwijs is de ambitie; met het toezicht wil de inspectie bijdragen aan continue  
kwaliteitsverbetering op alle scholen.  
Op de website www.onderwijsinspectie.nl vindt u informatie over het onderzoekskader 2017, die de  
Inspectie van het Onderwijs hanteert. Het onderzoekskader omvat het waarderingskader en de  
werkwijze. 
 
Monitoring 
Het kwaliteitsdenken heeft een impuls gekregen sinds de inspectie, naast de basiskwaliteit, ook de eigen 
kwaliteit van onze school meeweegt in het nieuwe inspectiekader. Jaarlijks gebruiken we hiervoor o.a. 
de vragenlijsten voor ouders, leerlingen en personeel. Met de verkregen informatie hieruit krijgen wij 
een spiegel voorgehouden hoe het met de eigen kwaliteit gesteld is en welke aspecten verbetering be-
hoeven. 
       

Ononderbroken naar het Voortgezet Onderwijs 
De keuze die u als ouder met uw zoon/dochter moet maken wanneer de aanmelding voor het 
voortgezet onderwijs voor de deur staat, is niet eenvoudig. Een aantal gegevens spelen bij deze keuze 
een rol. 
 
Advies basisschool naar Voortgezet Onderwijs 
De advisering van de basisschool is van wezenlijk belang, omdat wij los van de vorderingen van 
uw kind ook het totale functioneren van de leerling onderkennen. Aspecten als capaciteiten, 
doorzettingsvermogen, inzet, motivatie en interesse komen hierbij naar voren. 
In de laatste periode van groep 7 ontvangen de leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) een voorlopig  
advies, gebaseerd op het leerlingvolgsysteem en de observaties van de leerkrachten van groep 6,7. Ook 
de IB-er participeert in het vooroverleg hieromtrent. 
Het eindadvies wordt door de leerkracht(en) van groep 8 in samenspraak met de leerkracht(en) 
groep 7 en de IB-er geformuleerd. Dit schooladvies wordt uiteindelijk schriftelijk 
vermeld op de adviesverklaring en in het digitale rapport. 
De definitieve adviesgesprekken, waarbij ook uw kind aanwezig mag zijn, vinden plaats januari/februari 
2021. U krijgt een schriftelijke weergave van het advies mee en een uitdraai van het 



 

Schoolgids  41   
Basisschool Meerdijk     

onderwijskundig rapport. Het advies dat op dit rapport staat aangegeven is bindend, tenzij de eindscore 
van de eindtoets hoger is en ophoging mogelijk is. 
T.a.v. het aanname en plaatsingsmogelijkheden houden de scholen voor VO het schooladvies 
als leidend aan. Men verwacht dat de score van de eindtoets in overeenstemming is met het  
schooladvies. Een schooladvies wordt gebaseerd op gegevens over een langere 
termijn. We zoeken hierin de constante waarden op.  
 
Advies voor de V.O.-schoolkeuze komt tot stand door: 
 ontwikkelingslijnen van de leerling in het LVS CITO. 
 leerplezier van het kind (gemeten middels de afname van 

de Schoolvragenlijst). 
 verwachtingen van ouders, groepsleerkrachten en Ib-er. 
 eventuele extra testen en onderzoeken. 
 entreetoets groep 7. 
 Eindtoets.* 
De gegevens uit deze toets worden ook intern gebruikt om 
ons onderwijs te evalueren en waar nodig bij te stellen. 
 
* Centrale eindtoets  
Vanaf 2018 heeft de school Route 8 afgenomen. Deze toets 
komt ieder jaar terug. Deze wordt medio april afgenomen. (zie jaarkalender).  
Er wordt bij deze toets gekeken naar de beheersingsgraad op het gebied van rekenen en taal. 
Informatie met betrekking tot overgang primair onderwijs naar voortgezet onderwijs: 
www.overlegpovo.nl 
 
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 basisschool geeft de leerling 
een advies voor het onderwijsniveau in het voorgezet onderwijs. Scoort de leerling op de toets beter 
dan het advies van de school? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een  
lagere score hoeft dit niet. In 2020 is er geen eindtoets afgenomen in verband met de Coronacrisis. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

schooljaar  Aantal LLN   Score Eindtoets 

2015-2016 32-30 536,0 CITO 

2016-2017 29-28 538,1 CITO 

2017-2018 26 205,3 Route 8 

2018-2019 21 213,6 Route 8 

2019-2020 29 x x 

http://www.overlegpovo.nl/
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Uitstroom voortgezet onderwijs  
De leerlingen verlaten onze school en verspreiden zich over de volgende vormen van VO: 
VWO en HAVO (met de mogelijkheid tot Tweetalig Onderwijs (TTO)), VMBO:(Theoretische-/Gemengde-
/Kadergerichte-/Beroepsgerichte leerweg). 
 

jaar 2017-2018 2018-
2019 

2019-2020 

aantal 26 21 29 

VWO 2 7 6 

HAVO/VWO 2  3 

HAVO 5 2 7 

VMBOT/HAVO 5 2 3 

VMBO TL 1 2 1 

VMBO GTL 9 4 2 

VMBO KGT  1 2 

VMBO GL    

VMBO KL 2 3 4 

VMBO BKL   1 

Praktijkonderwijs    

 
 
Professionalisering 

Met een voortdurende reflectieve, onderzoekende houding willen we de effecten van ons onderwijs  
begrijpen en laten dienen als basis voor professionalisering. Het team heeft in de afgelopen jaren  
verschillende trajecten gevolgd om zich te bekwamen in: 

 Coöperatief Leren 
 Meervoudige Intelligentie 
 Systeemdenken 
 Handelings- en opbrengstgericht werken 
 Dyslexie 
 Hoogbegaafdheid 

Twee teamleden hebben de opleiding tot gedragspecialist afgerond. 
Eén teamlid heeft de opleiding tot pedagoog afgerond. 
Vier teamleden zijn in het bezit van Master (S)EN. 
Eén teamlid heeft de opleiding Onderwijskunde afgerond. 
Eén teamlid is kindercoach. 
In navolging van afgelopen schooljaar zetten wij ook dit schooljaar in op o.a. de volgende  
professionalisering: 

 “Boeiend onderwijs” aan de hand van Autopoiesis. 
 “Boeiend onderwijs” gekoppeld aan traject “Lerende School”. 
 De ontwikkeling van het Opbrengstgericht Werken (OGW). 
 Cultuureducatie met Kwaliteit; wij zijn Cultuurloperschool en werken in 2020-2021 aan  

verbetering cultuureducatie gekoppeld aan het construct “Boeiend onderwijs” met 
focus op procesgerichte didactiek.  

Ontwikkelingen, die onze aandacht vragen: 
 Autopoiesis; Duurzaam en Betekenisvol Onderwijs 
 Kanjertraining 
 Professionele Leergemeenschap 
 ICT 
 Onderzoekend leren 
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Burgerschap en sociale integratie  

Wat verstaan we onder actief burgerschap en sociale integratie?  
Het Ministerie OCW formuleert actief burgerschap als:  
de bereidheid en het vermogen om deel uit te maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdra-
ge aan te leveren.  
In de toelichting op de WPO over de verplichting voor scholen om bij te dragen aan de integratie van 
leerlingen in de Nederlandse samenleving, wordt onder sociale integratie verstaan: een deelname van 
burgers (ongeacht hun etnische of culturele achtergrond) aan de samenleving, in de vorm van sociale 
participatie, deelname aan de maatschappij en haar instituties en bekendheid met en betrokkenheid bij 
uitingen van de Nederlandse cultuur.  
 
Actief burgerschap. 
De dynamiek in de samenleving vraagt een voortdurende aanpassing van de school 
aan de veranderingen in de maatschappij. Dit wil niet zeggen, dat de school de eisen van de 
maatschappij maar zonder meer heeft te volgen. Het onderwijs zal duidelijk lering moeten 
trekken uit de veranderingen in de maatschappij, zodat de taak van de school niet los 
gezien kan worden van de verwachtingen, die de maatschappij ten aanzien van de school heeft, 
maar anderzijds onderwijs en opvoeding juist de taak hebben de jonge mens weerbaar 
te maken ten opzichte van die maatschappij. In korte bewoordingen uitgedrukt geven we in 10 
statements aan wat onder actief burgerschap verstaan kan worden: 
a. Actieve betrokkenheid; mee willen doen, erbij willen horen. 
b. Bewust zijn van je gedrag en daar de verantwoordelijkheid voor willen nemen. 
c. Denken in overeenkomsten en niet in verschillen. 
d. Initiatieven nemen in het leveren van een bijdrage aan het welzijn van anderen. 
e. Vertrouwen hebben in jezelf en de ander. 
f.  Weten dat je voor de ander iets kunt betekenen en er plezier aan beleven dat te doen. 
g. Erkennen dat iedereen ertoe doet; niemand buiten sluiten. 
h. Nieuwsgierig zijn naar wat de ander beweegt door de dialoog aan te gaan. 
i.  Willen, kunnen en durven luisteren. 
j.  Aangeven van je eigen grenzen zonder over die van de ander heen te gaan. 
 
Wat beogen we met actief burgerschap en sociale integratie?  
Actief burgerschap is een deel van de pedagogische opdracht van de school. Dit betekent dat wij niet 
meer kunnen volstaan met het aanbieden van traditionele kennis uit de schoolvakken, maar het  
burgerschap actief moeten integreren, want op deze manier ervaren de leerlingen zelf wat dit begrip 
werkelijk inhoudt.  
Wij stimuleren de leerlingen om zelf taken aan te pakken waarmee zij bijdragen aan  
gemeenschapsbelangen op buitenschools terrein en betrekken daar buitenschoolse connecties bij.  
Wij zoeken mogelijkheden voor leerlingen om een actievere rol te spelen in de schoolgemeenschap met 
meer verantwoordelijkheden voor besluitvorming en uitvoering.  

 
Wij leren:  

 De leerlingen hoofdzaken van de Nederlandse en Europese staatsinrichting en de rol van de  
burger.  

 De leerlingen zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen.  
 De leerlingen hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele  

samenleving een belangrijke rol spelen en leren ze respectvol om te gaan met verschillen in  
opvattingen van mensen.  

 De leerlingen zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en van 
anderen.  

 De leerlingen zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht en als verkeersdeelnemer.  
 De leerlingen met zorg om te gaan met het milieu.  
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Voor actief burgerschap en sociale integratie hanteren wij geen aparte methode, doch binnen ons  
lesprogramma, vooral wereldoriëntatie, wordt binnen de verschillende vakgebieden hieraan aandacht 
besteed.  
 
Veiligheid 

Officieel begint de verantwoordelijkheid van de school voor het kind op het tijdstip dat de school  
opengaat en eindigt als de school dichtgaat. De school begint een kwartier voor tijd en eindigt wanneer 
de lessen zijn afgelopen. Als de school activiteiten organiseert zoals voetballen, zwemmen en excursies, 
is de school verantwoordelijk voor het kind.  
Wij willen dat alle kinderen door ons onderwijs kansen krijgen en wij sporen hen aan het beste uit  
zichzelf te halen. Hiervoor is een veilig schoolklimaat een noodzakelijke voorwaarde.  
Een veilige school is een school waar leerlingen, leerkrachten en ouders zich thuis voelen. Dit vraagt om 
een planmatige aanpak, waarbij de school zicht heeft/krijgt op de veiligheidsbeleving van leerlingen, 
personeel en ouders.  
 
Verkeersveiligheid 
Het Brabants Verkeersveiligheid Label (hierna BVL) is een provinciaal verkeerseduca-
tieproject dat basis- en voortgezet onderwijs stimuleert om het vak (basisonderwijs) of 
het thema verkeer (voortgezet onderwijs) structureel, integraal en eigentijds te bena-
deren. Met structureel wordt bedoeld dat verkeersonderwijs een vaste plaats in het 
lesrooster of het jaarprogramma van scholen heeft. Integraal wil zeggen dat verkeer 
op scholen het product is van beleid, opgenomen in het schoolwerkplan en geconcretiseerd in jaarlijkse 
activiteitenplannen, van een samenhangend theoretisch en vooral praktisch gericht onderwijsaanbod en 
van betrokkenheid van en samenwerking met personen (met het accent op ouders) en instanties in de 
schoolomgeving, waaronder de gemeente. 
 
Fysieke veiligheid  
Meerdijk voldoet aan de huisvestingseisen volgens de Arbowet en het landelijk bouwbesluit van het Mi-
nisterie van VROM. In de Arbowet zijn onder andere eisen gericht op een verantwoorde inrichting van 
het gebouw, omgang met gevaarlijke stoffen, brandveiligheid en algemene veiligheid.  
 
ArBo (Arbeidsomstandighedenwet) gecertificeerde keuringen  
Leerrijk! beschikt over twee gecertificeerde Arbokeurmeesters, te weten Dhr. R. Groeneveld (conciërge 
Basisschool Meerdijk) en dhr. J. Patty (conciërge op Basisschool de Kinderboom en Basisschool Teresia). 
Zij zijn volledig bevoegd om keuringen uit te voeren van elektrische middelen in de breedste zin van het 
woord en van klimmaterialen volgens de wettelijke normen. 
Alle Leerrijk! scholen krijgen jaarlijks een bezoek van de keurmeesters om alles te checken en veilig te 
maken en te houden. 
 
BHV en preventiemedewerker 
Op onze school werken wij met bhv-ers en preventiemedewerkers.  
Tot de taken van hen behoren onder andere:  

 introductie van huisregels, zodat kinderen, personeel, ouders en bezoekers zich veilig gedragen.  
 registratie van ongevallen en risico's, zodat er inzicht is waar en hoe ongelukken (kunnen) ge-

beuren en er gericht maatregelen worden genomen ter voorkoming.  
 organisatie van minimaal eenmaal per jaar een ontruimingsoefening. Een goed ontruimingsplan 

is noodzakelijk voor als er toch iets misgaat. Alle aanwezigen op school moeten weten hoe ze 
moeten handelen bij brand of een andere calamiteit.  

 Onze speeltoestellen voldoen op dit moment aan de wettelijke regeling „Besluit veiligheid van at-
tractie- en speeltoestellen”. Dit besluit stelt onder andere eisen aan het ontwerp, het fabricage-
proces en aan onderhoudswerkzaamheden.  

Op grond van de Arbowet:  
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 voeren wij verzuimbeleid, inclusief verzuimbegeleiding.  
 stellen we voldoende bedrijfshulpverleners aan.  
 zijn we in het bezit van een goedgekeurde risico-inventarisatie en evaluatie.  
 leven we de brandveiligheidsvoorschriften na.  
 melden we ongevallen met ernstig letsel direct aan de arbeidsinspectie.  

 
Sociale veiligheid  
De inspecteur van het onderwijs kijkt sinds enkele jaren naar het onderdeel ‘sociale veiligheid’. Beoor-
deeld wordt of de scholen van Leerrijk! op de hoogte zijn van de veiligheidsbeleving van de kinderen en 
ons personeel en van incidenten die zich voordoen. Daarnaast of de scholen beleidsmatig voldoende 
doen om door afspraken en gerichte acties incidenten zoveel mogelijk te voorkomen en adequaat af te 
handelen als ze toch optreden.  
We willen dat onze school veilig is en dat onze leerlingen zich thuis voelen. We willen onveilig gedrag 
voorkomen door een actieve, positieve stimulering van sociaal gedrag.  
Zo heeft onze school gedragsregels opgesteld en willen we ons onderwijsaanbod mede afstemmen op 
mogelijkheden van individuele leerlingen. Met behulp van een pestprotocol wordt gericht aandacht be-
steed aan het voorkomen van pestgedrag, maar ook hoe te handelen als een kind gepest wordt. Leer-
krachten en kinderen dragen hiervoor samen de verantwoordelijkheid. Ook de hulp en ondersteuning 
van de ouders zijn hierbij onmisbaar. Het pestprotocol vindt u op de website van onze school. 
 
 
ASV-er Leerrijk! 
Met de invoering van de wet Sociale Veiligheid op School (aug. 2015) hebben scholen een inspannings-
verplichting gekregen om een sociaal veilige schoolomgeving te realiseren. 
De wet omschrijft 3 verplichtingen waaraan elke school moet voldoen: 
- Scholen worden nu verplicht om een actief sociaal veiligheidsbeleid te voeren, gericht op preventie en 
op het afhandelen van incidenten (curatieve zorg); 
- Het veiligheidsbeleid moet periodiek gemonitord worden;  
- Elke school heeft een persoon aangesteld die het anti-pestbeleid coördineert en daarnaast ook dient 
als aanpreekpunt voor ouders en leerlingen. Nu wordt deze persoon vaak de anti-pestcoördinator  
genoemd. Voor onze school is dit mevr. P. Soethout. Naast de anti-pestcoördinator op schoolniveau is er 
voor alle Leerrijk!-scholen ook een aandachtsfunctionaris sociale veiligheid (ASV) benoemd.  
De ASV-er helpt de scholen met het implementeren en uitvoeren van het veiligheidsbeleid.  
Naast een adviserende rol naar scholen m.b.t. het beleid, verzorgt de ASV-er ook teamscholingen, 
themabijeenkomsten voor ouders en workshops / trainingen voor leerlingen. Tevens is de ASV-er het 
aanspreekpunt voor de anti-pest coördinatoren.  
De ASV-er van Leerrijk! is mevr. M. van Tetering.  
 
Wij willen een sociaal veilige school zijn, waar leerlingen, personeel en ouders zich thuis voelen. Daarom 
tolereren wij geen pestgedrag, agressie, geweld, discriminatie of seksuele intimidatie op onze school. 
Om een veilig klimaat te waarborgen hebben we twee contactpersonen en is er een klachtenregeling.  
Acties op school die bijdragen aan het verhogen van de sociale veiligheid zijn:  

 leerlingen actief betrekken bij het maken van school- en gedragsregels;  
 goede contacten van de kinderen, het personeel en de ouders met de wijkagent;  
 lesmateriaal voor sociaal-emotionele vaardigheden;  
 het volgen van de ontwikkeling die onder andere het Ministerie van Economische Zaken en de 

Stichting Kennisnet nemen op het gebied van veilig internet en minderjarigen.  
 bij geweld en agressief gedrag de ouders informeren over het gedrag van hun kind en betrekken 

bij te treffen sanctiemaatregelen;  
 begeleiding organiseren via bijvoorbeeld Bureau Jeugdzorg, schoolmaatschappelijk werk en  

Bureau HALT. 
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Omgaan met elkaar 
 
Pesten  
Pesten is niet hetzelfde als plagen. Plagen is incidenteel en heeft geen gevolgen op de lange termijn. 
Pesten wel. Er is sprake van pesten als een persoon herhaaldelijk en langdurig blootgesteld wordt aan 
negatieve handelingen van één of meerdere personen. Pesten kan met woorden en/of met lichamelijk 
geweld.  
De volgende signalen kunnen erop wijzen dat er sprake is van pesten:  

 Signalen afgegeven door het gepeste kind: komt moeilijk voor zichzelf op; mindere school-
resultaten; is bang onderweg; is vaak geïsoleerd; is vaak spullen kwijt.  

 Signalen afgegeven door de ‘pester’: snel ruzie; dominant; lokt andere kinderen uit; kan 
moeilijk samenwerken; houdt weinig rekening met anderen.  

 Signalen in de groep: onprettige sfeer; veel concurrentie; veel ruzie/agressie; geringe samen-
werking; veel aandacht vragen.  

 Signalen op school: leerkrachten merken dat er gepest wordt.  
 Signalen van de ouders: ouders geven aan dat er gepest wordt.  

 
 
 

Aan pesten is wat te doen! 
 

De samenwerking tussen ouders en leerkrachten bij het voorkomen 
en bestrijden van pesten op en rond de school is een noodzakelijke 
voorwaarde.  
Wij hanteren bij „pestgedrag" het volgende plan van aanpak: 

  
 
1. Preventie  
Los van het feit of pesten wel of niet aan de orde is, maken we het onderwerp pesten met de kinderen 
bespreekbaar. Ter voorkoming van het probleem, schenken wij in het dagelijks werk structureel  
aandacht aan factoren, die een rol spelen bij het ontstaan van pesten. Dit zijn:  

 de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.  
 een veilig schoolklimaat waarin positieve en respectvolle omgang tussen kinderen onderling en 

tussen volwassenen en kinderen centraal staat.  
 
Activiteiten  

 De start van het schooljaar, staat in het teken van „Hoe maak ik er een groep van?"  
 Alle groepen spreken bij het begin van het schooljaar groepsregels af, die een centrale plek in 

elke groep innemen.  
 Centraal hangen de principes: Zorg goed voor jezelf, de ander en de omgeving  
 De vertrouwenscontactpersonen bezoeken minimaal eenmaal per jaar de groepen. 

 
2. Signalering  
Als er wordt gepest, signaleren de leerkrachten dat (in samenwerking met de ouders) en nemen zij dui-
delijk stelling. Hoe eerder gesignaleerd en aangepakt, hoe beter. U als ouder bent hierbij een  
belangrijke partner. 
 
3. Stappenplan  
Wanneer pesten de kop opsteekt, dan past de school een directe aanpak toe. Deze bestaat uit de  
volgende vier stappen:  
a.  Eerst zelf (samen) oplossen.  
b. Als de leerlingen er niet uitkomen, hebben ze het recht en de plicht om met het probleem naar de 
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leerkracht of contactpersoon te stappen.  
c.  De leerkracht brengt de partijen bij elkaar. 
d. Bij herhaaldelijke ruzie/pestgedrag neemt de leerkracht duidelijk stelling en houdt een gesprek met 
de leerling die pest/ruzie maakt. 
 
4. Consequenties  
Wanneer het stappenplan niet werkt, dan volgen maatregelen die zijn opgebouwd in vier fases:  
Fase 1: een schriftelijke stelopdracht over de toedracht, of nogmaals een bewustwordingsgesprek, of 
een contract over gedragsveranderingen.  
Fase 2: een gesprek met de ouders wanneer voorgaande acties op niets uitlopen.  
Fase 3: bij aanhoudend pestgedrag kan deskundige hulp ingeschakeld worden zoals de schoolverpleeg-
kundige, de wijkagent of maatschappelijk werk.  
Fase 4: bij aanhoudend pestgedrag wordt in het belang van alle partijen een andere school  
geadviseerd. 
 
Internet (cyber) pesten 
Met de komst van internet, mobieltjes en e-mail is een nieuwe vorm van pesten ontstaan: digitaal 
pesten. Een zeer ingrijpende vorm van pesten, doordat de pester anoniem te werk kan gaan en het 
pesten niet aan tijd en plaats gebonden is. Voorzichtigheid geboden! Voor meer informatie over veilig 
internet: www.veilig.kennisnet.nl 
 

Kanjertraining 
Het belangrijkste doel van de Kanjertraining is dat een kind positief over zichzelf en de ander leert  
denken. Als gevolg hiervan heeft het kind minder last van sociale stress. Ook op langere termijn is dit 
effect merkbaar.  
Het blijkt dat veel kinderen na het volgen van de Kanjertraining zich beter kunnen concentreren op 
school en betere leerresultaten behalen. De verklaring hiervoor is eenvoudig. De Kanjertraining geeft 
kinderen handvatten in sociale situaties, waardoor er tijd en energie vrij komt. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

Communicatie 

Educatief partnerschap gaat over het aannemen van een passende grondhouding van alle betrokkenen 
in de school. Het partnerschap vindt plaats vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid en altijd ten 
dienste van het kind. De school geeft duidelijk aan wat zij van ouders verwachten en wat daarbij de 
grenzen zijn. De ouders doen datzelfde vanuit hun rol en verantwoordelijkheid. De school is open in het 
handelen en communiceren. In de communicatie tussen school en ouders brengen beide partijen op 
basis van gelijkwaardigheid kennis, ervaringen en bevindingen in. Uiteindelijk gaat het erom dat ouders 
en school overeenstemming vinden in de mogelijkheden en ontwikkeling van kinderen op school. Daarbij 
gaat het niet alleen om de prestaties van kinderen, maar ook om het welzijn en functioneren op school, 
thuis en in vrije tijd. Hierin zijn verschillende mogelijkheden die benut kunnen worden, maar is ook 
sprake van beperkingen. Een goede samenwerking van school en ouders draagt bij aan de ontwikkeling 
van kinderen.  
 

http://www.veilig.kennisnet.nl/
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Uitgangspunten betreffende de communicatie met ouder(s)/verzorger(s) 
Binnen onze school hanteren wij de volgende uitgangspunten zoals deze gelden in de communicatie tus-
sen ouders en school, vooral als het gaat om de communicatie omtrent welbevinden en 
(school)prestaties: 
 School en ouders hebben een gemeenschappelijk belang: het zorg dragen voor optimale omstandig-

heden voor de ontwikkeling en het leren van kinderen; 
 School en ouders zijn samen verantwoordelijk voor de opvoeding van de kinderen. De ouders zijn 

daarbij eindverantwoordelijk, de school draagt verantwoordelijkheid voor hetgeen binnen haar  
wettelijke opdracht besloten ligt; 

 De dialoog tussen school en ouders is een noodzakelijke vanzelfsprekendheid, de daar bij horende 
investering van school en ouders ook; 

 Wederzijds respect, betrokkenheid en vertrouwen tussen school en ouders is een voorwaarde;  
 School benut de expertise en meedenkkracht van de ouders betreffende hun kind; 
 School legt gevraagd en ongevraagd verantwoording af aan de ouders over het welzijn en de  

prestaties van hun kind; 
 School geeft de ouders informatie over de individuele ontwikkeling (welzijn en prestaties) van hun 

kind als ook over de wijze waarop deze informatie verkregen is. Daarnaast wordt desgewenst (en 
daar waar dat mogelijk is) ook de positie van het kind ten opzichte van de groep evenals de vergelij-
king met “het landelijk gemiddelde” toegelicht; 

 School evalueert de oudertevredenheid over de wijze van communiceren en passen deze aan in dien 
de evaluatie daar aanleiding toe geeft. 

 Als u, als ouder iets wil bespreken, maak dan een afspraak na schooltijd met de desbetreffende  
leerkracht.  
 

Leerlingen  
De leerkracht begroet de leerling (en) door persoonlijke aanspreking aan het begin van de ochtend en 
aan het einde van de schooldag. Aan het begin van het schooljaar bespreekt elke leerkracht,  
positief geformuleerde groepsregels met de leerlingen.  
Wij spreken elkaar rustig aan.  
Wij doen dat in correct taalgebruik.  
Wij kunnen de ander aanspreken als het niet prettig voelt.  
Wij accepteren geen enkele uiting van uitschelden, uitlachen en roddelen.  
Tegelijkertijd stimuleren wij dezelfde gedragingen wanneer leerlingen met elkaar communiceren.  
 
Informatie aan gescheiden ouders 
Er zijn kinderen bij ons op school, waarvan de ouders niet bij elkaar leven. Wij vinden het belangrijk om 
beide ouders goed te informeren over de ontwikkeling van hun kind of kinderen. Voorwaarde is  
natuurlijk wel dat beide ouders zelf hun verschillende adressen kenbaar maken aan de directeur. 
Aan beide ouders wordt dan de volgende informatie verstrekt: de schoolgids, het rapport en de 
uitnodiging voor de ouderavonden. Deze informatie wordt in tweevoud meegegeven. Als één van 
de ouders dit anders wil, kan hij of zij contact opnemen met de directeur. Hierbij wordt 
aangetekend, dat voor een ouderavond beide ouders worden uitgenodigd voor een gezamenlijk 
gesprek. Alleen in bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken. Het originele rapport 
wordt altijd aan het kind verstrekt en het kind krijgt een kopie mee als ouders niet meer op één 
adres wonen. Alle overige informatie wordt aan het kind in enkelvoud meegegeven. Op verzoek 
wordt de overige informatie ook aan de ouder verstrekt waar het kind op dat moment niet 
woont. Een verzoek om gegevens over het kind te verstrekken aan derden wordt altijd aan beide 
ouders gedaan. Wij vinden dat het belang van het kind het beste is gediend, wanneer de school buiten 
de strijd van de ouders blijft en uitvoering geeft aan de wet en regelgeving t.a.v. informatieverstrekking 
aan gescheiden ouders. Men mag van de school verwachten dat zij zich neutraal opstelt en beide ouders 
in principe in gelijke mate van informatie voorziet. De school respecteert de gezinssituatie waarin de 
leerling feitelijk leeft. Zij heeft echter geen informatieplicht jegens een eventuele nieuwe partner van 
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een ouder, ook niet als deze deel uitmaakt van het gezin waarin de leerling opgroeit. Nieuwe partners 
mogen alleen aan het gesprek deelnemen als de andere ouder hiervoor goedkeuring verleent. 
 
Uitzonderingen op de plicht tot informatieverstrekking:  

 indien een rechterlijke beschikking kan worden getoond waarin het recht op informatie is be-
perkt. 

 in gevallen dat de informatie in verband met het beroepsgeheim ook niet aan de andere ouder 
wordt verstrekt. 

 als de informatieverstrekking niet in het belang van het kind is (in dit geval zal de school zwaar-
wegende argumenten moeten hanteren om informatie te weigeren). 
De ouder(s) kan/kunnen dit laatste laten toetsen door een klachtencommissie rechter.  

 
Gescheiden ouders kunnen via onze website overigens altijd op de hoogte blijven van activiteiten en 
informatiebulletin.  
 
 
Agressie 

Het omgaan met ongewenst of agressief gedrag behoort tot de verantwoordelijkheid van de directie. 
Het gedrag van de ouders kan een reactie zijn op de aanpak van het gedrag van hun kind, op een  
verstoorde vertrouwensrelatie tussen ouder en school, op een maatregel van de school of op het gedrag 
van andere kinderen naar hun eigen kind.  
In het omgaan met ernstig ongewenst of agressief gedrag van ouders en leerlingen is het noodzakelijk 
om duidelijk aan te geven wat acceptabel is en wat niet.  
Voorbeelden van duidelijk ongewenst gedrag:  

 Handtastelijkheden jegens leerlingen en leerkrachten;  
 Dreigen met fysiek geweld;  
 Verbaal geweld;  
 Ongepast aanspreken van andere kinderen, waarbij de relatie “groot tegenover klein‟ wordt  

ingezet;  
 Schelden/vloeken;  
 Zonder afspraak aanspreken van leerkrachten in het bijzijn van andere ouders of leerlingen 

waarbij er sprake is van een bijzonder negatieve gesprekslading.  
Is deze grens overschreden, dan kan (binnen de kaders van het vastgestelde beleid ten aanzien van de 
schorsing en verwijdering van leerlingen) worden besloten tot:  

 Het geven van een waarschuwing aan de ouders of leerlingen;  
 Het schorsen van de leerling;  
 Een verzoek aan de ouders een andere school voor hun kind te zoeken;  
 Verwijdering van de leerling;  
 Een "schoolverbod" voor de ouders.  

Een schoolverbod houdt in dat de ouders niet zonder toestemming van de directie op het terrein van de 
school te komen.  
Noodzakelijk bij het handhaven van gedragsregels is:  

 Een goede registratie van de voorvallen;  
 De rijksinspectie informeren;  
 Zo nodig de wijkagent informeren;  
 Zo nodig melding doen bij de leerplichtambtenaar.  

Bij ernstig ongewenst gedrag van leerlingen en of ouders registreert de school wat er is gebeurd, welke 
afspraken zijn gemaakt en welke besluiten zijn genomen. De rapportage wordt opgeslagen in het  
leerling-dossier. Ouders hebben recht van inzage in het leerling-dossier van hun kind volgens de daar-
voor geldende regels. 
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Pedagogische maatregel en verwijdering  
Een ernstig incident kan leiden tot een pedagogische maatregel "met onmiddellijke ingang" en van be-
perkte tijdsduur. De ouders worden in dat geval meteen op de hoogte gesteld. Zowel in het (tele-
foon)gesprek als ook in de brief aan de ouders wordt aangegeven voor welke (beperkte) periode de 
maatregel geldt. Voordat de pedagogische maatregel wordt beëindigd, maken school en ouders afspra-
ken om herhaling van het incident te voorkomen. Correspondentie en verslag met afspraken worden 
bewaard in het leerlingendossier. 
 
Schorsing 
Schorsing van een leerling is met name aan de orde wanneer de directeur bij ernstig ongewenst gedrag 
van een leerling onmiddellijk moet optreden en er tijd nodig is voor het zoeken naar een oplossing.  
Bij ernstig ongewenst gedrag van leerlingen, wordt geregistreerd wat er is gebeurd (ook t.a.v. preven-
tieve maatregelen ter voorkoming van ongewenst gedrag), welke afspraken zijn gemaakt en welke be-
sluiten zijn genomen. 
De rapportage wordt opgeslagen in het leerlingendossier. Ouders hebben recht van inzage in het leer-
lingendossier van hun kind volgens de daarvoor geldende regels. 
 
O.a. de volgende gebeurtenissen kunnen aanleiding zijn tot schorsing: 
 Herhaaldelijk niet gedragen volgens schoolregels; 
 Het in gevaar brengen van andere leerlingen, ouders en/of personeel; 
 Verbaal en/of fysiek geweld tegenover andere leerlingen, ouders en/of personeel. 
 
Voorbeelden van verbaal geweld: iemand dreigend toespreken in combinatie met stemverheffing en/of 
gebaren, die als bedreigend kunnen worden opgevat; dreigementen tot beschadiging van eigendommen 
van betrokkene of de school; dreigementen over te gaan tot fysiek geweld tegen betrokkene en/of haar 
of zijn familie en/of de school. Onder verbaal geweld rekenen we ook bedreigingen via sociale media, 
wanneer deze activiteiten tijdens de schooltijd en/of op school (terrein) plaatsvinden. 
 
Voorbeelden van fysiek geweld: slaan, schoppen, bijten, krabben, enz.; bedreiging met en/of gebruik 
van een wapen of een voorwerp dat als een wapen kan worden gebruikt; beschadiging en/of vernielen 
van eigendommen van leerlingen, personeel, andere ouders of de school. 
 
In het geval dat de schoolregels herhaaldelijk niet nageleefd worden, dient er, alvorens tot schorsing 
wordt overgegaan, minimaal twee keer gewaarschuwd te zijn in de vorm van een gesprek met leerling 
en ouders. Deze gesprekken worden vastgelegd in een verslag dat door ouders voor akkoord getekend 
moet worden. Indien ouders niet willen tekenen, maakt de directeur hier een aantekening van in het 
verslag. 
In het geval dat door een leerling de veiligheid voor andere leerlingen en/of personeel en/of ouders in 
gedrang komt, kan onmiddellijk en zonder waarschuwing overgegaan worden tot schorsing.  
 
Procedure voor schorsing: 

 Het bestuur heeft de bevoegdheid om tot een schorsing over te gaan gemandateerd aan de  
directeur; 

 Schorsing van een leerling vindt in principe pas plaats na een gesprek met de leerling en de 
groepsleerkracht. De ouders worden zo mogelijk voorafgaand aan het schorsingsbesluit over het 
voornemen gehoord. Als de omstandigheden van het geval zodanig zijn dat de leerling per direct 
geschorst dient te worden, dan worden de ouders na het schorsingsbesluit gehoord; 

 Schorsing van een leerling dient op basis van een gegronde reden te geschieden; 
 De duur van de schorsing is minimaal één schooldag en maximaal vijf schooldagen, waarna er 

afspraken worden gemaakt over (voorwaarden m.b.t.) het weer toelaten van de leerling op de 
school; 
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 De directeur deelt het besluit tot schorsing schriftelijk aan de ouders mee. In dit besluit worden 
vermeld: de reden(en) voor schorsing, de aanvang en tijdsduur van schorsing en eventuele  
andere genomen maatregelen; 

 Een afschrift van deze mededeling wordt verzonden aan het bestuur van de stichting; 
 De school stelt de leerling in staat, bijvoorbeeld door het opgeven van huiswerk, te voorkomen 

dat deze een achterstand oploopt; 
 De directeur stelt de inspectie in kennis van de schorsing en de redenen daarvoor als de schor-

sing langer dan een dag duurt via een formulier dat in het internet schooldossier (ISD) is opge-
nomen; 

 Er is geen formele mogelijkheid voor ouders om tegen het schorsingsbesluit bezwaar te maken. 
 
Wanneer schorsing geen oplossing meer biedt, kan worden overgegaan tot verwijdering van de leerling. 
 
Verwijdering van een leerling is een maatregel die slechts in het uiterste geval en uiterst zorgvuldig 
genomen wordt conform de wettelijk vastgestelde procedure. Alleen het bestuur kan een  
verwijderingsbesluit nemen. 
Verwijdering is aan de orde bij ernstig wangedrag van de leerling en/of de ouders. 
 
Procedure voor verwijdering: 

 De directeur stelt aan het bestuur een dossier ter beschikking, waarin is bijgehouden welke pro-
blemen zijn opgetreden, wat de school er aan gedaan heeft om ze op te lossen om verwijdering 
van de leerling te voorkomen. Tevens is hierin opgenomen een schriftelijke waarschuwing aan de 
(ouders van de) leerling, waarbij gewezen wordt op mogelijke verwijdering als het wangedrag 
aanhoudt; 

 Het bestuur hoort zo snel mogelijk de directeur en de betrokken leerkracht(en); 
 Het bestuur stelt de ouders schriftelijk in kennis van het voornemen tot verwijdering en nodigt 

de ouders uit voor een gesprek in het kader van ‘hoor-wederhoor’. Van dit gesprek wordt een 
verslag gemaakt; 

 Het bestuur besluit hierna of verwijdering plaatsvindt. Indien dat het geval is, wordt het verwij-
deringsbesluit met redenen omkleed (waaronder de afweging tussen het belang van de school 
bij verwijdering en het belang van de leerling om op de school te blijven)  schriftelijk aan de ou-
ders medegedeeld; 

 Het definitieve besluit tot verwijdering van een leerling kan pas worden genomen nadat het be-
stuur ervoor heeft zorg gedragen dat een andere school bereid is de leerling toe te laten. Deze 
andere school wordt vermeld in het verwijderingsbesluit; 

 In het verwijderingsbesluit wordt vermeld dat de ouders binnen 6 weken na dagtekening schrif-
telijk tegen het besluit bezwaar kunnen maken bij het bestuur; 

 De leerplichtambtenaar wordt van het voornemen en het verwijderingsbesluit in kennis gesteld 
door het bestuur; 

 Als de ouders geen bezwaar aantekenen, wordt het besluit na zes weken definitief; 
 Indien ouders bezwaar maken, hoort het bestuur hen over dit bezwaarschrift; 
 Het bestuur neemt binnen vier weken na ontvangst van het bezwaarschrift een besluit en brengt 

de ouders gemotiveerd en per aangetekende brief van de beslissing op het bezwaar op de hoog-
te; 

 Leggen de ouders zich neer bij het besluit, dan wordt het besluit per direct definitief; 
 Leggen de ouders zich niet neer bij het besluit, dan kunnen zij het besluit aanvechten via de  

civiele rechter; 
 De beslissing tot definitieve verwijdering wordt kenbaar gemaakt aan de leerplichtambtenaar. 

 
Verwijdering van een leerling is ook mogelijk indien de school niet aan de ondersteuningsbehoefte van 
een leerling kan voldoen. 
Indien zich voor een leerling de vraag naar extra ondersteuning aandient, moet de school eerst zelf 
proberen de gevraagde ondersteuning te bieden. Voor de school geldt een onderzoeksplicht ter  
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beoordeling van de vraag of de school aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling kan voldoen. 
Daar moet het schoolondersteuningsplan bij worden betrokken alsmede het samenwerkingsverband 
Passend Onderwijs. 
Wanneer de school de ondersteuning niet zelf kan bieden, moet het voor een plek op een andere school 
zorgen. Over een dergelijke beslissing moet overleg worden gevoerd met de ouders en het samenwer-
kingsverband Passend Onderwijs. De binnen het samenwerkingsverband geldende procedures moeten 
dan worden gevolgd. 
 
De procedure voor deze verwijdering is gelijk aan de bovenomschreven procedure bij verwijdering we-
gens wangedrag maar kent een andere aanleiding en motivering. 
 
Ouders kunnen een geschil met de school over een verwijdering melden bij een onafhankelijke Geschil-
lencommissie Passend Onderwijs (http://onderwijsgeschillen.nl/content/verzoekschrift-gpo-indienen). 
Melding kan met behulp van een formulier dat via de site kan worden gedownload dat kan worden ge-
stuurd naar: Onderwijsgeschillen t.a.v. de Geschillencommissie passend onderwijs, Postbus 85191, 3508 
AD Utrecht  of per e-mail: info@onderwijsgeschillen.nl. 
Deze Commissie brengt een niet bindend advies uit aan het bestuur waartegen geen bezwaar of beroep 
kan worden aangetekend. 
 
Ontzegging toegang ouder of verzorger 
In geval van ernstig ongewenst gedrag van ouder(s) of verzorger(s) kan in overleg met het bestuur 
door de directeur van de school ontzegging van de toegang tot het schoolgebouw en het schoolplein 
worden toegepast. 
Voorbeelden van ongewenst gedrag zijn: 
-handtastelijkheden jegens leerlingen en/of personeel; 
-(dreigen met) fysiek geweld; 
-verbaal geweld; 
-ongepast aanspreken van andere kinderen (waarbij de relatie ‘groot tegenover klein’ wordt  
 ingezet); 
-schelden/vloeken; 
-zonder afspraak aanspreken van leerkrachten in het bijzijn van andere ouders of leerlingen,  
 waarbij sprake is van een bijzonder negatieve gesprekslading. 
 
Een ontzegging toegang ouder/verzorger wordt mondeling, maar ook schriftelijk gemotiveerd aan de 
betreffende ouder of verzorger medegedeeld. Een afschrift van de mededeling wordt onder vermelding 
van geheimhouding, rechtstreeks en per gelijke post naar het bestuur verzonden. 
 
In geval van het overtreden van een ontzegging van de toegang, verbaal en/of fysiek geweld en/of het 
ernstig in gevaar brengen van de leerlingen en personeel wordt aangifte gedaan bij de politie. De aan-
gifte kan door de betreffende leerkracht worden gedaan, maar ook door de directeur van de school of 
het bestuur van Leerrijk! 
 

Gedragscode  

Op onze school gelden de gedragsregels zoals die door Leerrijk! zijn opgesteld. Samenwerking, kwaliteit, 
autonomie, respect en creativiteit zijn algemene kernwaarden van Leerrijk! Kernwaarden die zichtbaar 
moeten zijn in de dagelijkse praktijk. Echter: Ontwikkelingen in de maatschappij, herwaardering van 
waarden en normen en incidenten in de praktijk van alledag vormen de aanleiding voor Leerrijk! om 
(gedrags)regels op te stellen gebaseerd op de drie principes:  
1. Zorg voor jezelf  
2. Zorg voor de ander 
3. Zorg voor het andere 

http://onderwijsgeschillen.nl/content/verzoekschrift-gpo-indienen
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De gedragsregels zijn er om duidelijkheid te scheppen in wat wel en wat niet als acceptabel gedrag 
wordt opgevat en als preventie ter voorkoming van ongewenst gedrag. Van alle geledingen binnen onze 
scholen (directie, onderwijzend en niet-onderwijzend personeel, leerlingen en ouders) wordt verwacht, 
dat zij zich aan de gemaakte afspraken houden. De gedragscode ligt op school ter inzage. 
 
Klachtenregeling 

Waarom een klachtenregeling?  

Overal waar mensen samenwerken, kan iets fout lopen. Ook op onze school. Vaak worden zulke pro-
blemen in onderling overleg bijgelegd. Soms is een meningsverschil van dien aard, dat iemand een 
klacht hierover wil indienen. Die mogelijkheid is er. Voor de school is een klachtenregeling vastgesteld. 
Wij beschouwen klachten als een signaalfunctie: de school en het bestuur ontvangen signalen die hen 
kunnen ondersteunen bij het verbeteren van het onderwijs en de goede gang van zaken op school. 
 
Klachtenprocedure 

1. Klachten m.b.t. het klassengebeuren dient u in eerste instantie met de betrokken leerkracht te 
bespreken.  

2. Ook kunt u spreken met de interne Vertrouwens Contact Persoon, (VCP) waarvan de naam ieder 
jaar bekend gemaakt wordt in de schoolgids of jaarkalender. De Interne Vertrouwens Contact-
personen van onze school zijn: mevr. M. Maas en mevr. N Lebens. 

3. Indien geen oplossing wordt gevonden, kunt u zich richten tot de directie.  
4. Mocht dit ook geen bevredigende oplossing bieden, dan kunt u zich wenden tot het bestuur 

(0416-320768) waarbij het beginsel ‘hoor- en wederhoor’ wordt toegepast. 
5. Ook is er een externe vertrouwenscontactpersoon op bestuursniveau: mevr. Irma van Hezewijk, 

bereikbaar via irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl en 06-54647212. Voor meer informatie 
kunt u ook terecht op www.vertrouwenswerk.nl. 

 
Zowel de interne als de externe vertrouwenscontactpersoon hebben een geheimhoudingsplicht. Dat be-
tekent dat er alleen met uw toestemming aan anderen informatie gegeven mag worden. 
 
Wat doet de externe vertrouwenspersoon nog meer dan de interne vertrouwenspersoon? Zo nodig be-
middelen; nadere informatie geven over de klachtenprocedure; adviseren en ondersteunen bij het indie-
nen van een klacht bij de Landelijke Klachtencommissie en politie; bijstand geven tijdens de procedure 
en zo nodig verwijzen naar professionele hulpverlening.  
 

6. Wanneer u van mening bent dat uw klacht niet opgelost is, kunt u een formele klacht indienen 
bij de onafhankelijke Landelijke Klachten Commissie (LKC). 

De adressering is als volgt: Onderwijsgeschillen, postbus 85191, 3508 AD Utrecht, telefoon:  
030-2809590, emailadres: info@onderwijsgeschillen.nl. Op de website www.onderwijsgeschillen.nl is 
meer informatie te vinden over een klachtbehandeling. 
Zowel ouders als personeelsleden kunnen een formele klacht voorleggen aan de LKC. 
 
Een secretaris van de stichting Onderwijsgeschillen neemt contact met u en het bestuur op en verkent 
of bemiddeling onder leiding van een externe deskundige tot de mogelijkheden behoort. Zo niet, dan 
onderzoekt de LKC of de klacht gegrond is. De LKC brengt advies uit aan het bestuur en kan aan haar 
advies aanbevelingen verbinden. Het bestuur neemt over de afhandeling van de klacht en het opvolgen 
van de aanbevelingen de uiteindelijke beslissing. 
 
Cameratoezicht 
Het bestuur behoudt zich de mogelijkheid voor om tijdelijk heimelijk cameratoezicht in te zetten, ingeval 
van diefstal of fraude. Daarbij wordt binnen de kaders van de Algemene Verordening  
Gegevensbescherming gehandeld. De procedure is beschreven in het Reglement Cameratoezicht en is 
opgenomen in het handboek AVG dat op school aanwezig is. 

http://www.vertrouwenswerk.nl/
mailto:info@onderwijsgeschillen.nl
http://www.onderwijsgeschillen.nl/
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De voorzitter van de medezeggenschapsraad van de betrokken school wordt achteraf vertrouwelijk geïn-
formeerd dat de verborgen camera is ingezet. 
 
Vertrouwensinspecteur  
Bij de Inspectie van het Onderwijs werkt een klein team van vertrouwensinspecteurs. Ouders,  
leerlingen, docenten, directies en besturen kunnen de vertrouwensinspecteur benaderen wanneer zich in 
of rond de school problemen voordoen op het gebied van:  
- seksuele intimidatie en seksueel misbruik;  
- lichamelijk geweld;  
- grove pesterijen;  
- extremisme en radicalisering.  
Ernstige klachten die vallen binnen deze categorieën kunnen voorgelegd worden aan de  
vertrouwensinspecteur. Deze zal adviseren en informeren.  
Zo nodig kan de vertrouwensinspecteur ook begeleiden in het traject naar het indienen van een formele 
klacht of het doen van aangifte.  
De vertrouwensinspecteur is tijdens kantooruren bereikbaar op 0900-1113111 (lokaal tarief).  

http://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/Vertrouwensinspecteurs 
 
 

Wet bescherming persoonsgegevens  

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
Op de school is een handboek Algemene Verordening Gegevensbescherming aanwezig met daarin de 
wettelijke regels die gehanteerd worden bij de verwerking van de persoonsgegevens. 
Voor al onze scholen is een bovenschoolse functionaris voor gegevensbescherming benoemd in de per-
soon van mevr. A. Groen. Onze security officer is dhr. K. Ligtvoet. Jaarlijks kunt u op school  
aangeven of u akkoord gaat met het plaatsen van foto’s van uw kinderen in publicaties vanuit de school. 
 

De toegang van personeelsleden tot de Persoonsgegevens is beperkt tot de gegevens die noodzakelijk 
zijn voor de goede uitoefening van hun functie en (dus) hun werkzaamheden. 
Alle personeelsleden dienen vertrouwelijk om te gaan met persoonsgegevens en hebben een verklaring 
ondertekend waarin zij verklaren op de hoogte te zijn van de AVG en de richtlijnen zullen naleven. Op 
onze site is een privacyverklaring te vinden. 
Binnen Leerrijk! is een bovenschoolse ‘Security officer’ benoemd die als taak heeft om onze school te 
informeren en te adviseren t.a.v. de verplichtingen uit de AVG en toezicht te houden op de toepassing 
en naleving hiervan. Hij is het aanspreekpunt voor privacy vraagstukken; ook datalekken dienen bij hem 
te worden gemeld. De ‘Security Officer’ wordt ondersteund door de wettelijke verplichte Functionaris 
voor de Gegevensbescherming. Deze functionaris wordt extern ingehuurd. 
Als ouders heeft u het recht op inzage in de gegevens die wij als school bewaren. U kunt dit mondeling 
of schriftelijk aanvragen bij de directeur. Binnen een maand moet de school aan het verzoek voldoen. 
 

Ook als school moeten wij voldoen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt, dat 
betekent dat de persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk blijven. Het leerling-dossier bestaat uit twee 
componenten, de leerling-administratie en het leerling-dossier.  
In het leerling-dossier wordt de informatie bewaard inzake de onderwijskundige en algemene begelei-
ding van de leerling. De gegevens van leerlingen worden voor derden ontoegankelijk bewaard.  
Indien leerlingen extra zorg en begeleiding nodig hebben, mogen regionaal samenwerkende partijen 
volgens genoemde wet informatie uitwisselen over een leerling, mits er sprake is van een zorgvuldige 
aanpak door de school en de andere partij. Belanghebbenden worden geïnformeerd over het gebruik 
van leerling-gegevens met betrekking tot extra zorg en begeleiding en kunnen hier eventueel bezwaar 
tegen maken. Indien de school voor een leerling extra hulp moet inschakelen, mag zij ervan uitgaan dat 
ouders het leerrecht(leerplicht) van hun kind respecteren en hierbij binnen de grenzen van de redelijk-
heid en billijkheid, ondersteuning en begeleiding bieden. 

http://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/Vertrouwensinspecteurs


 

Schoolgids  55   
Basisschool Meerdijk     

 
Leerling-administratie 
De leerling-administratie voldoet aan de verplichtingen van de wet op het primair onderwijs om een 
overzichtelijke administratie van de in- en uitschrijving en het verzuim van de leerling te voeren. De ad-
ministratie bevat persoonsgegevens, die vallen onder de wet Bescherming Persoonsregistratie (WBP) en 
onder het Besluit gevoelige gegevens. Dit besluit geeft een aantal regels voor het opnemen van infor-
matie over iemands geloof of levensovertuiging, ras en politieke gezindheid. In de leerling-administratie 
komen een aantal van deze gegevens voor. Wanneer het kind de school verlaat, dan is de  
bewaartermijn van deze gegevens vastgesteld op vijf jaar. Na deze termijn worden de gegevens  
vernietigd. 
 
Leerling-dossier  
Hierin wordt de informatie bewaard voor de onderwijskundige en algemene begeleiding van de leerling. 
Het bevat rapporten, uitslagen van toetsresultaten, gegevens uit het leerlingvolgsysteem, verslagen van 
gesprekken met ouders en afspraken die er over de leerling zijn gemaakt. De verwerking dient alleen 
voor de organisatie of het geven van onderwijs en de begeleiding van de leerling. Het onderwijs valt 
onder het ‘Vrijstellingsbesluit’, dat onderdeel uitmaakt van de Wet Bescherming Persoonsregistratie. 
Hierin staat dat er meer gegevens dan enkel de persoonsgegevens mogen worden bewaard. Deze gege-
vens worden op een deugdelijke wijze bewaard.  
De bewaartermijn van deze gegevens is vastgesteld op twee jaar, met uitzondering van de situatie 
waarin de leerling is doorverwezen via de TAC naar een school voor speciaal onderwijs. Dan is de be-
waartermijn drie jaar conform de bepaling WPO. Als uitzondering op deze bewaartermijn geldt het be-
waren van adresgegevens van (oud)leerlingen. Dit is toegestaan voor reünies. Ouders hebben recht tot 
inzage in al deze gegevens. Er wordt binnen de termijn van vier weken voldaan aan dit verzoek. Ook 
bestaat er kopierecht, dat wil zeggen dat ten behoeve van de ouders kopieën van de gegevens gemaakt 
mogen worden. Er bestaat het recht tot corrigeren van gegevens en verwijdering van gegevens. Dit 
houdt in dat ouders het recht hebben op verbeteren, aanvullen, verwijderen, afschermen of op een an-
dere manier ervoor te zorgen dat onjuiste gegevens niet langer gebruikt worden. Er is alleen een ver-
plichting om dit ook daadwerkelijk te doen als er sprake is van feitelijk onjuiste, onvolledige of niet ter 
zake doende gegevens of gegevens die in strijd zijn met een voorschrift van de Wet Bescherming Per-
soonsgegevens. Ouders mogen het leerling-dossier niet meenemen buiten de school. Ten aanzien van 
collega-scholen worden dezelfde richtlijnen gehanteerd. Zonder toestemming van ouder(s) mag het dos-
sier niet worden ingezien en verstrekt. 
 
Verzekeringen en aansprakelijkheid 

Schoolongevallenverzekering 
Alle kinderen van onze school, het personeel, de overblijfouders en de hulpouders zijn door het bestuur 
tegen ongevallen verzekerd. Beschadigingen aan kleding, brillen, fietsen e.d., vallen niet onder de  
ongevallenverzekering. De verzekering geldt ook tijdens excursies, schoolkamp, sport- en speldagen e.d. 
 
Aansprakelijkheid van de school 
Door de school is een verzekering afgesloten voor schade die wordt veroorzaakt door het schoolbestuur, 
het personeel, overblijf- en de hulpouders. Deze verzekering keert alleen schadegeld uit, wanneer er 
sprake is van wettelijke aansprakelijkheid van de genoemde personen. Vaak wordt aangenomen dat de 
school aansprakelijk is voor alle schade die onder schooltijd wordt aangebracht, ook wanneer deze 
schade wordt veroorzaakt door een leerling. Dit is echter niet juist. Vanaf 1 januari 1992 geldt dat de 
ouders van leerlingen tot 14 jaar aansprakelijk zijn voor de schade die door deze leerlingen wordt  
veroorzaakt; dit geldt ook voor schade die tijdens de schooltijd is ontstaan. Gedacht kan daarbij worden 
aan schade aan andere leerlingen en schooleigendommen. De aansprakelijkheid van de ouders gaat 
zelfs zover, dat zij aansprakelijk zijn voor de schade die zij niet hebben kunnen voorkomen.  
De leerlingen tot 14 jaar zijn zelf niet aansprakelijk. 
De aansprakelijkheid van de school beperkt zich in het algemeen tot gevallen waarin een leerkracht zelf 
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schade heeft veroorzaakt of wanneer schade ontstaat als gevolg van slecht onderhoud van het school-
gebouw en het meubilair. Hierbij is dan sprake van verwijtbaar handelen. 
 
Gelet op het bovenstaande is het van het grootste belang dat de ouders een verzekering tegen de  
gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid hebben afgesloten, die hun eigen aansprakelijkheid en die van 
hun kinderen dekt. 
Wij maken U attent op de volgende punten: 

 Beschadigingen aan kleren, brillen, fietsen en dergelijke, vallen niet onder de  
ongevallenverzekering. 

 Wanneer een kind een andere route naar school of naar huis neemt (nl. niet de kortste) en het 
krijgt dan een ongeval, dan worden de kosten niet vergoed. 

 
Aansprakelijkheid m.b.t. vervoer 
-Vervoer van kinderen  
De verantwoordelijkheid van de school eindigt bij het schoolhek en einde schooltijd. Wie dan de  
verantwoordelijkheid overneemt is primair een zaak van u als ouders/verzorgers. In geval van 
buitenschoolse opvang heeft u als ouder/verzorger een overeenkomst met de kinderopvang gesloten. 
De school heeft geen taak, bevoegdheid of plicht toe te zien op de juiste naleving van die   
overeenkomst. 
-Verkeersbrigadiers 
Ouders/vrijwilligers die voor school als verkeersbrigadiers optreden, vallen in principe onder de  
aansprakelijkheidsverzekering van de school. Indien er echter een motorrijtuig bij betrokken is, is de 
dekking van de verzekering uitgesloten. De eigenaar van een motorrijtuig die schade veroorzaakt kan 
zelf aansprakelijk gesteld worden.  
-Vervoer naar en vanuit externe hulp buiten school onder lestijd 
De ouders dragen de volledige verantwoordelijkheid en zijn aansprakelijk voor het vervoer van en naar 
de externe hulpverlener, die buiten de school gevestigd is. 
-Vervoer m.b.t. excursies 
De school heeft een verzekering afgesloten voor alle personeelsleden en vrijwilligers die in opdracht van 
de school kinderen met een eigen auto vervoeren. 
De wet:  
De basisregel is dat alle kinderen kleiner dan 1,35 meter met een maximaal gewicht van 36 kilo zowel 
voorin als achterin een geschikt en goedgekeurd kinderzitje of zittingverhoger moeten gebruiken.  
Anderen moeten de veiligheidsgordel gebruiken.  
Aanvullende regelgeving:  

 Op de plaats waar een airbag zit, mogen geen kinderen vervoerd worden in een autostoeltje dat 
tegen de rijrichting in moet worden geplaatst, tenzij de airbag is uitgeschakeld.  

 Een driepuntsgordel als heupgordel gebruiken, mag niet meer. Ook gordelgeleiders mogen niet 
gebruikt worden, behalve voor kinderen die kleiner zijn dan 1,50 meter voor wie geen 
zitting-verhoging te krijgen is omdat ze te zwaar (>36 kilo) zijn. De gordelgeleider moet goed 
door het oog kunnen bewegen. Er mogen niet meer passagiers vervoerd worden dan er gordels  
beschikbaar zijn! 

 In bussen moeten passagiers ouder dan 3 jaar de gordel gebruiken. Kinderen tot 3 jaar mogen 
los vervoerd worden. Voor stads- en streekvervoer gelden andere regels.  

 Het is verboden personen te vervoeren in de laadruimte van de auto.  
Aanvullende afspraken: 
1. Vervoer niet meer kinderen dan er gordels op de achterbank aanwezig zijn; 
2. Gebruik altijd de autogordels; De kinderen moeten dus altijd de autogordel dragen. 
Nuttige tips: 
1. Ze mogen pas in- en uitstappen als dat door u gezegd wordt; 
2. Ze moeten van de ramen en deuren afblijven.  

Maak gebruik van de meestal aanwezige kindersloten.  
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Naschoolse en Tussenschoolse Opvang 

Tussenschoolse opvang (TSO) 
Op onze school bestaat de mogelijkheid dat leerlingen in de middagpauze kunnen overblijven op maan-
dag, dinsdag en donderdag. 
Doel hiervan is: 

 ouders de mogelijkheid geven aan het arbeidsproces deel te nemen, 
 ouders incidenteel te helpen, 
 eenoudergezinnen helpen bij het opvangen van hun kinderen, 
 in verband met de grote afstand tussen school en thuis de kinderen op school opvangen. 

Organisatie: 
De overblijfregeling valt onder werkterrein en verantwoordelijkheid van TSO "de Broodtrommel". De 
school stelt ruimte ter beschikking. Een aantal overblijfouders zien er op toe dat het overblijven in een 
prettige sfeer verloopt. Het te betalen bedrag wordt via de informatiebrief van “de Broodtrommel” ken-
baar gemaakt. De kinderen brengen zelf brood en drinken mee. Aanmelding voor het overblijven  
geschiedt middels een formulier dat u aangereikt wordt als uw kind start op Basisschool Meerdijk. 
 
Voorschoolse- en Buitenschoolse opvang (VSO en BSO) 
Voor – en naschoolse opvang professioneel geregeld.  
Tussen Mikz en de Meerdijkschool  bestaat een samenwerking met    
betrekking tot voor-, en naschoolse opvang. Vanaf schooljaar  
2016-2017 is de BSO op maandag-dinsdag -donderdag gehuisvest  
in de Meerdijkschool. En op diezelfde dagen is er de  
mogelijkheid tot voorschoolse opvang. Hieronder vindt u een kleine samenvat-
ting van wat deze opvang inhoudt:  
Onze pedagogische medewerkers zijn zich er van bewust dat u uw kind niet bij de eerste de beste  
achter wilt laten. Als de kinderen het leuk vinden om naar de buitenschoolse opvang (BSO) te gaan en u 
vertrouwen heeft in de manier waarop wij dat doen, dan kunt u met een gerust gevoel uw werk of stu-
die combineren met de zorg voor uw kinderen. Bovendien zijn er voor werkende en studerende ouders 
speciale regelingen waardoor de opvang goedkoper is dan dat u waarschijnlijk denkt.  
 
Buitenschoolse opvang is: 
Vakwerk, uitgevoerd door mensen die weten waar ze mee bezig zijn! De pedagogische medewerkers 
hebben allen een kindgerichte opleiding op minimaal MBO (4) niveau.  
Het is maatwerk, omdat ieder kind uniek is en er recht op heeft om begrepen te worden in wat zijn  
verlangens en behoeften zijn. 
Opvoedkundig, omdat kinderen leren invulling te geven aan hun vrije tijd en uitgedaagd worden om te 
ontdekken wat hun interesses zijn. In de groep krijgen ze begeleiding om positief met elkaar om te 
gaan!  
Volop aandacht voor uw kind, ook tijdens de vakanties en eventuele atv/studiedagen.  
Onze manier van werken: 
Inspelen op de behoefte van kinderen staat centraal. Het is hun vrije tijd, waarbij ze activiteiten kunnen 
doen, die passen bij hun leeftijd.  
U kunt het een beetje vergelijken met de situatie bij u thuis.  
Vóór schooltijd komen de kinderen langzaam op gang. Ze krijgen iets te drinken, praten wat bij met de 
andere kinderen en de pedagogische medewerkers om daarna wat rustige activiteiten te doen. 
Na een lange schooldag willen de kinderen meestal eerst even wat stoom afblazen om vervolgens even 
lekker wat te drinken en te eten.  
De activiteiten zijn leeftijd-gericht. Soms willen de kinderen zelf iets ondernemen samen met anderen of 
alleen. Wij houden in alle gevallen in de gaten hoe de kinderen bezig zijn en of ze het naar hun zin  
hebben. De manier van werken is uitvoerig beschreven in het pedagogisch plan. Dit plan en andere 
informatie vindt u terug op de website: www.mikz.nl 

 

http://www.mikz.nl/
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Leerplicht en verlof 

Leerlingen en verlof 
Uw kind is leerplichtig met ingang van de eerste dag volgend op de maand waarin het 5 jaar wordt. 
Voorbeeld: uw kind wordt op 12 februari 5 jaar. Het is dan leerplichtig vanaf 1 maart. Vanaf dat  
moment is de leerplichtwet van toepassing. Dat betekent dat uw kind niet meer zomaar thuis mag blij-
ven of dat u buiten de schoolvakanties op vakantie mag gaan.  
Samengevat komt het erop neer, dat uw kind alleen buiten de schoolvakantie mee op vakantie mag, als, 
vanwege het beroep van één van de ouders het kind in de zomervakantie niet gedurende minimaal twee 
weken met hen op vakantie kan. Hierbij wordt gedacht aan seizoengebonden arbeid, horeca e.d.  
IN ANDERE GEVALLEN IS GEEN VAKANTIEVERLOF MOGELIJK. 
Hieraan zijn de volgende beperkingen verbonden: 

 kan slechts eenmaal per schooljaar. 
 kan niet in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar. 
 geldt voor maximaal 10 schooldagen. 
 de directeur beslist maar kan een onderzoek instellen of een werkverklaring toetsen. 

 
Als u buiten de schoolvakantie bent ingeroosterd, betekent dat niet automatisch, dat het vakantieverlof 
wordt toegekend. Uw werkgever dient namelijk in zijn roosterplanning rekening te houden met  
werknemers met schoolgaande kinderen. 
Naast vakantieverlof geeft de wet ook de mogelijkheid om verlof te verlenen voor bijzondere  
omstandigheden, zoals bijvoorbeeld huwelijk en overlijden van bloed- en/of aanverwanten tot een  
bepaalde graad en bij medische of sociale redenen. Als u niet zeker weet of u verlof kunt krijgen, doet u 
er verstandig aan om even van tevoren met de directeur contact op te nemen.  
Wanneer u verzoekt om meer dan 10 schooldagen verlof, zal de directeur uw aanvraag ter afdoening 
doorzenden aan de leerplichtambtenaar. 
 
De procedure voor het aanvragen van verlof is – samengevat - als volgt: 

 tijdig een aanvraagformulier indienen bij de directeur van de school. Voor vakantieverlof  
minimaal twee maanden van tevoren. Desgevraagd moet een werkgeversverklaring worden  
overgelegd, die getoetst kan worden;  

 de leerplichtambtenaar kan om advies worden gevraagd;  
 als het verlof wordt ingewilligd krijgt u zo spoedig mogelijk bericht. In sommige gevallen kan dit 

nog  dezelfde dag zijn, in andere gevallen is wellicht meer tijd nodig om tot een beslissing te 
komen;  

 als het verlof niet of niet geheel kan worden ingewilligd, dan zullen wij dat zo spoedig mogelijk 
doch uiterlijk 8 weken na indiening van het verzoek gemotiveerd mededelen.  

 
Er zijn twee vormen van onwettig verzuim: 
Luxe verzuim: dit verzuim heeft o.a. betrekking op verlof in verband met bijvoorbeeld eerder afreizen 
naar een vakantieadres of later terugkeren van een vakantie of lang weekend. Wij zullen dit verzuim 
melden bij de leerplichtambtenaar, die zo nodig proces-verbaal zal opmaken. 
Signaalverzuim: dit verzuim, dat zich vaak uit in spijbelgedrag, is vaak een uiting van achterliggende 
problematiek, bijvoorbeeld problemen op school of thuis of problemen van lichamelijke, psychische of 
culturele aard. De benadering hiervan is wezenlijk anders dan bij luxe verzuim, maar ook hier kan de 
leerplichtambtenaar in het uiterste geval een proces-verbaal opmaken. 
 
Als uw kind ziek is, moet u (telefonisch) contact opnemen met de school. Hiervan wordt dan een  
aantekening gemaakt in de leerlingenadministratie. Soms gebeurt het dat ouders hun kind ziek melden 
omdat geen extra verlof wordt toegekend. In zo’n geval zal de leerplichtambtenaar worden ingescha-
keld, die dan op huisbezoek komt. Als vast komt te staan dat er geen sprake van ziekte is (geweest) 
dan kan de leerplichtambtenaar proces-verbaal opmaken. 
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Aan ons is verzocht om de richtlijnen en de aanvraagprocedure stipt op te volgen.  
Meer informatie over de Leerplichtwet is te verkrijgen bij de leerplichtambtenaren van de gemeente 
Waalwijk. 
 
Leerkrachten en verlof 
Het kan voorkomen dat een groep meer dan één leerkracht als groepsleerkracht heeft. 
Ook in het onderwijs hebben werknemers recht op een deeltijdbaan. 
Leerkrachten die samen de verantwoordelijkheid over een groep hebben, hebben veel contact met  
elkaar over het reilen en zeilen in de groep. Tevens wordt dagelijks een overzicht ingevuld van de zaken 
die aan de orde zijn geweest en worden bijzonderheden door de samenwerkende leerkrachten geno-
teerd en besproken. 
Ons streven is er opgericht dat hooguit twee leerkrachten samen de verantwoordelijkheid voor een 
groep delen.  
 
Vervanging leerkrachten 
Met ingang van 1 juli 2016 geeft Driessen HRM invulling aan de centrale vervangingsdienst voor de  
onderwijsbesturen die samenwerken binnen het regionaal transfercentrum Midden Brabant, onder de 
naam Flexcenter Midden Brabant. 
Flexcenter Midden Brabant draagt als centrale vervangingsdienst voor de scholen in de regio midden 
Brabant bij aan de continuïteit en de kwaliteit van het onderwijs. Bij behoefte aan een vervangende 
leerkracht of onderwijsassistent, bijvoorbeeld bij plotselinge ziekte van een medewerker of zwanger-
schapsverlof, draagt Flexcenter Midden Brabant zorg voor de bemiddeling van een geschikte vervanger. 
Naast de planning en matching van vervangers op vervangingsaanvragen vanuit de scholen, zorgt het 
Flexcenter ook voor de werving- en selectie van nieuwe vervangers. 
 
Bij uitval van leerkrachten moet voorkomen worden dat een korte termijnoplossing de kwaliteit van het 
onderwijs/de organisatie onder druk zet en/of de werkdruk van mensen vergroot waardoor uitval dreigt. 
Ook de tijdelijke wisseling van groep bij leraren kan een maatregel zijn. Een tijdelijke maatregel is ook 
het opdelen of samenvoegen van groepen; deze maatregel kan slechts één dag ingezet worden. 
  
Er moet rekening gehouden worden met de werkdruk/belastbaarheid van het team als (regelmatige) 
vervanging aan de orde is. Het kan voorkomen dat niets anders rest dan een groep naar huis te sturen. 
In deze stuurt de school een bericht aan de ouders waarin toegelicht wordt de reden en de duur van 
lesuitval. Daarbij wordt vermeld de mogelijkheid om voor leerlingen, waarvoor thuis, noch bij familie, 
buren of kennissen opvang mogelijk is, de opvang op school te laten plaatsvinden.  
Gegeven de krapte op de onderwijsarbeidsmarkt, de oplopende tekorten aan personeel (en dus ook aan 
vervangers) in de komende jaren zal dit in de nabije toekomst vaker voor komen.  
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Overige Wetenswaardigheden in alfabetische volgorde 
 
Aansprakelijkheid  
Het schoolbestuur heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Dit houdt in dat iedereen die op 
school een baan heeft of meehelpt, verzekerd is tegen wettelijke aansprakelijkheid, bijv. ook als u als 
hulpouder, kinderen begeleidt bij een excursie, voorstelling, sportdag, schoolreis en dergelijke. 
De school heeft een beperkte schoolongevallenverzekering voor de kinderen. Deze voorziening kunt u 
eventueel bij uw eigen verzekering uitgebreider regelen. Er is geen verzekering voor schade aan privé-
eigendommen. Dit geldt zowel voor kinderen als ouders. Meenemen van privé-eigendommen geschiedt 
op eigen risico. 
 
Afscheid 
De leerlingen van groep 8 verlaten de school aan het eind van het schooljaar. Ter omlijsting van dit af-
scheid worden er een tweetal evenementen opgezet: Het schoolverlaterkamp. Een afscheidsavond 
waarop de leerlingen van groep 8 een musical opvoeren. 
 
Agenda 
Wij verzoeken u voor uw kind vanaf groep 7 voor het noteren van huiswerkopdrachten een eenvoudige 
schoolagenda aan te schaffen. 
 
Arbo Bedrijfshulpverlening 
In het kader van de Arbowetgeving moet de school beleid maken ten aanzien van gezondheid, veiligheid 
en welzijn. Op onze school zijn gediplomeerde bedrijfshulpverleners aanwezig. Zij komen in actie bij  
calamiteiten. Ieder jaar doen we 2 x een brandoefening.  
 
Begeleidende instanties 
Indien nodig kan de school een beroep doen op instanties die ouders en leraren ondersteunen bij het 
optimaliseren van de onderwijsleersituatie en de zorg voor kinderen die problemen ondervinden in hun 
ontwikkeling.  
 
Bereikbaarheid van de ouders 
Het kan voorkomen dat we ons tijdens de schooluren met u in verbinding moeten stellen. Wij verzoeken 
u een telefoonnummer waarop wij u kunnen bereiken bij de betreffende leerkracht achter te laten. 
 
Bibliotheek 
Voor de ontwikkeling van uw kind is het erg belangrijk dat het kennismaakt met goede boeken. Via de 
plaatselijke bibliotheek kan uw kind ook thuis de beschikking krijgen over een groot aantal voor zijn of 
haar leeftijd geschikte boeken. We raden u aan uw kind lid te laten worden van de bibliotheek. Het  
uitlenen aan kinderen is gratis. 
 
Buitenschoolse activiteiten 
Naast onder schooltijd georganiseerde activiteiten neemt de school, voor zover mogelijk, deel aan activi-
teiten op het gebied van sport en cultuur. Hierbij valt te denken aan voetbal en zwemwedstrijden en 
theaterbezoek. 
De Avond 4-daagse is ook een dergelijk gebeuren, dat niet door de school georganiseerd wordt. De 
school helpt alleen mee met de inschrijving. Dat betekent dus ook dat de school niet verantwoordelijk is 
voor de begeleiding. 
 
Carnaval 
Dit is een goede gewoonte. We maken er jaarlijks in samenwerking met de Ouderraad een knallend 
feest van! 
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Communie en Vormsel 
De kinderen van groep 4 die dat wensen, worden mede via de school voorbereid op de Eerste Heilige 
Communie. 
De kinderen van groep 8 worden in de gelegenheid gesteld gevormd te worden. Ook hierbij participeert 
de school. Bij beide gelegenheden worden de ouders zoveel mogelijk ingeschakeld bij de voorbereiding 
om ook aan deze vorming van hun kinderen mede gestalte te kunnen geven. U ontvangt hierover, als 
dit voor u van toepassing is, gedurende het schooljaar nog nadere berichten vanuit de Parochie. 
 
Cultuureducatie  
Kinderen komen in een periode van een aantal jaren in aanraking met allerlei culturele uitingen georga-
niseerd door BlikjeKunst. Ieder schooljaar staat er minstens 1x per groep een voorstelling / tentoonstel-
ling op het programma. 
Meerdijk is een CultuurLoper-school. 
De Cultuur Loper werd ontwikkeld door Kunstloc Brabant (voorheen Kunstbalie), in samenwerking 
met Erfgoed Brabant, lokale intermediairs, cultuuraanbieders en basisscholen in Noord-Brabant. Het 
programma geeft invulling aan de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Met deze regeling 
stelt zowel het rijk, de provincie als de gemeente geld en ondersteuning beschikbaar voor scholen met 
ambitie op dit gebied. Het doel hiervan is ervoor te zorgen dat cultuureducatie van goede kwaliteit een 
vaste plaats krijgt binnen het onderwijs.  
 
Contact   
www.meerdijk.nl 
infomeerdijk@leerrijk.nl 
mrmeerdijk@leerrijk.nl 
ormeerdijk@leerrijk.nl 
Telefoon: 0416 563963 
 
Documentatiecentrum 
Op school hebben we een documentatiecentrum. Dit is een verzameling van vooral informatieve boeken, 
tijdschriften en artikelen. Het betreft hier een basiscollectie. Voor meer informatie kunnen de kinderen 
naar de bibliotheek of gebruikmaken van internet. 
 
Eten en drinken 
Het is algemeen bekend dat veel snoepen ongezond is. Daarom vragen wij u om uw kind geen snoep-
goed mee naar school te geven. Wel kan er fruit en/of een bekertje (liever geen wegwerpverpakkingen) 
drinken meegebracht worden. Voor kleuters graag het fruit "schoonmaken". Graag naam op meege-
brachte spullen schrijven. Geeft u uw kind niet meer etenswaren of drinken mee dan het op kan.  
 
Etui 
Een etui meebrengen naar school is niet nodig. Mocht de leerling toch een etui op school gebruiken dan 
moet het etui in de la passen en bevat schrijfgerei dat past bij het schrijfonderwijs. 
 
Felicitaties 
Bij een verjaardag van papa, mama en opa en oma en bij belangrijke jubilea mag uw kind een toepas-
selijke felicitatie maken. Dit geldt slechts voor leerlingen in de groepen 1 en 2. 
  
Fietsen naar school 
Kinderen die "buiten de wijk" wonen, mogen op de fiets naar school. Normaal gesproken komen de kin-
deren te voet naar school. De fietsen worden gestald op de speelplaats. 
Wanneer er getwijfeld wordt of een kind wel of niet op de fiets mag komen, kan er altijd contact ge-
zocht worden met de directie. De school stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan fietsen. 
 

http://www.kunstbalie.nl/
http://www.erfgoedbrabant.nl/
http://www.meerdijk.nl/
mailto:infomeerdijk@leerrijk.nl
mailto:mrmeerdijk@leerrijk.nl
mailto:ormeerdijk@leerrijk.nl
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Gedragsregels 
Iedere school hanteert bepaalde gedragsregels. Zo zijn er bijv. gedragsregels over te laat komen, spelen 
op de speelplaats, het gebruik van materialen etc. De school hanteert daarbij richtlijnen, die passen bin-
nen de schoolcultuur. Ook het opstellen van gedragsregels op het terrein van seksuele intimidatie, ra-
cisme, pesten, lichamelijk mishandeling en Arbo-zaken hoort daarbij. De wijze waarop leerkrachten met 
leerlingen onderling omgaan, het contact van leerkrachten met ouders, met name op genoemde terrei-
nen, bepaalt mede de schoolcultuur. Een goed pedagogisch klimaat krijgt binnen deze schoolcultuur pas 
echt vorm als er bij de verschillende aandachtsterreinen duidelijke afspraken worden gemaakt.  
De volledige tekst van de gedragscode ligt op school ter inzage. 
Het centraal meldpunt vertrouwensinspecteurs is te bereiken onder 0900-1113111. 
 
Gevonden voorwerpen 
Na verloop van tijd vinden we in gangen jassen, tassen mutsen, bekers e.d. 
Deze spullen worden verzameld. Op een vaste plaats in de gang van groep 5-8 zijn op te halen. Aan het 
eind van elke periode geven we gelegenheid om te kijken of er iets van uw kind bijzit. Hierna ruimen we 
deze spullen op. 
 
Gymnastiek 
Het dragen van gymkleding in de vorm van een gymbroekje met shirtje of gympakje en stroeve gym-
schoenen is verplicht. Het is verboden gebruik te maken van schoeisel met zwarte zolen en van schoe-
nen die tevens op straat gedragen worden. Ook de zogenaamde ballet- of turnschoentjes zijn onge-
schikt voor de gymlessen. 
De kleuters maken gebruik van het speellokaal en het schoolplein. In het speellokaal gelden ook voor de 
kleuters, kleding en schoeisel voorschriften. De gymschoentjes graag voorzien van klittenband of elas-
tieksluiting. Wij verzoeken u de eigendommen van uw kind te merken. 
De lessen bewegingsonderwijs voor de groepen 3 tot en met 8 worden gegeven door vakleerkrachten 
van het Beweegburo in de gymzaal van de Juliana van Stolbergschool te Waalwijk. 
 
Inspectie 
Inspectie van het onderwijs 
info@owinsp.nl 
www.onderwijsinspectie.nl 
vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis) 
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: 0900-
1113111(lokaal tarief) 
 
Informatieavond 
Aan het begin van het schooljaar waren we gewend een informatieavond te houden voor groep 1,3 en 7 
en eventueel voor groep 2 en 8. 
Op deze avond werd u geïnformeerd over zaken die dat schooljaar in de betreffende groep aan de orde 
zouden komen.  
In plaats van de informatieavond of naast de informatieavond werden er startgesprekken gepland. Hier-
in wisselden ouder, kind en leerkracht informatie uit zoals in een ‘warme overdracht‘ gebruikelijk is. Elke 
ouder/verzorger ontving een startformulier dat door ouder/verzorger ingevuld werd waarop tevens aan-
gegeven kon worden of u al dan niet gebruik wilde maken van het ‘startgesprek’. Informatie die eerder 
overgedragen werd middels de informatieavond verstrekten wij in de vorm van een brochure per groep. 
Door de coronacrisis en de handhaving van de anderhalve-meter-maatschappij is het houden van een 
informatieavond ‘oude vorm’ niet mogelijk. Hoe we wel met elkaar in gesprek kunnen en informatie uit-
wisselen zal bij de start van het nieuwe schooljaar met u gecommuniceerd worden. 
 
Jeugdgezondheidszorg 
Onze school is aangesloten bij de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Midden Brabant. Voor iede-
re school is een JGZ-team samengesteld bestaande uit een jeugdarts en een schoolverpleegkundige. De 

http://www.onderwijsinspectie.nl/
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JGZ-teamleden hebben als taak het bewaken en bevorderen van de gezondheid van jeugdigen op de 
hun toegewezen scholen.  
 
Kerstmis 
Dit is in de eerste plaats een groepsfeest, een eigen stalletje en versierde boom horen daarbij. We  
houden ieder jaar adventsvieringen op school en een kerstviering. 
 
Luizen 
Er is een luizenbrigade die bestaat uit ouders van de leerlingen. De brigade controleert de leerlingen op 
hoofdluis na elke vakantie. De ouderraad biedt elke nieuwe leerling een luizenzak, waarin jas, tas, das 
opgeborgen wordt. Er zijn tegenstrijdige theorieën over het voorkomen van hoofdluis, maar het gebruik 
van de luizenzak ziet de ouderraad als een preventieve maatregel. 
   
Nieuwsbrief 
Doormiddel van de nieuwsbrief Tussenbeide wordt u op de hoogte gehouden van activiteiten en  
wetenswaardigheden. Ook op onze website www.meerdijk.nl vindt u informatie van de school.  
 
Rapporten 
Twee keer per jaar wordt een rapport uitgegeven voor de leerlingen van groep 2 t/m 8. Zie voor de  
juiste data de jaarkalender. 
 
Rapportgesprekken en Contactmomenten 
Twee maal per jaar zijn er oudergesprekken. Het eerste gesprek staat in het teken van Sociaal  
Emotionele Ontwikkeling. Het tweede oudergesprek is naar aanleiding van de rapportage februa-
ri/maart. Het laatste rapport wordt in de laatste maand meegegeven. Er zijn geen rapportgesprekken 
aan gekoppeld. U kunt eventueel intekenen als u toch prijs stelt op een 10 minuten gesprek met de 
leerkracht. De data van uitgifte rapport en oudergesprekken vindt u in de digitale jaarkalender. 
Andere contactmomenten zijn de startgesprekken, die in de eerste vier weken van het schooljaar 
plaatsvinden als u hiervoor intekent. 
 
Regels en afspraken. 
De gouden schoolregel luidt: 
Wij zorgen er samen voor, dat iedereen zich prettig kan voelen op onze school. 
De regel t.a.v. het binnen komen in het lokaal is: 
We komen rustig de school binnen, zodat we op tijd kunnen beginnen. 
De regel t.a.v. het gebruik van het lokaal: 
We dragen zorg voor de materialen in de klas. 
De regel t.a.v. het werken in de klas, zowel individueel als in groepjes: 
Tijdens het werken houden we rekening met elkaar. 
De regel t.a.v. het verlaten van het lokaal: 
We verlaten rustig een opgeruimde klas. 
De regel buiten het lokaal: 
Ook buiten het lokaal houden we het gebouw en plein netjes. 
 
Wanneer kinderen zich niet aan de regels en afspraken houden, worden ze daarop aangesproken. Ook 
zullen ze hun handelen moeten evalueren. Door de leerling wordt vermeld wat er gebeurd is, hoe te 
handelen in voorkomende gevallen en hoe de leerling zich gaat gedragen in de toekomst. Indien nodig 
wordt contact opgenomen met ouders. 
 
Roken 
Het is niet toegestaan om in de school te roken en op het speelplein. 
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Schoolfotograaf 
Ieder jaar bezoekt de schoolfotograaf onze school. Hij/zij maakt dan foto’s van uw kind, al dan niet met 
de broer(s) en zus(sen) die op school zitten. Er wordt ook een groepsfoto van de groep waar uw kind in 
zit gemaakt. De ouderraad coördineert. 
 
Schoolverlaterskamp 
Het schoolverlaterskamp is een goed gebruik aan het eind van het schooljaar van groep 8. De kinderen 
van groep 8 vieren samen hun schoolverlaten. De afgelopen jaren waren dit drie dagen avontuur en 
belevenis. 
 
Schoolreisje of Meerdijkdag  
Het schoolreisje of de Meerdijkdag wordt om de twee jaar georganiseerd. In het jaar dat er geen Meer-
dijkdag is, organiseren we een schoolreisje; beide activiteiten in nauw overleg en samenwerking met de 
Ouderraad.  
 
Sinterklaas 
Dit feest wordt in de groepen 1 t/m 4 in aanwezigheid van de Goedheilig Man gevierd. De groepen 5 
t/m 8 maken er hun eigen festijn van. 
 
Sponsorconvenant 
Landelijk is een convenant vastgesteld waarin de uitgangspunten voor sponsoring vastgesteld zijn. Leer-
rijk! voert geen eigen beleid ter zake maar conformeert zich aan het landelijk model. Dit model is te vin-
den op:  
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/convenanten/2009/02/24/convenant-scholen-voor-primair-en-
voortgezet-onderwijs-en-sponsoring  
Indien sponsoring zich als mogelijkheid aandient, beoordeelt de directeur of e.e.a. binnen de regels mo-
gelijk is. Bij twijfel kan deze zich tot het bestuur richten.  
 
Sportdag 
Met de komst van de Koningsspelen is er een koppeling met de sportdag gemaakt. 
Alle groepen doen hieraan mee. Deelname aan de sportdag voor de scholen van Waalwijk is bespreek-
baar als er zicht is op organisatie, animo en mogelijkheden. 
 
Toetsen 
In het leerlingvolgsysteem worden de leerlingen regelmatig op verschillende onderdelen getoetst met 
behulp van methode- en/of methode onafhankelijke toetsen. 
Door het vroegtijdig signaleren kan adequaat worden ingespeeld op wat een kind nodig heeft aan (ex-
tra) zorg. 
 
Traktaties bij verjaardagen  
Als een kind jarig is, is het natuurlijk heel plezierig om midden in de belangstelling te staan. De school 
besteedt daar uiteraard ook aandacht aan. De gewoonte is dat uw kind klasgenootjes op een kleinigheid 
trakteert. Hoewel er voldoende alternatieven zijn voor gezonde traktaties merken wij en ook ouders dat 
er vaak op minder gezonde traktaties wordt getrakteerd. Mede namens de ouderraad vragen wij  
aandacht voor de aard van de uit te delen traktaties. In 2020 ten tijde van de coronacrisis was er geen 
mogelijkheid om te trakteren. Vanaf augustus 2020 bieden wij aan de jarige weer de mogelijkheid om te 
trakteren. Uitgangspunt blijft een gezonde traktatie waarbij de hygiëne maatregelen (RIVM) in acht  
genomen worden.   
 
Verlaten, schorsing c.q. verwijdering van school 
Leerlingen bij wie naar het oordeel van de directeur van de basisschool de grondslag voor het volgen 
van aansluitend voortgezet onderwijs in voldoende mate is gelegd, verlaten aan het einde van het 
schooljaar de basisschool. Hierover moet wel overeenstemming bestaan met de ouders. In elk geval 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/convenanten/2009/02/24/convenant-scholen-voor-primair-en-voortgezet-onderwijs-en-sponsoring
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/convenanten/2009/02/24/convenant-scholen-voor-primair-en-voortgezet-onderwijs-en-sponsoring
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verlaten zij de school aan het einde van het schooljaar waarin zij de leeftijd van veertien jaar hebben 
bereikt. 
 
Verkeersproef 
De kinderen van groep 7 leggen in de maand april de verkeersproef af. En zij doen zij mee aan een 
praktisch verkeersexamen. Zij moeten dan een vooraf bepaalde route fietsen. Onderweg zijn er  
verschillende posten. Als dit met goed gevolg gedaan wordt, krijgen de kinderen een diploma uitgereikt. 
 
Verkeersveiligheid 
Wanneer ouders gevraagd wordt om met hun auto te rijden naar een bepaalde activiteit, is gebruik van 
autogordel verplicht. Wij verzoeken u hierop te letten. Tevens is een inzittendenverzekering gewenst. 
Het dubbel parkeren bij halen en brengen van uw kinderen levert nog steeds gevaarlijke situaties op. 
Parkeer uw auto een stukje verderop zodat de veiligheid van de kinderen gewaarborgd is.  
Sinds april 2011 is de school in het bezit van het Brabants VerkeersveiligheidsLabel.(BVL) Dit stelt eisen 
aan de school en omgeving. Zie Verkeerseducatie (Onderwijs en Beleid 2011) 
 
Verlof aanvragen / schoolverzuim 
Het is de bedoeling dat u zich aan het vakantierooster en de gemelde vrije dagen houdt. In de  school-
gids en op de kalender staan de schoolvrije data. Het is belangrijk dat u daar bij het plannen van vakan-
ties en/of ander uitstapjes rekening mee houdt. In dringende gevallen kan er sprake zijn van verlof bui-
ten de vastgestelde vakantiedagen om. U dient dan tijdig overleg te plegen met de directie van de 
school. Voor het protocol wordt verwezen naar het hoofdstuk: leerplicht en verlof.  
 
Vulpen 
De leerlingen van groep 4 ontvangen in de loop van het schooljaar een vulpen, rollerpen, gelpen of  
balpen. Nieuwe leerlingen mogen eveneens rekenen op nieuw schrijfgerei. Kapotte en zoekgeraakte 
pennen dienen in beginsel door de ouders/verzorgers te worden vervangen. Een nieuwe pen kan op 
school worden aangeschaft tegen betaling. 
Deze afspraak betreft ook andersoortig materialen zoals koptelefoon/oordoppen. 
 
Ziekmelding 
Als uw kind onverwachts de school niet kan bezoeken, vragen wij u ons daarvan voor 8.30 uur op de 
hoogte te stellen via telefoon.  

0416 563963 
 
Tot slot 
Wij hebben getracht u een zo volledig mogelijk beeld van onze school 
te geven. Wij hopen dat u deze gids met interesse gelezen hebt. De 
schoolgids kwam tot stand in nauwe samenwerking met ouders, leer-
krachten en directie van Basisschool Meerdijk. 
 
Opmerkingen of suggesties ter verbetering van onze schoolgids zijn 
van harte welkom. 
 
 
 
 
 
 


