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Voorwoord 
 
Openbare Basisschool De Duizendpoot, samen bouwen aan sprankelend onderwijs. 
 
 
Beste ouders en overige belangstellenden, 
 
Voor u ligt de schoolgids van OBS De Duizendpoot voor het schooljaar 2016-2017. 
 
Deze gids geeft aan waar onze school voor staat en wat ouders en kinderen van onze school 
kunnen verwachten. Wanneer u deze gids leest, dan maakt u kennis met tal van zaken in en 
rondom onze school. 
 
Wij wensen u daarbij veel leesplezier toe. 
 
Misschien heeft u tijdens of na het lezen van deze schoolgids nog vragen, opmerkingen of 
suggesties. U bent natuurlijk van harte welkom om daarover met ons te komen praten. Wij 
vinden het erg prettig uw reactie te horen. Immers, samen (ouders en school) dragen wij zorg 
voor de opvoeding en het onderwijs van uw kind(eren). 
 
Bij deze schoolgids hoort ook nog een schoolkalender. Hierin vindt u de data en informatie 
betreffende het schooljaar.  
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het schoolteam en de medezeggenschapsraad 
 
 
Nicole Hanegraaf en Patrick Lazaroms 
Directie OBS De Duizendpoot. 
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1.  OBS DE DUIZENDPOOT 
 
1.1 Onze school: algemene gegevens 
 
OBS De Duizendpoot is in 1987 gebouwd in de toenmalige nieuwe wijk Dommelbergen Noord. 
Een school waar kinderen van groep 1 tot en met 8 op een locatie hun basisschoolloopbaan 
afronden. Dit heeft als voordeel dat alle kinderen elkaar en elkaars leerkrachten kennen. Vanaf 
1 oktober 2005 beschikt OBS De Duizendpoot ook over een voorschool (voorheen 
peuterspeelzaal). Daarmee kunnen we kinderen vanaf 2 ½ jaar ook een aantal dagdelen een 
programma aanbieden. 
 
Op 24 augustus 1987 werd de school voor het eerst door kinderen uit deze wijk bezocht. 
De meeste kinderen komen uit de Beemdenbuurt, Dammenbuurt, Staatsliedenbuurt en 
Larenbuurt. Daarnaast bezoeken ook kinderen uit de Donkenbuurt, Strijen, andere delen van 
Dommelbergen en Oosterhout en uit andere gemeenten onze school. 
 
Sinds schooljaar 2015-2016 is onze school een samenwerking tussen OBS De Duizendpoot en 
KBS De Rietgors. Aankomend schooljaar hopen we de eerste stappen te gaan zetten naar een 
unilocatie. We hebben inmiddels toestemming van de gemeente om een stuk aan onze school 
aan te bouwen om zo tot een unilocatie te komen. Uiteraard houden we u op de hoogte van 
ontwikkelingen in dezen.  
 
1.2 Het adres van onze school 
 
Willem Dreeslaan 1-3 
4908 CA Oosterhout 
tel.:   0162-428817 
e-mail :  directie@obsduizendpoot.nl  
website :  www.obsduizendpoot.nl 
 
Op 31 augustus 2015 werd onze school bezocht door 
326 kinderen verdeeld over 16 groepen. De voorschool werd bezocht door ca. 30 kinderen. 
 
1.3 De directie van De Duizendpoot 
 
De directie van onze basisschool wordt gevormd door Nicole Hanegraaf (clusterdirecteur) en 
Patrick Lazaroms (locatiedirecteur). Voor korte mededelingen of vragen kunt u voor of na 
schooltijd terecht bij Patrick. Voor andere zaken vragen we u een afspraak te maken, zodat we 
voldoende tijd voor u kunnen vrij maken. 
 
1.4 Het schoolbestuur 
 
Op 1 augustus 2005 fuseerden het bestuur van het openbaar onderwijs (BCOO) en het bestuur 
van het katholiek onderwijs (SKOGO) tot één bestuur: stichting Delta-onderwijs. Deze stichting 
is het bevoegd gezag van alle openbare en alle katholieke basisscholen in Oosterhout en de 
kerkdorpen Den Hout, Dorst en Oosteind, en ook van s.b.o. De Wissel en praktijkschool De 
Zwaaikom. Delta-onderwijs zorgt ervoor dat alle voorwaarden aanwezig zijn om op de scholen 
goed onderwijs te geven. De identiteit en onderwijsvisie van de school wordt op schoolniveau 
bepaald.  
 
Wij zijn erg geïnteresseerd in de mening van de ouders over onze scholen. Daarvoor houden 
wij elke twee tot vier jaar een tevredenheidsonderzoek onder alle ouders van kinderen die op 
onze scholen zitten. 
 
Delta-Onderwijs is als volgt te bereiken: 
 0162-424551, fax 0162-421615 
E-mail: secretariaat@delta-onderwijs.nl 

 

  



Schoolgids OBS De Duizendpoot                                                                  5 

 

Postadres: Postbus 4318, 4900 CH Oosterhout  
Bezoekadres: Ridderstraat 34, 4902 AB Oosterhout 
Bestuurder: Loek Oomen en Theo Lauwen. 
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2. WAT IS OBS DE DUIZENDPOOT VOOR EEN SCHOOL? 
 
2.1 Onze waarden. 
 

 
 

2.1.2 Onze overtuigingen 
 

 We geloven dat ieder mens goed is zoals hij is en gaan uit van het positieve; 
 We gaan ervan uit dat mensen verschillen en ieder talentvol is; 
 We doen het samen, iedereen hoort erbij en doet ertoe; 
 We werken met hoofd, hart en handen; 
 We zijn van nature nieuwsgierig en leergierig; 
 We hebben ruimte nodig om te DOEN (ontdekken, ervaren, spelen, onderzoeken, 

beleven);  
 We zijn eigenaar van en verantwoordelijk voor ons eigen leren; 
 We vinden het proces belangrijker dan het product.  

 

2.1.3 Onze Missie 
 
De Duizendpoot wil een veilige, sprankelende school zijn waar je je welkom voelt en waar 
ieder de kans krijgt het beste uit zichzelf te halen. We willen dat onze kinderen als vormgevers 
van de toekomst een positieve bijdrage kunnen leveren aan de samenleving.   
 

2.1.4 Onze Visie 
 
Op onze school gaan we ervan uit dat ieder kind uniek en gelijkwaardig is en erkennen en 
accepteren we dat kinderen verschillen. Het kind met al zijn talenten en mogelijkheden zien 
we dan ook als uitgangspunt voor ons onderwijs. Vanuit een positieve grondhouding leren 
we van en met elkaar. Samen gaan we voor een optimale en brede ontwikkeling van élk 
kind, waarbij we inzetten op welbevinden, vaardigheden (persoonlijke en sociale 
vaardigheden), kennis (brede algemene ontwikkeling) en inzichten (talenten en passies 
ontdekken en ontwikkelen).  
 

2.2 Openbare identiteit  
 
De Duizendpoot is een openbare school. Openbaar onderwijs draagt bij tot de ontwikkeling van 
leerlingen met aandacht voor levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden. Zij zijn 
toegankelijk voor alle kinderen zonder onderscheid naar godsdienst en levensbeschouwing. 
Het openbaar onderwijs onderscheidt geen doelgroepen.  
 
Zelf vinden we belangrijk dat de kinderen van onze school weten wat communie, vormsel, 
belijdenis, ramadan, etc. inhoudt. Dit komt door middel van thema’s bij wereldoriëntatie of 
projecten ook in ons onderwijs aan de orde. Ook verwijzen we middels contacten met de 
katholieke kerk naar mogelijkheden om kinderen hun voorbereidingen op communie of vormsel 
buiten school om te laten volgen.  
 
De openbare school: 

 biedt een leer -en werkomgeving waarin actief burgerschap en sociale integratie zichtbaar 
zijn, brengt die zelf in de praktijk en biedt leerlingen mogelijkheden om daarmee te oefenen. 
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 schenkt nadrukkelijk aandacht aan de verschillende godsdienstige, levensbeschouwelijke 
en maatschappelijke waarden in de Nederlandse samenleving;  

 leert leerlingen om te gaan met vrijheid en verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid, 
solidariteit en samenwerking;  

 leert leerlingen een eigen sociale positie te ontwikkelen, zodat ze later deel kunnen nemen 
aan een democratische en pluriforme samenleving (nationaal, Europees en mondiaal);  

 geeft leerlingen optimale kansen om hun schoolloopbaan met succes te voltooien (ook 
leerlingen uit achtergebleven of achtergestelde groepen in de samenleving, en aan 
hoogbegaafde leerlingen);  

 hanteert de verscheidenheid aan normen en waarden bewust als aangrijpingspunt om het 
onderwijs vorm te geven;  

 leert leerlingen visies uit te wisselen en bereidt ze er op voor dat zij als volwassenen 
moeten bijdragen aan een veelvormige samenleving;  

 bevordert de integratie van allochtone leerlingen. 
 
De openbare school mag van leerkrachten én ouders verwachten dat zij: 

 vooroordelen willen opsporen en wegwerken;  

 godsdiensten, levens- of wereldbeschouwingen van hun leerlingen en diens ouders 
respecteren, en zij mogen ook het omgekeerde van ouders en leerlingen verwachten;  

 lesmateriaal screenen op rolbevestigende beelden en leerlingen erop attenderen;  

 impliciet en soms nadrukkelijk grondwettelijke waarden uitdragen, zoals democratische 
gezindheid en respect voor individuele vrijheden;  

 de identiteit van de openbare school waarin zij werken onderschrijven of op z'n minst 
respecteren;  

 bereid zijn eigen waarden en normen en die van anderen ter discussie te stellen;  

 de emancipatie van achtergestelden en kansarmen bevorderen;  

 altijd in staat zijn hun keuzes te verantwoorden vanuit de waarden- en identiteitsuitspraken 
die gelden voor hun school. 

 

2.3 Toelatingsbeleid 
 
In principe zijn alle kinderen welkom die behoren tot het normale voedingsgebied van de 
school. Bij aanmelding wordt bekeken of verwacht mag worden dat het team dit kind kan 
begeleiden zonder dat het kind of de andere kinderen daardoor te kort komen.  
 
Vooralsnog behoren zowel ouders als de school er vanuit te gaan dat kinderen met veel plezier 
de schoolloopbaan op OBS De Duizendpoot kunnen voltooien en dat het leerproces gedurende 
deze periode voldoende vorderingen / vooruitgang laat zien.  
 
2.3.1 Passend onderwijs 
 
Op 1 augustus 2014 is Passend onderwijs van start gegaan. Kern van Passend onderwijs is 
dat de schoolbesturen zorgplicht hebben. Dat wil zeggen de school biedt de leerling, die extra 
ondersteuning nodig heeft, een passende plek OF zorgt er voor dat de leerling op een beter 
passende plek terecht komt.  
Om dat te bereiken werken de schoolbesturen in de regio samen in het RSV BREDA EO 
(Regionaal SamenwerkingsVerband). 
Doelstelling is om gezamenlijk een dekkend aanbod van onderwijsondersteuning in de regio te 
bieden, zodanig dat alle leerlingen een ononderbroken ontwikkeling kunnen doormaken. 
Waar mogelijk gaan leerlingen naar een reguliere basisschool en indien noodzakelijk naar een 
school voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs. 
De scholen voor speciaal basisonderwijs in Breda, Oosterhout en Etten-Leur hebben elk een 
eigen voedingsgebied. Deze voedingsgebieden van de huidige SBO’s blijven overeind en 
functioneren als subregio’s. 
Alle scholen bieden dezelfde basisondersteuning aan. Dit is een goede basiskwaliteit van het 
onderwijs inclusief lichte ondersteuning zoals begeleiding bij dyslexie en faalangst. Ook heeft 
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iedere school in een ondersteuningsprofiel beschreven welke extra ondersteuning zij kunnen 
bieden en welke zaken in de komende periode nog ontwikkeld moeten worden. 
Het samenwerkingsverband zorgt voor extra ondersteuning en specialistische begeleiding als 
dat noodzakelijk is. Er wordt zoveel mogelijk onderwijs dichtbij huis gerealiseerd.  
Er wordt niet meer gekeken naar wat een kind niet kan, maar naar kansen, mogelijkheden en 
oplossingen.  
Vanaf 1 augustus 2014 ligt de beslissing of een leerling toelaatbaar is voor het speciaal (basis) 
onderwijs bij het RSV. Hiervoor is een toelaatbaarheidscommissie ingericht.  
Bij de nieuwe werkwijze is het van belang gebruik te maken van de ervaringsdeskundigheid 
van de ouders. Als eerstverantwoordelijke opvoeders weten die wat wel en niet werkt bij het 
stimuleren en structureren van de ontwikkeling van hun kind. Zij krijgen een belangrijke rol 
hierin. 
Als medezeggingsplatform voor het Ondersteuningsplan is een OPR (ondersteuningsplanraad) 
ingericht met vertegenwoordigers van ouders en onderwijspersoneel.  
Meer informatie is te vinden op: 
www.rsvbreda.nl/po 
www.passendonderwijs.nl 
www.steunpuntpassendonderwijs.nl 
 
2.4 Onze kijk op het kind 
 
Om tot leren te kunnen komen, is het voor kinderen van belang dat hun 
persoonlijkheidsontwikkeling harmonieus verloopt. Onze school wil dit stimuleren. Wij vinden 
het belangrijk dat kinderen lekker in hun vel zitten, pas dan kunnen ze tot leren komen.  
 
Op school ondersteunen wij de kinderen in hun groei naar volwassenheid. Wij zijn van mening 
dat leren het beste lukt als kinderen dit doen in een prettige omgeving. Een omgeving waarbij 
een optimistische, positieve kijk op het leven belangrijk is. Waarbij men respect heeft voor 
elkaar. Het is belangrijk dat de kinderen zich op onze school veilig voelen en op elkaar durven 
te vertrouwen. De school is met andere woorden niet alleen een leergemeenschap maar vooral 
ook een leefgemeenschap. Discipline en sfeer gaan daarbij samen. Om deze sfeer zo positief 
te houden en te benadrukken werken wij met Kids’Skills. Deze werkwijze staat uitgebreid 
beschreven in paragraaf 4.2. 
 
Door dagelijks te werken aan een positief klimaat proberen we te voorkomen dat er pestgedrag 
ontstaat. Indien er, onverhoopt, toch sprake is van pestgedrag, treedt ons anti-pestprotocol in 
werking. Dit protocol kunt u terugvinden op de website van school, onder 
informatie/protocollen. 
 

2.4.1 Het pedagogisch klimaat van De Duizendpoot  
 
Wij en onze ouders vinden de sfeer op school belangrijk. Ze vragen om een veilig klimaat, 
toegankelijkheid van de leerkrachten en/of om sfeerbepalende activiteiten. 
Daarbij valt te denken aan: 
• de omgang tussen leerlingen; 
• de aard van het contact tussen school, ouders en omgeving; 
• de rituelen: de logeerknuffel, een handpop in iedere kleuterklas, het open podium, 

gebeurtenissen en feesten waaraan de school gehecht is. 
 
Wij, als school, beseffen dat het klimaat waarin een kind moet opgroeien van groot belang is 
om een volwaardig mens te worden. Dit is ook duidelijk terug te zien in onze waarden.  
 
Vanuit onze visie op sociale vaardigheden wordt ieder jaar structureel aandacht besteed aan 
het thema pesten. Zo worden er met elke groep eigen klassenafspraken gemaakt (deze 
worden in de klas opgehangen) waaraan de kinderen zich moeten houden om pesten te 
voorkomen. Met het ondertekenen van het “anti-pestprotocol” proberen wij het pestgedrag 

http://www.rsvbreda.nl/po
http://www.passendonderwijs.nl/
http://www.steunpuntpassendonderwijs.nl/
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zoveel mogelijk te vermijden. Signaleren wij toch pestgedrag dan zal er gewerkt worden 
volgens de ‘vijfsporenaanpak’, dat wil zeggen: 
1. Hulp aan het slachtoffer; 
2. Mobiliseren van de rest van de groep; 
3. Hulp aan de pester; 
4. Informeren van leerkrachten; 
5. Informeren van ouders. 
Sinds het schooljaar 2009-2010 werken we met de methodiek Kids’Skills. In paragraaf 4.2. 
wordt deze methodiek nader omschreven. 
 
Daarnaast bestaat er een landelijk initiatief: een website (www.pestweb.nl) en een telefonische 
hulplijn: “Hulplijn Pestweb”. Deze hulplijn beantwoordt vragen, geeft advies en biedt een 
luisterend oor voor leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs en is gratis te bereiken op 
telefoonnummer 0888-2828280 of 0900 2828280 (volgens lokaal tarief vanaf een mobiele 
telefoon. 
 

2.5 Voorschool OBS De Duizendpoot 
 
De voorschool biedt de mogelijkheid aan peuters van 2½  tot 4 jaar om op een leuke en 
verantwoorde manier in contact te komen met leeftijdgenootjes en met ze te spelen in 
groepsverband. 
 
Peuters ontwikkelen zich door te spelen in een veilige, uitnodigende omgeving waar ze zich 
prettig voelen. Dit laatste is voor de leidsters erg belangrijk, omdat veiligheid de basis is voor 
een kind om zich te kunnen ontwikkelen. De peuter is vaak voor het eerst weg van huis, te 
midden van vreemde kinderen en leidsters en maakt kennis met allerlei “nieuw” spel- en 
knutselmateriaal. Veiligheid wordt o.a. geboden door gedurende de dag vaste momenten in te 
bouwen die voor het kind heel herkenbaar  
zijn. Een voorbeeld hiervan is het steeds terugkerende welkomstliedje wanneer de kinderen op 
school komen. 
 
Er wordt door de leidsters ingespeeld op de belevingswereld en interesses van de peuters en 
er wordt rekening gehouden met de mogelijkheden van de kinderen. Bij de peuters gebruiken 
we net als bij de kleuters de methode “Piramide”. 
 
Een peuter speelt vaak nog alleen en stelt zichzelf in het middelpunt. Wanneer een kind 
langere tijd naar de voorschool komt, zal het meer samen gaan spelen en leren rekening te 
houden met anderen. De sociaal en emotionele ontwikkeling wordt gestimuleerd door o.a. 
contact met leeftijdgenootjes, samen spelen, leren delen, wachten op je beurt, luisteren naar 
elkaar en liedjes zingen. 

 
De taal is belangrijk voor de ontwikkeling van de peuter. Met taal heeft een kind de 
mogelijkheid om contacten te leggen en te onderhouden. Daarnaast heeft taal ook een 
belangrijke functie in de ontwikkeling van het denkproces. Dit alles wordt bij de peuters 
gestimuleerd door de omgang met het kind, boekjes lezen, samen spelletjes doen enz. Binnen 
de Piramide-methode wordt veel aandacht besteed aan de taalontwikkeling. 
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Ouders geven een deel van de opvoeding van hun kind over aan de leidsters van de 
voorschool. De leidsters vinden daarom een goed contact met de ouders belangrijk, om zo 
informatie aan elkaar uit te kunnen wisselen die in het belang is van het kind. 
Aan het einde van de peuterperiode vindt er een evaluatiegesprekje plaats. 
 
De schooltijden zijn van 8.45-11.15 uur en van 13.15-15.45 uur. In principe komt uw kind twee 
dagdelen naar de voorschool. 
 
De ouderbijdrage is € 45 per maand via automatische incasso of  € 47,50 per maand bij 
betaling per overschrijving. Voor een beperkt aantal ouders geldt een subsidieregeling van de 
overheid. Zij betalen € 10 per maand. 
In iedere groep zitten maximaal 16 peuters. 
 
Er is ook een mogelijkheid om uw kind rond de 3½ jaar nog enige tijd de voorschool te laten 
bezoeken. Het kan bijvoorbeeld zijn dat het voor uw peuter rond de 2½ jaar  teveel is om 
gedurende de week zowel de kinderopvang als de voorschool te bezoeken, maar dat dit op 
latere leeftijd geen probleem meer oplevert. Het kind wordt door plaatsing op de voorschool 
vertrouwd gemaakt met de nieuwe omgeving, de regeltjes en gebruiken van de Piramide-
methode voor een soepele overgang van de voorschool naar de basisschool. 
 
Meer praktische informatie kunt u ook in de speciale folder van “Voorschool OBS De 
Duizendpoot” vinden, in onze kalender of op onze website.  
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3. DE KWALITEIT VAN ONZE SCHOOL 
 
3.1 Kwaliteitszorg in beeld 
 
Kwaliteit op onze school is zowel voor de kinderen als voor u als voor het team van groot 
belang. Jaarlijks komt een aantal onderdelen met betrekking tot kwaliteit aan de orde. Daarbij 
kunt u denken aan onderstaande punten waarbij we de kwaliteit van ons onderwijs willen 
vergroten door: 

 alle activiteiten steeds beter op een lijn te krijgen; 

 gebruik te maken van de nieuwste inzichten en methodes; 

 regelmatig het onderwijs te toetsen; 

 regelmatig overleg met kinderen, ouders en team; 

 we streven naar teamteaching; het bij elkaar in de klas gaan kijken, elkaar observeren, 
lessen opnemen met een videocamera, waardoor uitwisseling van deskundigheid wordt 
bewerkstelligd; 

 gesprekkencyclus Delta-onderwijs waaronder functioneringsgesprekken, 
ontwikkelgesprekken, POP en PAP en beoordelingsgesprekken.  

 klassenbezoeken door de locatiedirecteur; 

 regelmatige scholing van leerkrachten om bij te blijven in het vak.  

 inspectiebezoeken; 

 regelmatig contact te onderhouden met andere basisscholen en scholen voor 
voortgezet onderwijs; 

 Er is een schoolverlaters enquête (nadat de kinderen de school hebben verlaten) 

 De Duizendpoot werkt o.a. voor het schooljaarplan met een jaarlijks geactualiseerde 
PDCA-cyclus (Plan Do Check Act). 

 Twee jaarlijks is er een schooltevredenheidsonderzoek voor leerlingen, ouders, 
leerkrachten en directie. 

 
3.2 Keuzes met betrekking tot de kwaliteit 
 
3.2.1 Verbeteringstraject 2016-2017 
 

In een jaarplan beschrijven wij de beleidsvoornemens voor het komende schooljaar.  Een 
aantal zaken die we het komende schooljaar aan gaan pakken zijn: 

 we gaan een keuze maken voor een nieuwe taalmethode 

 we gaan onze groepsplannen verder uitbouwen 

 groep 3 en 4 gaan ook met de kijkregistratie werken 

 we gaan onze rapporten onder loep nemen 

 we gaan een nieuwe website in gebruik nemen 

 we gaan het gebruik van het ouderportaal verder uitbouwen 

 we gaan weer meer vorm geven aan onze leerlingenraad 

 we gaan onderzoeken hoe we de natuurlijke nieuwsgierigheid en leergierigheid van 
kinderen meer aan kunnen spreken 

 we gaan onderzoeken hoe we kinderen meer eigenaar kunnen maken van hun eigen 
leerproces. 

 we gaan onderzoeken hoe we de (nieuwe) ruimte op school kunnen inrichten. 

 we  gaan onze oudergesprekken op een andere manier organiseren 
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3.3 Nascholing personeel 
 

Nascholing van onze leerkrachten gebeurt om kennis, inzicht en vaardigheden te verdiepen en 
uit te breiden. Op De Duizendpoot wordt nascholing gestimuleerd op diverse gebieden.  
Nascholing wordt aangeboden door regionale nascholingsinstellingen en door particuliere 
organisaties.  
 
In het schooljaar 2015-2016 hebben diverse leerkrachten korte of langere cursussen gevolgd 
over onder andere de volgende onderwerpen: bedrijfshulpverlening, ADHD, hechting, Rots en 
water, handelingsgericht werken, spel in de onderbouw, groepsdynamiek. 
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4. WAT LEREN DE KINDEREN OP SCHOOL? 
 
4.1 Functieontwikkeling 
 
In de peuter- en kleuterperiode staat de functieontwikkeling van de kinderen centraal. We willen 
ze leren zich te oriënteren en beter vat te krijgen op de wereld om hen heen. Daardoor leren 
kinderen scherper waarnemen, ze leren verschillen en overeenkomsten opmerken. Hierdoor 
kunnen ze begrippen vormen en ordenen. Het denken wordt ontwikkeld. Ze leren symbolen te 
onderscheiden en gebruiken. Zintuiglijke ontwikkeling wordt tevens de basis voor de sociaal-
emotionele ontwikkeling en creativiteitsontwikkeling. 
De verschillende aspecten van de functieontwikkeling kunnen we als volgt ordenen: 

 zintuiglijke ontwikkeling (zien, horen en voelen) 

 motorische ontwikkeling (de grove en de fijne motoriek) 

 taal/denkontwikkeling 

 symboolbewustzijn (voorwaarde om te komen tot rekenen en lezen) 

 sociaal-emotionele ontwikkeling 

 oriëntatie in ruimte en tijd 

 creativiteitsontwikkeling 

 zelfredzaamheid  
 
4.2 Sociaal-emotionele ontwikkeling: Kids’Skills. 
 
Op de Duizendpoot vinden we een goede sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind van 
groot belang. We werken dan ook voortdurend aan deze ontwikkeling.  
Kids’Skills is een speelse methode om jonge kinderen tot een jaar of twaalf nieuwe 
vaardigheden aan te leren. De methode verloopt in principe in vijftien stappen, dit kan ook 
verminderd worden tot 5 stappen. Hier werken wij op school mee.  
De methode is ontwikkeld in Finland door kinder- en jeugdpsychiater Ben Furman, samen met 
enkele docenten uit het speciaal onderwijs.  
Binnen Kids’Skills wordt de aandacht verlegd van het probleem naar een vaardigheid die het 
kind aan zou kunnen leren en waardoor het probleem wordt opgelost. Het kind staat centraal 
binnen Kids’Skills en het kind wordt uitgenodigd mee te denken welke vaardigheid hij of zij zou 
kunnen leren. De wijze waarop het kind ondersteund wordt bij het aanleren van de nieuwe 
vaardigheid heeft een coachend karakter en wordt gedaan vanuit het systeem rondom het kind, 
door betrokkenen uit te nodigen supporter van het kind te zijn.  
 
Hieronder volgen in het kort de 5 stappen: 
1.Wat gaat al goed? 
2.Wat wil je nog leren? 
3.Wat zijn daar de voordelen van? 
4.Uitspreken van zelfvertrouwen (Dit gaat 
lukken). 
5. Plan maken: wie en wat heb je daarbij 
nodig? 
 
Naast de methodiek Kids’ skills beschikken we over meer materiaal op het terrein van de 
sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Zo kunnen we onder meer grijpen naar lessen 
uit de methode “Beter omgaan met jezelf en de ander” en wordt er in de onderbouw gewerkt 
met de “Doos van Gevoelens.” In de onderbouw beschikken we over een aantal handpoppen, 
deze worden gebruikt om jonge kinderen mee te nemen in oplossingsgericht denken en 
omgaan met hun gevoelens.  
Om de sociaal- emotionele ontwikkeling goed in de gaten de houden wordt er in de groepen 1 
t/m 4 gewerkt met het leerlingvolgsysteem KIJK! en in de groepen 5 t/m 8 met SAQI (groep 5 
SAQI op maat en groep 6 t/m 8 SAQI compact).  
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4.3 De school, een lerende organisatie 
 
De nadruk binnen de school ligt op het gebied van vergaren van kennis en vaardigheden. 
Hiervoor hebben we die methoden gekozen die de kinderen een basispakket aan leerstof 
bieden en tevens mogelijkheden geven tot differentiatie. Kinderen die al moeilijkere onderdelen 
aan kunnen krijgen regelmatig ‘verdiepingsstof’, wie extra hulp nodig heeft, krijgt extra uitleg en 
oefenopgaven/opdrachten.  
 
Piramide 
 
Een belangrijk onderdeel binnen de voorschool en kleuterbouw is Piramide. Piramide is een 
VVE (voor- en vroegschoolse educatie) programma. Een programma voor peuters en kleuters 
en is ontwikkeld door het CITO. Piramide biedt kinderen een veilige omgeving waarin ze zich 
optimaal kunnen ontwikkelen. 
De methode heeft een sterke pedagogische basis. In een veilige speelleeromgeving 
waarin kinderen zich prettig voelen, krijgen ze volop kansen eigen initiatieven te nemen in spel 
en zelfstandig leren.  
Piramide werkt met thema’s. Piramide heeft een aantal speciale uitwerkingen voor kinderen die 
extra steun nodig hebben, zoals taalstimulering, extra spel of extra hulp. Door onze keuze voor 

Piramide hebben we gezorgd voor een 
doorgaande lijn van de peuters naar de 
kleuters. Uw kind zal de opzet van het 
programma en praktische zaken zoals 
opruimliedjes herkennen. De overgang 
naar groep 1 is dan voor uw kind veel 
kleiner.  
 
Speelleeromgeving 
De basis voor een doeltreffend en 
aantrekkelijk speelleerproces is de 
speelleeromgeving. De Piramide-methode 
kenmerkt zich door een heldere structuur in 
de speelleeromgeving. Aantrekkelijke 

materialen zorgen ervoor dat de kinderen kunnen ontdekken en verkennen op alle 
ontwikkelingsgebieden. Bij ieder thema van de Piramide-methode worden de hoeken waar 
mogelijk aangepast aan het projectthema. De kinderen weten waar ze de materialen kunnen 
vinden en krijgen goede voorbeelden van wat ze ermee kunnen doen. Ze kunnen dan snel en 
zelfstandig aan het werk.  
 
 
Vanaf groep 1 en 2 
 
Digikeuzebord 
Belangrijk is dat de kinderen in de rijke speelleeromgeving zelf initiatieven kunnen nemen en 
zelf keuzes kunnen maken. Dat zorgt ervoor dat ze gemotiveerd blijven. Voor het zelfstandig 
kiezen gebruiken wij een digitaal keuzebord. Dit programma houdt bij wat de kinderen kiezen, 
hoe vaak ze iets kiezen en bijvoorbeeld ook met wie ze samen spelen.  
 
Spelprogramma 
Bij het spelprogramma staat het initiatief van het kind voorop, maar ook de leerkracht heeft een 
belangrijke taak.  
De leerkracht observeert d.m.v. het leerlingvolgsysteem Kijk! of het kind voldoende initiatief 
neemt, hoe betrokken het is bij zijn spel en wat zijn spelniveau is.  
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Projecten 
Bij Piramide draait alles om projecten. Elk project heeft een opbouw rond een bepaald thema. 
Binnen dat thema vallen allerlei activiteiten, toepassingen, ideeën, spelletjes, liedjes en 
natuurlijk een veelheid aan verwerkingsmogelijkheden. 
Er zijn twaalf verschillende projecten voor de peuters, en twaalf verschillende projecten voor de 
kleuters. 
 

Project Thema peuters Thema groep 1 en 2 

Welkom Welkom op de 
peuterspeelzaal 

Welkom op de basisschool 

Mensen Ik en jij Allemaal mensen 

Eten en drinken Mmm, lekker eten! Wat eten we vandaag? 

Herfst Ritsel ritsel herfstblad Het regent blaadjes 

Wonen Wie komt er in mijn huisje? Thuis in mijn huis 

Feest Vier je mee? Wat vier jij? 

Ziek en gezond Kusje….beter! Gezondheid 

Kleding Dat wil ik aan! Hoe vind je het staan? 

Lente Holletje, bolletje, lente! Leve de lente! 

Kunst Kunst Natuurlijk! kunstschatten 

Verkeer Broem, tingeling! Wielen, toeters en bellen 

Zomertijd Zomerkriebels De zomer in je bol 

  
Rekenonderwijs 
Omdat Piramide een methode is die de nadruk legt op het taalonderwijs hebben wij er als 
school voor gekozen om een aanvullende methode voor rekenen te gebruiken. Voor het 
rekenonderwijs gebruiken wij de methode Wereld in Getallen. De methode is opgebouwd in 
thema’s en sluiten goed aan bij onze methode Piramide.  
 
Jaarlijkse evaluaties 
Twee keer per jaar vult de leerkracht bij alle kinderen een observatielijst (KIJK!) in. Op die 
manier volgen we de ontwikkeling van de kinderen. De leerkracht gaat na of uw kind voldoende 
heeft geleerd en of het programma van het afgelopen half jaar moet worden bijgesteld.  
De leerkracht gaat ook na welke kinderen extra hulp of uitdaging nodig hebben en deze 
kinderen komen dan in het groepsplan. Dit wordt altijd met de ouders besproken.  
 
Vanaf groep 3 
Vanaf groep 3 wordt er grotendeels vanuit het klassikale systeem gewerkt. Waarbij er 
nadrukkelijk bij moet worden vermeld, dat differentiatie (omgaan met verschillen) een grote rol 
is gaan spelen in het dagelijkse klassenmanagement van de leraar op De Duizendpoot. Elders 
in deze schoolgids worden onderwerpen als differentiatie, weektaak en zelfstandig werken 
verder uitgewerkt. De volgende methodes gebruiken we daarbij: 
 
 

Vak:       Gebruikte methode: 
 
Integrale methode voor de voorschool  Programma Piramide 
en groep 1 + 2      
 
Aanvankelijk lezen     Veilig leren lezen 
 
Voortgezet lezen (technisch)    Estafette nieuw   
 
Begrijpend lezen     Grip op lezen 
  
Taal       Taal op Maat 
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Engels       Groove me 
 
Rekenen groep 3 t/m 8    Pluspunt 3 
Rekenen groep ½     Wereld in getallen 
 
Schrijven      Pennenstreken 
 
Geschiedenis      Argus Clou  
 
Aardrijkskunde     Argus Clou 
 
Biologie (inclusief techniek)    Argus Clou 
 
Verkeer      Let’s go vanaf groep 3 
 
Bewegingsonderwijs     Basislessen bewegingsonderwijs 
       Lessen Oosterhout in Beweging 
 
Tekenen       Moet je Doen 
 
Handvaardigheid     Moet je Doen 
 
Drama       Drama moet je doen 
 
Sociale vaardigheid  Kids’ skills, Doos van gevoelens; Beter 

omgaan met jezelf en de ander 
 
Muziek       Moet je Doen 
 

 
4.4 Inlooptijd 
 
De inlooptijd is op OBS de Duizendpoot ingesteld met de bedoeling ouders / verzorgers, 
kinderen en leerkrachten een aangenaam en geleidelijk begin van de ochtend en middag te 
bieden. Het is de bedoeling dat de kinderen die op het schoolplein aankomen in deze tijd ook 
echt naar binnen gaan.  
Vanaf 08.35 uur en 13.20 uur komen alle kinderen en evt. ook ouders / verzorgers, die hun kind 
brengen, de klas binnen. Jassen en tassen worden opgehangen en ‘s morgens worden fruit en 
bekers op de daarvoor aangewezen plek weggezet. De leerkrachten zijn daar dan al aanwezig 
en ontvangen de kinderen met de ouders / verzorgers. ’s Middags zijn overblijf kinderen tot 
13.20 uur op het schoolplein met de overblijfouders. Vanaf 13.20 uur gaan de hekken open en 
mag iedereen de school in.  
De ouders / verzorgers kunnen hun kind dan ook tot in de klas brengen. 
Het is niet de bedoeling dat de ouders de klassen ingaan na 8.45 uur en 13.30 uur. Na 
schooltijd kunnen ouders de desbetreffende leerkracht aanspreken. 
Er zullen eventueel wel ouders / verzorgers kunnen achterblijven, daar zij bijv. een hulpactiviteit 
afgesproken hebben met de leerkracht.  
 
Inhoudelijk aspect: 
De inlooptijd biedt vooral aan de kinderen de mogelijkheid om vanuit een intrinsieke motivatie 
werkzaamheden/werkjes op te pakken. Tevens biedt deze inlooptijd de kinderen onderling de 
mogelijkheid voor sociale (emotionele) contacten. Doordat deze sociale contacten voor de 
daadwerkelijke lesaanvang plaatsvinden, kan de leerkracht rustiger met de les beginnen. 
 
Inlooptijd bij de onderbouw: 
De meeste kinderen uit de onderbouw worden gebracht tot in de klas. 
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De ouders / verzorgers kunnen even met hun kind naar de gemaakte werkjes van de kinderen 
kijken in de klas, of kunnen met hun kind een inloopwerkje opstarten. Het is niet de bedoeling 
om gedurende deze tijd met de leerkracht in gesprek te gaan over uw kind. 
Als een ouder een leerkracht wil spreken over een veelomvattend onderwerp of probleem, dan 
maakt de leerkracht met de desbetreffende ouder / verzorger een afspraak voor een rustig 
gesprek. 
Soms staat er een boekenbak klaar. De kinderen mogen dan een boekje pakken uit de bak om 
al rustig wat te gaan lezen, voordat we beginnen aan het dagprogramma. 
 
4.5 Zelfstandig werken 
 
Het pedagogische doel van zelfstandig werken is kinderen steeds meer te stimuleren eigen 
verantwoordelijkheid te nemen met betrekking tot hun eigen ontwikkeling en hun eigen 
leerproces. Kinderen moeten in toenemende mate ook in het voortgezet onderwijs zelfsturend 
kunnen leren. En op de basisschool dient daarvoor de basis gelegd te worden. Uiteraard 
begeleiden wij uw kind in dit proces. En beseffen we dat kinderen ook in zelfstandigheid enorm 
kunnen en mogen verschillen. 
Het didactische voordeel is dat de leerkracht de handen steeds meer vrij krijgt om tot 
zorgverbreding te komen:  De zorg wordt afgestemd op de individuele behoeften en 
mogelijkheden van de leerlingen. De leerkracht is op die momenten in de gelegenheid om 
leerlingen individueel of in kleine groepjes te begeleiden, terwijl de rest van de leerlingen bezig 
is met leerstof die op een eerder moment is uitgelegd en geen gerichte begeleiding meer 
behoeft. 
Leerlingen leren ook zelf hun werk na te kijken en te evalueren. Natuurlijk zullen de 
leerkrachten alle toetsen, dictees, belangrijk inoefenwerk en ander moeilijk zelf na te kijken 
werk nakijken.  
 
Het zelfstandig werken krijgt vorm binnen de klas door middel van een weektakensysteem.  
Bij de kleuters wordt er gewerkt met een duidelijk signaal dat de leerkracht niet gestoord mag 
worden. Denk daarbij aan een rode ketting of een stoplicht. De kinderen werken dan 
zelfstandig met het ontwikkelingsmateriaal en in de hoeken.  
De leerkracht neemt dan vaak een groepje leerlingen apart voor een gerichte korte activiteit die 
herhaling, verdieping of verbreding biedt. 
Vanaf groep 4 wordt er met een individueel weektakenformulier gewerkt. De vakken op dit 
formulier worden gedurende de leerjaren steeds verder uitgebreid. En in toenemende mate 
mogen de leerlingen zelf bepalen wat zij als eerste gaan doen en hoeveel tijd er aan ieder 
onderdeel besteed wordt. Bij sommige taken staat er een dag vermeld vanaf wanneer zij aan 
die taak mogen beginnen; na de bijbehorende instructie. 
Ook vanaf groep 4 zijn er duidelijke afspraken en signalen waarop er zelfstandig gewerkt wordt. 
Deze afspraken hangen zichtbaar in de klassen en worden met regelmaat besproken. 
 

* Ik pak zelf…..en ruim ook zelf op. 
* Ik stoor de juf / meneer niet, zolang het stoplicht op rood staat. 
* Ik stoor een ander zo weinig mogelijk. Ik werk zachtjes. 
* Als ik echt niet begrijp wat ik moet doen, doe ik alvast wat ik wel weet. 
* Ik denk eerst goed na voor ik een vraag stel! 
* Ik denk erover na aan wie ik hulp zal vragen. 
* Pas als ik het echt niet weet, vraag ik het aan een ander uit mijn groepje. 
* Als ik klaar ben, kijk ik op mijn weektaak wat ik voor extra werk kan maken. 

 
Voordelen voor de leerlingen: 

 zelf problemen leren oplossen 

 leren plannen 

 verantwoordelijkheidsgevoel voor eigen werk 

 zelfkennis/zelfreflectie 

 zelf keuzes leren maken 
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 grotere uitdaging en betrokkenheid, daardoor leerzamer 

 samenwerken/helpen (sociale vaardigheid) 

 leren omgaan met uitgestelde aandacht 
 
Voordelen voor de leerkracht: 

 aandacht voor zorgleerlingen, leerlingen die meer aandacht nodig hebben op zowel 
benedengemiddeld als bovengemiddeld niveau. 

 tijd om te kunnen observeren 

 mogelijk maken van onderwijskundige vernieuwingen. Zo komt er bijvoorbeeld meer 
ruimte voor het inzetten van de computers in de klas.  

 
Op de Duizendpoot wordt er tevens gewerkt met effectieve, gedifferentieerde instructie.  
Op deze manier komen wij tegemoet aan de diverse niveaus binnen de klas. 
 

Een les is in principe als volgt opgebouwd: 
a. terugkoppeling naar de vorige les 
b. het doel van de huidige les wordt benoemd 
c. de leerlingen mogen de te maken les bekijken. 
d. de leerlingen die geen instructie nodig hebben, gaan aan de slag 
e.  instructie aan de grote groep 
f. de grote groep gaat aan de slag 
g. extra instructie van individuele leerlingen/kleine groepjes 
h. tussendoor een begeleidingsrondje van de leerkracht om vragen te beantwoorden 

 
4.6 I.C.T. 
 
De overheid stelt middelen ter beschikking om ICT-onderwijs vorm en inhoud te kunnen geven. 
Op De Duizendpoot zijn wij op dit gebied al enige jaren bezig om vernieuwingen door te 
voeren. Wij hebben geïnvesteerd in een netwerk door de hele school heen. In het schooljaar 
2014-2015 hebben we met Delta-onderwijs besloten om zoveel mogelijk uit te besteden aan 
Skool Automatisering. Er zijn binnen het team afspraken gemaakt over voortschrijdende 
digitalisering van allerlei zaken. Gegevens zijn digitaal beschikbaar voor alle leerkrachten 
vanuit hun eigen lokaal. De software en de werkwijze van het team zal daar in de komende 
jaren naar toe gaan groeien. In het ICT-beleidsplan is vastgesteld wanneer welke stappen 
gezet gaan worden. Er zijn grote investeringen gedaan op ICT-gebied met gevolgen voor de 
onderwijskundige inrichting van ons onderwijs. Kernbegrippen zijn onder meer: activerend 
onderwijs, zelfstandig werken en ICT-gebruik.  
Alle groepen hebben de beschikking over een digitaal schoolbord, iedere groep heeft de 
beschikking over enkele computers en daarnaast is er de mogelijkheid om te werken met 
notebooks. Ouders krijgen actuele informatie via de website of het ouderportaal.  
 
 
 
4.7 Creatieve vakken 
 
We werken met de methode “Moet je doen. Beeldende vorming”. 

 Groep 1/2: 
Handvaardigheid in deze groepen vindt plaats tijdens het geleid en vrij werken tijdens de 
ochtend en de middag werktijd. Basisvaardigheden zoals prikken, knippen en plakken staan in 
groep 1/2 centraal. Daaraan gekoppelde opdrachten klimmen op in moeilijkheidsgraad terwijl 
de materialen en technieken variëren. 

 Groepen 3 t/m 8 
Elke week wordt in de groepen 3 t/m 8 handvaardigheid, tekenen en textiele werkvormen 
gegeven. Uiteenlopende technieken, materialen en specifieke gereedschappen komen dan aan 
bod.  
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Het resultaat van veel teken- en handvaardigheidactiviteiten wordt in de klassen en de hallen 
van de school tentoongesteld. 
 
4.8 Muziek 
 
Bij ons op school worden de muzieklessen in de kleutergroepen gegeven volgens de lessen die 
in de methode “Piramide” staan. In de groepen 1 t/m 8 gebruiken we de methode “Moet je 
Doen”.  
Bij de methode “Moet je Doen. Muziek”, is uitgegaan van moderne leermethoden als 
zelfstandig werken, onderzoeken en leren. Groepsopdrachten, het onderzoeken van materiaal, 
kijken naar de relatie tussen muziek en beeld én werken op de computer, zijn allemaal actieve 
bezigheden die nieuw zijn in het muziekonderwijs! De lessen kennen zowel muzikale als 
buitenmuzikale onderwerpen. Elke les biedt drie aan elkaar gekoppelde activiteiten: een 
combinatie van zingen, luisteren, vastleggen, spelen en bewegen.  
  
4.9 Intercultureel onderwijs, integratie en actief burgerschap 
 
Als één van de belangrijke uitgangspunten voor het basisonderwijs is aangegeven dat kinderen 
opgroeien in een multiculturele samenleving. Intercultureel onderwijs kan onze kinderen 
voorbereiden op ‘samen leven’, ze leren rekening te houden en om te gaan met verschillen en 
overeenkomsten tussen mensen afkomstig uit verschillende culturen. Intercultureel onderwijs is 
geen vak, geen methode of schoolse vaardigheid. Het beïnvloedt het denken en doen door de 
hele school heen en daarom vinden wij het zo belangrijk dat onze leerkrachten door hun 
houding een sfeer scheppen in school waarin elk kind zich geaccepteerd voelt met zijn uiterlijk, 
taal en culturele achtergrond. Aan de hand van voorbeelden tonen wij de kinderen dat er 
verschillende manieren zijn om de wereld, de natuur en de samenleving te bekijken, zodat de 
eigen visie in het juiste perspectief kan worden geplaatst. In alle vakken en in alle groepen 
kunnen interculturele aspecten (bijvoorbeeld vooroordelen, racisme, leefpatronen, 
eetgewoonten, feesten, liedjes) aan de orde komen en besproken worden.  
Sinds het schooljaar 2007-2008 hebben scholen de verplichting aandacht te besteden aan 
actief burgerschap.  
 
Basiswaarden 
Vrijheid van meningsuiting betekent dat je mag zeggen of schrijven wat je denkt, of tegen de 
opvatting van anderen in mag gaan. Iedereen mag dus ook zijn of haar geloof uitdragen, of zijn 
of haar mening aan anderen voorhouden. Daarbij moet je je wel houden aan de wet. 
 
Gelijkwaardigheid en wederzijds begrip zijn belangrijke begrippen in verband met actief 
burgerschap. Begrip voor anderen betekent dat je probeert te begrijpen waarom mensen of 
groepen bepaalde denkbeelden of gebruiken hebben: wat is de achtergrond daarvan en 
waarom is dat belangrijk voor een ander. In de visie over openbaar onderwijs wordt op dit 
thema uitgebreid stilgestaan. 
 
De doelen van actief burgerschap zijn drieledig: 
  
1. Democratie omvat zowel de grondbeginselen en hoe die in het dagelijkse leven worden 
toegepast, als de staatsrechtelijke aspecten. 
 
2. Participatie is een kenmerk van de democratische grondhouding en betreft het actief 
deelnemen aan het verbeteren van de omgeving.  
 
3. Identiteit gaat over de wisselwerking tussen persoon en omgeving en hoe persoonlijke 
opvattingen bepalend zijn voor het gericht zijn op de gemeenschap. 
 
Een veelgebruikte uitdrukking bij burgerschapsvorming is "leren door te doen en te ervaren". 
Dit duidt erop dat de ervaringscomponent bij actief burgerschap en sociale integratie niet mag 
ontbreken. Het naar binnen halen en opzoeken van de samenleving (schoolomgeving) en het 
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benutten van de school als gemeenschap waarin leerlingen kennis kunnen maken met 
participatie, besluitvorming en democratische principes en werkwijzen.  
 
De omgeving van de school wordt regelmatig bij de activiteiten van de school betrokken. Zo 
besteden we aandacht aan het woon- en leefklimaat en staat de zorg van de schoolomgeving 
hoog in het vaandel. We houden onder meer verkeers- en lentewandelingen door de wijk, 
speurtochten, natuurwandelingen door de polder en hebben de kinderen afwisselend 
milieudienst. Het politieke landschap van Nederland krijgt uiteraard ook aandacht. Zo is er in 
groep 7 het Anne Frankproject, in groep 8 het bezoek aan kamp Vught. En wordt er naar 
aanleiding van BN De Stem en het jeugdjournaal gesproken wat er in de samenleving aan de 
hand is. Het elkaar helpen staat hoog in het vaandel op De Duizendpoot. Dit kan in het klein bij 
het zelfstandig werken, in de kleutergroepen bij het aankleden, maar ook in het groot door 
bijvoorbeeld geld in te zamelen voor een goed doel (kinderpostzegels en rondom de 
kerstviering).  
 
Docentrollen 
Deze professional vervult een voorbeeldfunctie bij het in praktijk brengen van 
burgerschapsdoelen, vooral waar het gaat om gelijkwaardigheid tussen mensen, het betrekken 
en motiveren van leerlingen, het ingaan op actuele gebeurtenissen en incidenten binnen en 
buiten de school. Daarnaast onderhoudt de leerkracht contacten met de ouders en eventueel 
met instanties in de schoolomgeving. We verwijzen in dit verband ook naar het pedagogisch 
beleid van Duizendpoot. 
 
Groeperingsvormen 
Een belangrijk aspect van burgerschapsvorming is attitudevorming en de sociale component. 
De relatie individu met zijn sociale samenleving, het uitwisselen van meningen en standpunten, 
identiteitsvorming en sociaal-communicatieve vaardigheden spelen een belangrijke rol. 
Om die reden is aandacht voor de groeperingvormen van belang. Afhankelijk van doelen en 
activiteiten wordt gekozen voor het werken in kleine groepjes, klassikale activiteiten, vormen 
waarbij leerlingen uit verschillende klassen met elkaar samenwerken tot een bewuste keuze 
voor zo divers mogelijk samengestelde groepen (bijvoorbeeld qua niveau, leeftijd, etniciteit, 
sekse). Die samenwerking moet dan wel doelgericht zijn, mensen raken pas op elkaar 
betrokken als zij elkaar nodig hebben. 
 
4.10 Gymnastiek 
 

Tijdens de gymnastieklessen komt het sportief bewegen aan de orde. De kleuters en de 
peuters van de voorschool gymmen in onze eigen speelzaal, groepen 3 t/m 8 gaan naar 
sportcomplex Arkendonk. Oosterhout In Beweging heeft een aantal jaren geleden een 
gymmethodiek ontwikkeld voor de Oosterhoutse scholen. De groepen 3 t/m 6 zullen zo veel 
mogelijk van deze lessen gebruik maken. Daarbij wordt de gymzaal in meerdere vakken 
verdeeld waarbij er in kleine groepjes aan alle bewegingsgebieden gewerkt wordt. 1x In de 4 
weken worden er ook lessen aangeboden waarbij het bewegen in grotere teams centraal staat. 
Bij groep 7 en 8 staan de spelsporten in grotere teams meer centraal.  Daarnaast zijn de 
leerkrachten afgelopen 2 jaar ondersteund door OIB om meer uitdagende gymlessen te kunnen 
bieden uit allerlei bewegingsgebieden.  

Het gymrooster vindt u in onze schoolkalender, welke op onze website staat. Het kan zijn dat, 
gezien de gymtijden, de kinderen om 8.45 uur op Arkendonk worden verwacht. 

Vanaf schooljaar 2012-2013 heeft de school ondersteuning van een Sportcoach (Nicole 
Huizinga). Na schooltijd zal Nicole aan de slag gaan met verschillende sportactiviteiten. 

De activiteiten zijn bedoeld voor groep 1 t/m 8.  
Ze worden zo laagdrempelig mogelijk aangeboden: 
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1. Activiteiten vinden plaats in de buurt. Denk hierbij aan een sporthal,  het schoolplein 
of wellicht sportveldje bij u in de buurt. 

2. Kosten per blok worden zo laag mogelijk gehouden. 

3. De blokken bestaan meestal uit een periode van 3 of 5 weken. 

4. Kinderen nemen deel met andere kinderen uit de eigen klas of wijk. 

5. Ook geschikt en goed te combineren voor kinderen die in de avond al een ’eigen’ 
sport of andere activiteit hebben. 

Via school krijgt u informatie wanneer er weer ingeschreven kan worden op activiteiten en hoe 
u dat kunt doen. Mocht u hier meer informatie over willen kunt u contact opnemen met 
Oosterhout in Beweging via www.oosterhoutinbeweging.nl. 

4.11 Huiswerk en agenda 
 
De bedoeling van huiswerk is dat de kinderen een 
zelfstandige werkhouding, verantwoordelijkheid voor 
eigen werk en taakbesef ontwikkelen. 
Een nevenaspect van het huiswerk is dat kinderen 
enigszins voorbereid worden op het ritme van het 
huiswerk maken in het voortgezet onderwijs. 
Om de kinderen te leren studeren, wordt er gedurende  
de week in de klas extra aandacht besteed aan het leren 
leren van zaakvakken. De leerkracht begeleidt dit leren en probeert zodoende de 
studievaardigheid van de kinderen te bevorderen. 
Voor de hand ligt om dit te koppelen aan de vaardigheden die bij begrijpend/studerend lezen 
aan de orde komen. Nadat dit in de klas is gebeurd, gaat de stof mee naar huis en kunnen de 
kinderen zelf nog verder gaan met leren. 
Wij denken op deze wijze de kinderen te helpen met het goed leren plannen van hun huiswerk. 
In het verlengde van het goed leren plannen ligt de schoolagenda. Om als leerkracht een 
goede instructie te kunnen verzorgen, is ervoor gekozen om een standaardagenda te hanteren. 
Deze schoolagenda wordt via school aangeschaft. Álle kinderen van groep 7 en 8 zijn verplicht 
met deze agenda te werken.  
 
Huiswerk in de groepen: 
Groep:  Incidentele huiswerkopdrachten. Meestal is dit het  

    1 t/m 4  verzamelen van materialen, horende bij een project, seizoen e.d. Ook het 
voorbereiden van doe-, spreek- en boekenbeurten hoort hier bij. 

 
Groep 5:  De kinderen krijgen maximaal één keer per week huiswerk mee naar huis. Dit 

huiswerk heeft dan betrekking op zaken die ook in de klas op dat moment aan 
de orde zijn. Hoofdzakelijk het leren voor proefwerken. 

 
Groep 6: De kinderen krijgen elke week één keer huiswerk mee naar huis.  

De ene keer zal dat maakwerk zijn, de andere keer is het het leren voor een 
proefwerk en weer een andere keer is het een zoek of verzamelopdracht. 

 
Groep 7: In groep 7 krijgen de kinderen twee keer per week huiswerk. Ook hier zal weer 

gevarieerd worden qua inhoud. Per week wordt ook niet vaker dan één keer 
leerhuiswerk mee gegeven. 

 
Groep 8:  In groep 8, krijgen de kinderen 3 keer huiswerk per week. Ten hoogste zal er 

één keer leerhuiswerk worden mee gegeven en twee keer maakwerk. 
 
4.12 Rapportage 
 

http://www.oosterhoutinbeweging.nl/
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Dit gebeurt op verschillende manieren: 

 Drie keer per jaar worden er contactavonden gehouden waarop de ontwikkelingen van 
de kinderen van groep 1 t/m 8 worden besproken. Het eerste gesprek is een 
kennismakingsgesprek met de ouders. Het doel hiervan is de ouder als partner zien en 
hen meenemen in de ontwikkeling van hun kind. Later in het jaar volgen nog twee 
contactgesprekken waarin ook het rapport wordt besproken.  
Tijdens de contactavonden wordt ook de zorg voor het kind besproken. De school doet 
zo nodig een voorstel voor extra zorg. De ouders kunnen daar 2 weken over nadenken. 
Daarna gaan we ervan uit dat de ouders akkoord gaan met de afgesproken zorg. 

 Bij de kleuters wordt een observatielijst (KIJK) ingevuld. Kijk wordt voor elk kind twee 
keer per jaar ingevuld, rond november en juni. Deze observatielijst wordt met de ouders 
besproken tijdens het tweede en het derde contactgesprek.  

 Twee keer per jaar krijgen de kinderen van groep 3 t/m 8 een rapport mee. Dit wordt 
besproken op de contactavonden. In groep 7 wordt op de laatste contactavond uitvoerig 
stilgestaan bij de uitslag van de Entreetoets groep 7 en het voorlopig schooladvies. 
Uiteraard wordt u van harte uitgenodigd op het gesprek. U leest hierover meer in de 
paragraaf: “Overgang naar een volgende groep.” 

 Tussentijds op verzoek van ouders of leerkracht. 
 
Op de rapporten van de kinderen van de groepen 4 t/m 8 hebben de kinderen zelf ook de 
mogelijkheid om op de zogenaamde flap van het kind te reageren op hun rapport. Ze geven 
dan aan waar ze trots op zijn en waar ze in de volgende periode extra aan willen gaan werken. 
Op deze manier wordt het niet alleen een rapport voor het kind en over het kind maar ook een 
rapport van het kind. Indien u wilt weten hoe de rapportcijfers van de groepen 4 t/m 8 tot stand 
komen, kunt u bij de locatiedirecteur een exemplaar van het schooldeelplan “Beleid omtrent 
rapporten” krijgen. In de groepen 3 krijgen de kinderen een rapportboekje vanuit Veilig leren 
lezen. 
Wij maken op onze school gebruik van het programma O.A.S. (Onderwijs Administratie 
Systeem). Hierin worden o.a. de rapporten gemaakt. Daarnaast gebruiken wij het 
leerlingvolgsysteem van CITO om de CITO toetsen te registreren. Van deze registratie krijgt u 
tijdens de tweede contactavond een uitdraai. 
 
4.13 Wet op de Persoonsregistratie 
 
Basisscholen mogen gegevens van leerlingen bewaren voor de 
leerlingenadministratie. Op onze school heeft iedere leerling een 
leerlingendossier. Deze gegevens worden in het digitale 
administratiesysteem  bewaard en zijn alleen toegankelijk voor de direct 
betrokkenen.  
Het is de school verboden om privé-gegevens van ouders of kinderen aan andere instellingen 
door te geven zonder de toestemming van de ouders. Wel worden enkele noodzakelijke 
gegevens doorgegeven aan de gemeente in verband met de controle op de leerplichtwet.  
Leerlingendossier 
U kunt de volgende gegevens over uw kind aantreffen in het leerlingendossier: 
-gegevens over in- en uitschrijving 
-gegevens over afwezigheid 
-adresgegevens 
-gegevens die nodig zijn om te berekenen hoeveel geld de school krijgt 
-het onderwijskundig rapport 
-gegevens over de gezondheid die nodig zijn voor speciale begeleiding of voorzieningen 
-gegevens over de vorderingen en de resultaten van uw kind 
-verslagen van gesprekken met de ouders 
-de resultaten van (eventueel psychologisch) onderzoek. 
Het onderwijskundig rapport 
Basisscholen zijn verplicht een onderwijskundig rapport op te stellen waarin gegevens van 
leerlingen worden vastgelegd die van invloed kunnen zijn op de prestaties in het voortgezet 
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onderwijs. Ook als uw kind een overstap maakt naar een andere basisschool zijn wij verplicht 
een onderwijskundig rapport op te stellen en door te sturen. 
Inzage leerlingendossier 
Ouders hebben het recht te weten welke 
gegevens over hun kinderen worden gebruikt. 
Ook moeten zij in de gelegenheid worden gesteld 
correctie (het laten aanvullen, verbeteren of 
verwijderen van feitelijke onjuistheden) uit te 
oefenen op deze gegevens, voordat het 
onderwijskundig rapport doorgestuurd wordt aan 
de desbetreffende vervolgschool. 
Geen inzage dossier zonder gezag 
Heeft u als ouder niet (meer) het gezag over uw kind, bijvoorbeeld na 
een echtscheiding, dan heeft u geen recht op inzage in het dossier 
van uw kind. Wel heeft u recht op belangrijke informatie over uw kind, zoals de 
schoolprestaties. Maar dit geldt alleen als het belang van het kind hiermee niet wordt 
geschaad. 
Onder 4.14 vindt u nog meer over onze informatieverstrekking aan gescheiden ouders. 
 
Video- en foto-opnames 
Video-opnames kunnen worden ingezet om ons team verder te professionaliseren. Indien 
opnames voor externe doeleinden worden gebruikt, vragen wij vooraf altijd expliciet 
toestemming aan de ouders. 
Foto’s worden gemaakt van allerlei festiviteiten op school en kunnen op onze website en op het 
ouderportaal worden gezet. Bij inschrijving op school wordt aan ouders hiervoor toestemming 
gevraagd. Jaarlijks wordt bij de ouders onder de aandacht gebracht dat, indien dat gewenst 
wordt, de toestemming voor publicatie kan worden ingetrokken. 
Indien u vindt dat foto’s en filmbeelden van uw kind niet voor interne doeleinden gebruikt 
mogen worden, of als u uw instemming wilt intrekken, kunt u dat schriftelijk bij de directie 
kenbaar maken. 
 
Digitale nieuwsbrief 
Onze wekelijkse nieuwsbrief wordt op het internet gepubliceerd. En ook komen er regelmatig 
stukjes op onze website te staan. Als u wilt voorkomen dat de naam van uw kind genoemd 
wordt in een van deze stukjes, kunt u dit schriftelijk aangeven bij de directie. 
 
4.14 Informatieverstrekking aan gescheiden ouders 
 
Als ouders gescheiden van elkaar wonen, is het soms lastig om beide ouders gelijk te 
informeren over hun kind. De grondhouding die wij daarbij hebben als school, is dat wij zo 
laagdrempelig mogelijk willen zijn naar beide ouders. Dat houdt in dat ouders in principe alle 
informatie van ons kunnen krijgen. Concreet kunnen bijvoorbeeld beide ouders jaarlijks een 
schoolkalender en als ze dit willen een schoolgids van ons krijgen, waarin de belangrijkste 
informatie bij elkaar staat. Daarvoor is het wel nodig dat zij hier om vragen en eventueel een 
postadres aan ons doorgeven.  
Over de ontwikkeling van hun kind, spreken wij bij voorkeur met beide ouders op de 
contactavonden. Als het contact tussen de beide ouders van dien aard is dat zij niet samen op 
de contactavond kunnen komen, dan is het mogelijk om een dubbele afspraak te maken met 
de leerkracht. Het initiatief hiertoe ligt wel bij de ouders zelf. Wij vinden een dubbel 
contactgesprek zelf wel minder ideaal, omdat uit de praktijk gebleken is dat er vaak ruis 
ontstaat tussen wat gezegd is of gezegd zou zijn in beide gesprekken. Ouders dienen elkaar op 
de hoogte te houden van belangrijke zaken omtrent de ontwikkeling van hun kind. Tot slot: een 
verzoek tot toezending van aparte informatie is misschien niet altijd nodig! Veel informatie is 
namelijk ook op onze website te vinden en via het ouderportaal wordt u beide door ons op de 
hoogte gehouden!  
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5. IEDER KIND IS ER ÉÉN 
 
5.1 Leerlingendossier 
 
Het is belangrijk om ieder kind goed in beeld te hebben en alle informatie goed op te slaan. 
Daarom is er voor ieder kind een eigen digitaal leerlingendossier in het 
leerlingenadministratieprogramma Dotcom.  
 
Om al vanaf het eerste begin uw kind goed te kunnen begeleiden vragen we ouders van 
nieuwe leerlingen een uitgebreid vragenformulier in te vullen, nadat ze zes weken op school 
hebben meegedraaid. Er is een intake-vragenlijst met een peuter- en een leerlingendeel voor 
de ouders om in te vullen. 
 
 
 
5.2 Uw kind in beeld 
 
De ouders krijgen, nadat hun kleuter of zij-instromer ongeveer zes weken onderwijs heeft 
genoten, een uitnodiging van de leerkracht voor een intakegesprekje, waarbij informatie van 
beide kanten kan worden uitgewisseld.  
 
Onze school werkt niet alleen met rapporten, maar ook met het Leerlingvolgsysteem van het 
CITO. Uw kind maakt wel eens een toets hiervan. Waarom dat zo is en wat u en uw kind 
daaraan heeft, willen we u hieronder graag vertellen. 
 
5.3 Vorderingen 
 
Door middel van het leerlingvolgsysteem van CITO kunnen de vorderingen van uw kind goed in 
beeld worden gebracht. De Cito-toetsen worden halverwege en tegen het einde van het 
schooljaar afgenomen. Ze laten zien hoeveel een kind in een bepaalde periode heeft geleerd 
op verschillende vakgebieden (rekenen, spelling, begrijpend lezen en technisch lezen).  
 
5.4 Landelijke vergelijking 
 
De Cito-toetsen zijn afgenomen bij een grote groep leerlingen verspreid over het hele land. 
Daardoor is het mogelijk de vorderingen van uw kind te vergelijken met alle andere kinderen in 
Nederland die net zoveel onderwijs hebben genoten. Het voordeel daarvan is dat je een goede 
maatstaf hebt voor het beoordelen van de vorderingen. En dat is belangrijker dan u misschien 
denkt. Als uw kind namelijk in een groep zit met over het algemeen begaafde leerlingen, loopt 
het een grote kans lager beoordeeld te worden dan wanneer het in een groep zit met over het 
algemeen minder begaafde leerlingen. En dat kan toch niet de bedoeling zijn. 
 
5.5 Objectief 
 
Wie de toetsen afneemt en nakijkt, doet er niet toe. Het resultaat verandert er niet door. Alle 
leerlingen worden op dezelfde wijze met dezelfde meetlat gemeten. 
 
 
5.6 Alle groepen 
 
Er is nog een eigenschap van het leerlingvolgsysteem die we moeten noemen: het loopt 
gewoon over de grenzen van de groepen of leerjaren heen. Het systeem begint bij de 
kleuterjaren en loopt door tot en met groep 8. 
Met het leerlingvolgsysteem krijg je antwoord op de vraag: zijn de vorderingen van dit kind met 
zijn of haar mogelijkheden in de afgelopen periode bevredigend te noemen? 
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5.7 De toets 
 
De verschillende toetsen worden voor de groepen 3 t/m 8 twee keer per jaar afgenomen, met 
uitzondering van begrijpend lezen. Die toets wordt pas vanaf groep 4 afgenomen en vanaf 
groep 5 maar één keer per jaar.  
Elke toets wordt omgezet in een score (I II III IV V). Ligt de score in het I of II gebied dan 
betekent dit een bovengemiddelde score. Ligt de score in het III gebied dan is dat een 
gemiddelde score. Een IV of V score betekent een onvoldoende score. 
Komt het kind in een IV of V gebied, dan kan dat aanleiding voor de leerkracht zijn om te 
bekijken hoe we het kind het beste kunnen helpen om de opgelopen achterstand in te lopen of 
te voorkomen dat het kind een grotere achterstand oploopt. Die hulp kan dan geboden worden 
via extra hulp en/of aandacht in de klas. Dit kan in overleg met de Intern Begeleider (juffrouw 
Anic). 
Haalt een kind een III score dan wordt bekeken hoe die tot stand is gekomen. Haalde een kind 
eerder steeds IV en V scores, dan is de III score een positieve ontwikkeling. Haalde het kind 
eerst een I en II scores dan is het oppassen geblazen. Voor ons een sein om het kind extra in 
de gaten te houden of wellicht al verdere actie te ondernemen.  
In sommige gevallen kan er worden besloten om op onderdelen met een aparte leerlijn te 
werken en op die onderdelen niet het klassentempo te volgen. Dit gebeurt pas nadat er 
objectieve toetsing en/of een objectief onderzoek en overleg met het zorgteam en ouders heeft 
plaatsgevonden. Uiteraard zal de toetsing van het CITO toegesneden worden op de gevolgde 
leerlijn.  
In groep 8 wordt de eindtoets van CITO afgenomen. Voor de kinderen met een verwachte 
uitstroom naar VMBO advies kan er gekozen worden voor de niveautoets van CITO.  
 
5.8 Kleuters 
Bij de kleuters werken we met de KIJK! registratie. Hiervoor wordt twee keer per jaar 
(november en juni) de registratie ingevuld en één keer een observatie op de basiskenmerken in 
januari.  
 
5.9 Overgang naar een volgende groep en naar het voortgezet onderwijs 
 
Procedure overgang kleuters. 
 
Als kinderen op de voorschool hebben gezeten, vindt er altijd een “warme overdracht” plaats 
tussen de voorschoolleidster en de onderbouwcoördinator.  
Aan de hand van de “warme overdracht” worden de kinderen over de kleutergroepen verdeeld. 
Daarbij wordt rekening gehouden met kennis, inzicht, vaardigheden, houding, achtergrond en 
zorg.  
 
Naar de volgende aspecten wordt gekeken bij de overgang van groep 1 naar groep 2 en van 
groep 2 naar groep 3. Voor herfstleerlingen (kinderen die jarig zijn in oktober, november of 
december) is er een apart protocol gemaakt. 
 
Criteria: 

- Welbevinden van het kind 
- Basisvoorwaarden, zelfvertrouwen en ondernemendheid 
- Kenmerken van brede ontwikkeling; communiceren, wereldverkennen, samenspel, 

redeneren, zelfsturing en zelfstandigheid 
- Spelkwaliteit, spelgerichtheid en sociaal-emotioneel spel 
- Ontwikkelingsgebieden; grove en fijne motoriek, visuele en auditieve voorwaarden, 

geheugen, taalgebruik, taalbegrip en rekenbegrip 
- (para) medische gegevens (fysiotherapie en logopedie) 
- Gegevens van de voorschoolse periode. 
- Toetsgegevens 

 
We meten bijna al de criteria aan de hand van het leerlingvolgsysteem KIJK!.  
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Naast de opgestelde criteria is het belangrijk dat de leerkracht werkt in samenspraak met de 
IB’er en dat ouders goed op de hoogte worden gehouden.  
Voor de overgang volgen we stappenplannen. 
 
De verantwoording voor de keuze van de overgang (wel of niet) van een kind naar de volgende 
groep wordt vastgelegd door de leerkracht.  
 
 
 
 
 
 
 
Procedure overgang groep 3 t/m 8. 
 
September tot maart 
Verzamelen van informatie: verdere uitdieping en verfijning van de signaleringsgegevens, 
gerichte observaties en toetsgegevens (zowel methodegebonden als gegevens uit het 
leerlingvolgsysteem). 
Aan de hand van de verkregen informatie wordt bekeken wat er binnen en/of buiten de klas 
nog aan extra hulp geboden kan worden. 
De extra hulp zal beschreven moeten worden, evenals hetgeen dat met deze hulp bereikt is. 
 
Naar ouders: ouders worden op de hoogte gebracht van hetgeen gesignaleerd is en wat er 
eventueel aan extra hulp geboden wordt. 
Zijn er leerlingen waarover wordt getwijfeld of overgang naar een volgende groep op het eind 
van het jaar zinvol zal zijn of niet, dan wordt dit voor of tijdens de tweede rapportbespreking 
aan de ouders kenbaar gemaakt. 
Er komt een verslag van het gesprek op een “verslag oudergesprek”, wat door de ouders 
ondertekend wordt. 
 
Mei/juni groep 3 t/m 8. 
Het streven is dat er uiterlijk vier weken voor de zomervakantie definitief wordt beslist over al of 
niet overgaan naar de volgende groep en dit wordt doorgegeven aan de ouders. 
De beslissing wordt genomen door de school. De groepsleerkracht neemt in samenspraak met 
de Intern Begeleider een voorlopige beslissing die voorgelegd wordt aan de directie. 
 
Procedure verwijzing naar het voortgezet onderwijs. 
 
De procedure met betrekking tot de overgang van de basisschool naar het voortgezet 
onderwijs wordt op de Duizendpoot reeds in groep 7 in gang gezet. Voorafgaande aan de Eind-
CITO in groep 8 wordt in groep 7 de Entreetoets van het CITO afgenomen. Voor de laatste 
contactavond worden niet alleen de resultaten van de Entreetoets met u besproken, maar komt 
de school ook met een zogenaamd voorlopig schooladvies voor het voortgezet onderwijs. Dit 
voorlopig schooladvies wordt gebaseerd op de resultaten van uw kind door zijn of haar gehele 
schoolloopbaan heen en de persoonlijkheid van uw kind. Dit advies heeft geen enkele officiële 
status, maar geeft wel een richting aan waar het eventueel in groep 8 naar toe gaat. Het 
voorlopige advies in groep 7 wordt niet automatisch overgenomen in groep 8. Ook wordt tijdens 
dit gesprek aan u gevraagd welke vorm van vervolgonderwijs u voor uw kind wenselijk acht. 
 
In groep 8 komt dan het vervolg op de advisering met betrekking tot het vervolgonderwijs van 
uw kind. 
 
Deze procedure ziet er als volgt uit: 
1. Wens van de ouders. 
2. Advies van de school. 
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Als deze twee criteria in dezelfde richting wijzen, zijn er uiteraard geen problemen. Gelukkig is 
dat in verreweg de meeste gevallen zo. 
In gevallen, waarin niet alle adviezen in dezelfde richting wijzen, of niet overeenkomen met de 
wens/het beeld van de ouders of het kind, volgt er verder overleg. Het schooladvies moet 
uiteindelijk zo eerlijk en reëel mogelijk worden uitgebracht naar het VO. 
Meer informatie krijgt u op een aparte informatieavond. Deze avond staat vermeld in de 
schoolkalender. 
 
Vanaf schooljaar 2014-2015 gelden nieuwe regels voor de overgang van de basisschool (po) 
naar het voortgezet onderwijs (vo). Deze zijn in een apart document over het 
basisschooladvies beschreven. 
 
Indien u dat wenst, kunt u voor uw kind op eigen kosten een psychologisch onderzoek 
aanvragen. De school kan een advies geven bij de keuze van een bureau.  
 
Voor de volledigheid vermelden wij dat de basisscholen binnen Oosterhout werken volgens een 
CITO-protocol. Hierin staat de werkwijze omschreven hoe de eindtoets van het CITO 
afgenomen dient te worden. De Duizendpoot werkt uiteraard ook volgens dit protocol. 
 
5.10 Vangnet 
 
Met behulp van het overstijgend leerlingendocument worden de ontwikkelingen van het kind 
gevolgd, zoals sociaal-emotionele ontwikkeling, de motoriek, het gedrag, de werkhouding en de 
leerprestaties. 
 
Na de rapportage van bovenstaande ontwikkelingsgebieden heeft elke leerkracht een 
bespreking met de Intern Begeleider (kortweg IB-er). Kinderen die uit dreigen te vallen, zullen 
door onze IB-er nader gediagnosticeerd worden. Dit kan door middel van observatie of 
diagnostische toetsen. Aan de hand van de verkregen informatie zal een groepshandelingsplan 
(plan van aanpak) opgesteld worden. Groepshandelingsplannen kunt u altijd op school inzien. 
Wanneer de extra zorg binnen een groepshandelingsplan niet voldoende is, kan er een 
individueel handelingsplan worden gemaakt. Bij individuele handelingsplannen wordt aan u 
gevraagd een handtekening te zetten.  
In het kader van dyslexie is er een dyslexieprotocol op school tot stand gekomen. Aan de hand 
van dit protocol weet elke leerkracht hoe hij moet handelen bij het vermoeden van dyslexie. 
 
Ook bij hoogbegaafdheid bestaat een protocol waarin omschreven staat op welke wijze er met 
hoogbegaafden om dient te worden gegaan. Tevens worden de hoogintelligente kinderen (HIK-
jes) uitdaging geboden met daarvoor speciaal aangeschaft HIK-jes materiaal. Op dit moment is 
er binnen Delta-onderwijs de mogelijkheid kinderen uit groep 8 aan te melden voor de 
zogenaamde Plus-klas. Kinderen met een IQ van rond de 130 komen hiervoor in aanmerking. 
Zij mogen op woensdag een alternatief lesprogramma buiten de eigen school volgen.  
 
 
5.12 Zorgroute op de Duizendpoot  
 
Op de Duizendpoot werken we aan de hand van de zogenaamde 1-zorgroute. In deze 
zorgroute staat het handelingsgericht werken met groepsplannen vanuit het 
ontwikkelingsperspectief centraal. Dit betreft zowel op cognitief, didactisch, sociaal/emotioneel 
en pedagogisch gebied. Deze zorgroute beschrijft in onderlinge afstemming de stappen die in 
de groep, in de school en in het samenwerkingsverband gezet worden in het onderwijs aan 
kinderen. Hierbij staan de onderwijsbehoeften van de kinderen centraal. Geprobeerd wordt om 
passend onderwijs te bieden voor elk kind.  
 
De volgende stappen spelen in de 1-zorgroute een belangrijke rol: 
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Stap 1 Traject in de klas door de leerkracht 
De extra zorg wordt in de klas geboden. Leerkrachten werken doelgericht en maken keuzes ten 
aanzien van de leerstof, werkvormen, aanpak en differentiatievormen. In het groepsplan wordt 
vastgelegd hoe aan de verschillende onderwijsbehoeften van de kinderen in de groep 
tegemoet gekomen wordt. Per les (vakgebied) worden de kinderen ingedeeld in 3 groepen. De 
leerkracht gaat na de klassikale instructie afwisselend met één van de instructiegroepen aan de 
slag. De andere groepen verwerken op dat moment zelfstandig de stof. De extra aandacht die 
aan een bepaalde groep geven wordt, staat beschreven in het groepsplan. Het precieze aantal 
instructiegroepen tijdens de les is afhankelijk van de vaardigheid/ervaring van de leerkracht en 
afhankelijk van de mate van zorg binnen de groep. 
Als de problemen van zeer ernstige aard zijn kan er ook besloten worden om voor dit kind een 
individueel plan op te stellen in een groeidocument. Op die manier kunnen we het kind nog 
beter. (Dit in verband met een eventuele doorverwijzing. Ik zou dit eruit halen) 
Het groepsplan wordt drie keer per jaar opgesteld en loopt synchroon met de rapporten 
(moeten kijken of dat volgend schooljaar nog zo is). Aan de hand van de groepsbesprekingen 
met de IB-er worden de vorderingen in kaart gebracht. De extra hulp en vervolgstappen worden 
met ouders doorgesproken op de contactavond.  
 
Stap 2 Traject met ondersteuning van de intern begeleider 
Als een kind onvoldoende profiteert van de aangeboden hulp, als de onderwijsbehoeften 
onduidelijk blijven of als er sprake is van ernstige problematiek, kan worden besloten om het 
kind te bespreken voor een leerlingbespreking met de IB-er. Samen met de IB’er wordt er 
informatie verzameld rond de problematiek en wordt er een nieuw traject opgestart. Een 
groeidocument wordt voor deze kinderen opgesteld. Deze kinderen worden ook besproken in 
het IB-directieoverleg.  
 
Stap 3 Ondersteuningsteam 
De school zal in eerste instantie zelf proberen om antwoord te vinden op de begeleidingsvraag. 
Als dit niet lukt, kan het kind besproken worden in het ondersteuningsteam. Hiervan worden 
ouders op de hoogte gebracht. Het ondersteuningsteam bestaat uit de consultatiegever uit het 
speciaal onderwijs, de orthopedagoog van de onderwijsbegeleidingsdienst, de IB-er en de 
directie. De adviezen en vervolgstappen worden besproken met ouders en indien nodig wordt 
er een hulpplan opgesteld. Dit wordt vastgelegd in het groeidocument, zodat de voortgang 
goed gevolgd kan worden.  
 
Stap 4 Onderzoek 
Als er onduidelijkheden blijven kan er worden overgegaan tot een onderzoek. We hebben op 
school vele testmogelijkheden tot onze beschikking. Desondanks kan het wenselijk zijn een 
kind extern te laten onderzoeken. Vanwege een beperkt budget van school moet dit gebeuren 
op basis van prioriteit. Hiervoor vragen wij op uw begrip.  
 
Stap 5 Keuze maken en (Stap 6) Doorverwijzing 
Wanneer er na verloop van tijd blijkt dat alle aangebonden hulp geen effect blijkt te hebben op 
het goed functioneren van het kind, dan zijn wij als school niet bij machte het kind adequaat te 
helpen. In dat geval kunnen wij, in samenspraak met ouders, een arrangement aanvragen bij 
de Commissie van Toelaatbaarheid Verklaringen (CTLV). De CTLV besluit op basis van het 
groeidocument (onderdeel leerling dossier) welk arrangement wordt toegekend. Er bestaan drie 
soorten arrangementen, namelijk licht – medium – zwaar (ofwel plaatsing).  
 
Onze zorguitgangspunten worden telkens door ons ook in het verband gezien met het zorgplan 
van het samenwerkingsverband Delta-onderwijs tussen alle openbare en alle katholieke 
scholen binnen Oosterhout. En met het RegionaalSamenwerkingsVerband OOK 30.03. 
Middels vergaderingen van de directeurenraad kunnen besluiten worden genomen die op 
school- en groepsniveau uitwerking hebben. 
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5.13 Plaatsingsbeleid en schorsings- en verwijderingsbeleid (vastgesteld april 2015)  
Plaatsing van een leerling op de basisschool  
  
De Wet Primair Onderwijs en de Wet Voortgezet Onderwijs zijn in augustus 2014 aangepast 
aan de nieuwe regels “voorschriften en afspraken met betrekking tot Passend Onderwijs”. In 
principe is elk kind welkom op onze school. Bij de aanmelding van uw kind wordt vastgesteld of 
onze school voor uw kind het juiste onderwijsaanbod kan verzorgen. Dat zal doorgaans het 
geval zijn. In de situatie dat de school niet het passende aanbod kan verzorgen, geldt de 
zorgplicht. De nieuwe zorgplicht betekent niet dat scholen verplicht zijn ieder kind een plek te 
geven op school, maar wel dat zij moeten zorgen voor een aanmelding en inschrijving op een 
andere school die het voor uw kind passende arrangement wél kan aanbieden. Dus als een 
school aangeeft echt niet te kunnen zorgen voor passend onderwijs, dan moet de school waar 
de aanmelding plaatsvindt, zorgen voor een goede plaatsing elders binnen het 
samenwerkingsverband in goed overleg met de ouders. De ouders zorgen dan voor een 
nieuwe aanmelding en de plaatsing gebeurt dan door het bevoegd gezag. 
De school moet aantonen dat ze naar de individuele leerling heeft gekeken, en echt 
geprobeerd heeft om de aanpassingen te realiseren die voor het kind nodig zijn. Een school 
kan dus niet zomaar zeggen dat een kind met een bepaalde beperking niet welkom is op 
school, omdat die beperking niet in het ondersteuningsprofiel past. Er moet altijd gekeken 
worden naar de individuele situatie. Hiermee wordt voorkomen dat kinderen geweigerd 
worden op basis van bijvoorbeeld stereotiepe denkbeelden over bepaalde beperkingen. 
De school waar het kind is aangemeld is er wel verantwoordelijk voor om een passende plek te 
regelen.  
 
Verwijderen en schorsen 
Ook mag een school nog steeds een leerling verwijderen. Dat is pas mogelijk als de school een 
leerling niet de nodige speciale zorg kan bieden, als de leerling zich voortdurend agressief 
gedraag of als er ernstige conflicten zijn (ook als de ouders daarbij betrokken zijn). Voordat tot 
verwijdering wordt overgegaan moet het schoolbestuur naar het verhaal van de docent 
luisteren. Het schoolbestuur moet u, als ouder of verzorger laten weten, dat u bezwaar kunt 
maken tegen de beslissing om uw kind te verwijderen. 
Echter, ook in deze situatie, geldt de hierboven genoemde zorgplicht, en is de school 
verantwoordelijk voor een nieuwe plek. De school zoekt, in samenspraak met de ouders of 
verzorgers, een passende school en kan hiervoor een beroep doen op het 
samenwerkingsverband.  
Een basisschool mag uw kind ook schorsen. Dit houdt in dat uw kind tijdelijk geen toegang 
heeft tot de school of tot bepaalde lessen. Het bevoegd gezag van de basisschool (het 
schoolbestuur) kan zelf bepalen wanneer het uw kind schorst. Ook voordat een leerling wordt 
geschorst, moet het bevoegd gezag eerst naar het verhaal van de docent luisteren.  
Het bevoegd gezag (het schoolbestuur) kan dan met opgave van redenen een leerling 
schorsen. Het besluit tot schorsing moet schriftelijk aan de ouders bekend worden gemaakt en 
het schoolbestuur stelt de inspectie van een schorsing voor een periode langer dan één dag 
schriftelijk en met opgave van redenen in kennis. 
 
5.14 Procedure schorsing en verwijdering op school 
 
Hoe gaan wij om met ongewenst gedrag van leerlingen waarbij het gedrag niet corrigeert en 
verbetert. 
 

 Een time-out in het lokaal. 
De leerling wordt tijdelijk uit het zicht van de groep geplaatst maar blijft onder toezicht van de 
leerkracht. 
 

 Een time-out bij een andere leerkracht 
Bij herhaling van dergelijk gedrag wordt de leerling met werk naar een andere leerkracht 
gestuurd. In afzondering van de groep maakt de leerling zijn werk en staat onder toezicht van 
een andere leerkracht. Een dergelijke time-out wordt zo vaak als nodig geacht toegepast. De 
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leerkracht die de leerling uit de groep plaatst, is verplicht verslaglegging te doen over de 
situatie in Dotcom.  
In dit verslag geeft de leerkracht aan welke maatregelen hij/zij heeft genomen om dit gedrag te 
voorkomen.  
Tevens worden de ouders door de leerkracht (telefonisch of schriftelijk) op de hoogte gebracht 
van de betreffende incidenten en wordt vermeld dat de leerling bij een volgend incident naar de 
directie gestuurd wordt. 
 

 Naar de directie 
Bij herhaling van ongepast gedrag stuurt de leerkracht de leerling naar de directie. Als voldaan 
is aan de hierboven vernoemde voorwaarden, ontvangen de ouders van de leerling een brief 
van de directie met een korte omschrijving van de door de leerkracht beschreven incidenten en 
dat bij herhaald ongewenst gedrag er zwaardere maatregelen zullen worden getroffen.  
De brief moet door de ouders worden ondertekend en worden ingeleverd bij de directie.  
Brief in leerling-dossier. 
 

 Time-out  
De directie belt de ouders van de leerling met het dringend verzoek hun kind op te komen 
halen. De leerling blijft onder toezicht van de directie tot de leerling door een van de ouders 
wordt opgehaald. De leerkracht zorgt voor extra werk dat thuis moet worden gemaakt en na de 
time-out moet worden ingeleverd. 
De time-out heeft een maximum van één dag. 
De directie heeft een gesprek met de leerling en de ouders.  
Verslaglegging in DOTCOM door directie. 
 

 Schorsing 
Een schorsing duurt maximaal 5 dagen. De leerling heeft dan tijdelijk geen toegang tot de 
school waar hij is ingeschreven. Voortdurend wordt bekeken of de omstandigheden nog steeds 
zo zijn als toen de schorsing werd uitgesproken.  
De schorsing kan langer duren, als er overleg gaande is over de definitieve verwijdering van 
een leerling. De schorsing duurt dan net zo lang als er nodig is om de eventuele verwijdering te 
besluiten.  
 
5.15 Beleid RT door externen onder schooltijd 
 
Basisscholen worden steeds meer geconfronteerd met ouders/verzorgers die voor eigen 
rekening externe hulp inschakelen om extra zorg voor hun kinderen te organiseren. Voor ons 
schoolbestuur is dit aanleiding geweest om beleidsafspraken te maken, die gelden voor alle 
scholen van Delta-onderwijs. Op grond van artikel 40* en 41** van de Wet Primair Onderwijs 
zijn in maart 2007 de volgende afspraken vastgelegd: 
 

 Hulp door externen onder schooltijd binnen de eigen school 
In beginsel wordt geen medewerking verleend aan hulp door externen onder schooltijd binnen 
de eigen school. Indien er sprake is van een medische indicatie kan hierop -mits praktisch 
uitvoerbaar- een uitzondering gemaakt worden. Dit geldt bijvoorbeeld voor de EED-
behandelingen (ernstige enkelvoudige dyslexie) die vergoed worden vanuit de gemeente.  
Deze hulp wordt gegeven onder verantwoordelijkheid van de directie. De directie maakt 
hierover, indien nodig, dan ook schriftelijke afspraken met de externe hulpverlener. 
 

 Hulp door externen onder schooltijd buiten de eigen school 
In beginsel wordt geen medewerking verleend aan hulp door externen onder schooltijd buiten 
de eigen school. Bij een medische indicatie kan hiervoor een uitzondering gemaakt worden. 
Wel dienen er goede schriftelijke afspraken gemaakt te worden over de frequentie en de 
tijdsduur van de externe behandeling.  
De ouders vrijwaren de school van aansprakelijkheid indien de ouders tijdens schooltijd hun 
kinderen een medisch bezoek extern laten afleggen. 
Hulp door externen bij een didactische indicatie kan niet gehonoreerd worden. 
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* Artikel 40 WPO handelt over de kosteloosheid van het onderwijs. Bij eenmaal toegelaten 
leerlingen mag een verdere toegang tot onderwijsactiviteiten niet afhankelijk worden gesteld 
van een geldelijke bijdrage van ouders. 
** Artikel 41 WPO schrijft voor dat een leerling dient deel te nemen aan alle 
onderwijsactiviteiten. Het bevoegd gezag heeft de uitvoering van deze taak overgedragen aan 
de school onder eindverantwoordelijkheid van de directeur. Het is uiteindelijk ook de 
verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag of de onderwijsactiviteiten alleen mogen worden 
verzorgd door het eigen personeel en reguliere hulpverleners of ook door externen. Indien dit 
laatste het geval is, is het bevoegd gezag ook verantwoordelijk en aanspreekbaar voor de 
geboden extra zorgactiviteiten. 
 
Regelmatig komt op scholen in Oosterhout de vraag, of het mogelijk is om externe begeleiding 
in te schakelen onder schooltijd. Daarover heeft het bevoegd gezag het volgende beleid: 
 

 Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het wel of niet inhuren van externe 
begeleiding voor hun kind. 

 Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor de daarmee gepaard gaande kosten. 

 Er moet zorgvuldig overleg vooraf zijn geweest met de directeur en de interne 
begeleider voor een zorgvuldige procedure. 

 De inspectie staat niet meer toe dat externe RT onder schooltijd plaatsvindt, 
behalve EED-behandeling. 

 Het is belangrijk dat er een goede communicatie is tussen de externe RT-
leerkracht en de school, in het belang van uw kind. 

 
 
6. NIET BIJ KENNIS ALLEEN 
 
Op De Duizendpoot wordt aandacht besteed aan verschillende 
gebeurtenissen met een culturele waarde. Hierbij is te denken aan 
de eigen verjaardagen van de kinderen, moederdag , vaderdag en 
Sinterklaas. Natuurlijk krijgen ook feesten zoals Kerstmis en Pasen 
de aandacht door middel van een viering. Deze vieringen vormen 
een sociaal samenzijn.  
Ook aan andere dagen (bijvoorbeeld het Suikerfeest en het 
Offerfeest) wordt, als daaraan behoefte bestaat, aandacht  besteed. 
 
6.1 Activiteiten 
 
Er zijn vaste activiteiten die ieder jaar op het programma staan: 

 Eindfeest; de laatste donderdagmiddag van het schooljaar wordt een aantal activiteiten 
georganiseerd voor de kinderen. ’s Avonds na het ophalen van de rapporten is er een 
eindborrel voor de ouders. 

 Schoolreis; Ieder jaar gaat de gehele school op pad om gezamenlijk met leerkrachten 
en hun klasgenoten een dag door te brengen in een totaal andere omgeving. 
Doelstelling van de schoolreis is om op een andere manier om te gaan met elkaar, 
waarbij plezier boven het educatieve element gaat en op een speelse manier onderling 
met elkaar kennis gemaakt wordt. Het vervoer is in principe per bus.  

 Schoolkamp; Groep 8 gaat aan het eind van het schooljaar drie dagen op kamp. Voor 
de kinderen betekent dit over het algemeen het hoogtepunt van hun schoolloopbaan op 
De Duizendpoot. Dit kamp wordt o.a. opgeluisterd door een gezamenlijke barbecue, 
een spokenjacht, etc. Veel leerkrachten zijn bij laatstgenoemde activiteiten aanwezig. 

 Sportdag; Jaarlijks organiseren we een sportdag, in de meeste gevallen valt deze 
samen met de koningsspelen. In samenwerking met Oosterhout in Beweging 
organiseren we dan een sportdag.  
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Daarnaast nemen ouders jaarlijks zelf het initiatief om gezamenlijk de avondvierdaagse 
te lopen.  

 Projecten; Verschillend per leerjaar worden er projecten aangeboden. Jaarlijks doen we 
actief mee, met de hele school, aan de kinderboekenweek. Daarnaast valt te denken 
aan projecten die leerjaar gebonden zijn zoals het Jet en Jan project in groep 5.  

 
Mocht het zo zijn dat ouders, kinderen en/of leerkrachten om enigerlei reden aanleiding zien 
om een individuele leerling niet deel te willen laten nemen aan een specifieke 
onderwijsactiviteit, zoals bijvoorbeeld het schoolkamp of een kerstviering, dan zijn wij op grond 
van de WPO artikel 41, verplicht om een onderwijs vervangende activiteit aan te bieden. Dit 
kan bijvoorbeeld in een andere groep bij een andere leerkracht zijn. 
 
7. SCHOOL, OUDERS EN KINDEREN; ONDERWIJS DAT MAKEN WE SAMEN 
 
7.1 Communicatie 
 
Ouders zijn binnen de school erg belangrijk. Samen dragen wij de verantwoordelijkheid voor de 
opvoeding, het onderwijs en het welzijn van de kinderen. Het is daarom voor ouders belangrijk 
goed op de hoogte te zijn wat hun kinderen op school meemaken. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De school wil ook graag op de hoogte zijn van wat thuis speelt, zodat daar ook rekening mee 
gehouden kan worden in de klassensituatie. Ouders en leerkrachten maken tenslotte samen de 
school. Mede hierom houden wij iedere twee jaar een 
ouderenquête. 
 
Ouders worden door ons geïnformeerd over school d.m.v. 
ouderavonden, informatie avond, contact-gesprekken en 
persoonlijke gesprekken.  
Daarnaast geven wij wekelijks onze digitale nieuwsbrief uit met 
daarin de nodige actuele informatie en jaarlijks een 
activiteitenoverzicht in onze kalender. De nieuwsbrief is ook 
steeds te lezen op onze website, www.obsduizendpoot.nl. Ook 
worden ouders op de hoogte gehouden van actuele informatie en is er wederzijds contact 
mogelijk via het ouderportaal.  
 
Ook heeft een aantal ouders zitting in de OR (zie paragraaf 7.3), de MR (zie paragraaf 1.6 en 
7.2) en GMR (zie paragraaf 1.7). 
Ieder jaar vindt er een evaluatie plaats m.b.t. de communicatie bij ons op school. 
De vertegenwoordigers van de MR, OR, directie en het team zijn hierbij betrokken en in een 
vergadering wordt de communicatie tegen het licht gehouden en eventueel bijgesteld. 
 
Belangrijk blijft ook het gesprek tussen ouders en leerkrachten over het eigen kind. De ouders 
zijn altijd welkom op school om een gesprek te hebben met de groepsleerkracht. Wilt u 
uitgebreid over uw kind praten, dan is het verstandig vooraf een afspraak te maken.  
 
7.2 De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 
 

http://www.obsduizendpoot.nl/
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De GMR van Delta-onderwijs hecht grote waarde aan de meningen van haar achterban en aan 
een breed draagvlak voor de uitoefening van haar taak. Essentieel hierbij is goed contact met 
de achterban. Onder goed contact verstaat de GMR niet alleen informeren van, maar ook het 
luisteren naar, oordelen over en meewegen van de meningen van de achterban. In een 
communicatieplan wordt beschreven de wijze waarop de GMR communiceert met haar 
achterban. De achterban van de GMR bestaat uit alle betrokken ouders of voogden en alle 
personeelsleden van Delta-onderwijs. De communicatie hiermee vindt plaats via 
vertegenwoordigers. De communicatie kan rechtstreeks verlopen naar de secretaris van de 
GMR of via de MR van de Duizendpoot. Niet elke school heeft rechtstreeks een of eventueel 
meerdere vertegenwoordigers in de GMR, een teamlid en/of een ouderlid, maar dat kan wel. In 
het geval dat de school geen directe vertegenwoordiger binnen de GMR heeft, zullen de 
belangen van de school bij een GMR-lid worden ondergebracht. De GMR houdt zich vooral 
bezig met allerlei schooloverstijgende zaken.  
 
 
7.3 De Medezeggenschapsraad  
 
In de MedezeggenschapsRaad (MR) hebben ouders en leerkrachten zitting. Zij worden door 
hun eigen geleding gekozen. Ook de directie is over het algemeen tijdens de vergaderingen 
van de MR aanwezig om informatie te verstrekken en de MR van advies te voorzien. Zij praten 
over alles wat met school te maken heeft. Dat kan te maken hebben met het beleid van de 
school, maar ook met zaken die te maken hebben met het onderwijs dat gegeven wordt. Het 
kan bijvoorbeeld gaan over het schoolplan, een nieuwe leesmethode of de groepenindeling. 
Het bestuur van de school moet voor belangrijke zaken de mening van de MR vragen. Soms 
kan de MR alleen advies geven, maar voor andere besluiten is zelfs de instemming van de 
raad nodig. De MR kan ook ongevraagd het bestuur van advies dienen. Op deze manier 
kunnen ouders en teamleden invloed uitoefenen op het onderwijs dat op onze school wordt 
gegeven. In de speciale MR-folder kunt u meer informatie vinden over de MR, deze vindt u op 
de website van de school of kunt u aanvragen bij de leden van de MR of de directie.  
 
7.4 De Ouderraad 
 
 Die zorgt er voor dat de stem van de ouders doorklinkt naar team, MR en het schoolbestuur. 
Daarnaast organiseert deze ouderraad in samenspraak met het team een aantal activiteiten 
voor de kinderen zoals o.a. de sinterklaas-, kerst-, carnaval- en paasviering. Bij deze 
activiteiten is ouderhulp steeds van groot belang. Voor een aantal van deze activiteiten zijn 
speciale werkgroepen opgericht, waarin ouders en leerkrachten zitten. 
 
De OR heeft een wegwijzer ontwikkeld voor alle leden. Hierin staat een algemeen gedeelte 
over alles wat met een OR te maken heeft en ook is in deze wegwijzer een draaiboek 
opgenomen van alle activiteiten die door de OR uitgevoerd worden. 
De ouderraad is een door de ouders van deze school gekozen raad. De ouderraad heeft tot 
taak: 
1.            de bloei van de school bevorderen; 
2.            te bevorderen dat ouders zich voor de school interesseren; 
3.            te bevorderen dat ouders ondersteunende activiteiten voor school kunnen verrichten; 
4.            de  belangen van de ouders bij de medezeggenschapsraad en de schoolleiding te 
behartigen. 
 
Wat betreft de punten 1 t/m 3 doen we dat op verschillende manieren: 

 De ouderraad houdt zich bezig met de voorbereiding en uitvoering van festiviteiten. 

 De ouderraad coördineert samen met de teamleden de activiteiten van de werkgroepen. 

 De ouderraad vormt een klankbord voor de ouders. 

 De ouderraad is in de persoon van voorzitter en eventueel een ander OR-lid aanwezig 
bij de medezeggenschapsraadvergaderingen. 

 
Via de ouderraad wordt een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd voor deze extra activiteiten. 
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Voor elk kind wordt elk jaar een bijdrage gevraagd. De hoogte van de bijdrage wordt jaarlijks 
vastgesteld in de jaarvergadering van de ouderraad en medezeggenschapsraad. Vanaf het 
schooljaar 2016-2017 bedraagt de ouderbijdrage € 40,- per kind op school. Voor het derde kind 
op de Duizendpoot betaalt u de helft. Het vierde en volgende kind op De Duizendpoot is gratis. 
U ontvangt daarvoor een brief met rekeningnummer en een begeleidende brief met daarop een 
uitsplitsing van allerlei activiteiten waar het geld aan wordt 
besteed. Het geld wordt onder andere besteed aan de jaarlijkse 
schoolreis. 
Nadrukkelijk wijzen wij op het belang ervan om juist tot die extra 
leuke dingen voor uw kinderen te kunnenkomen, die de 
schoolperiode vaak zo veraangenamen. 
 
 Sommige van de ouders van de ouderraad hebben al een of 
meerdere kinderen op de 
Duizendpoot. Zowel de nieuwe ouders op de Duizendpoot als de meer ervaren ouders zijn van 
harte welkom. Wij zijn erg benieuwd naar wat er leeft onder de ouders. Verder willen wij u 
graag informeren over het reilen en zeilen van de ouderraad. 
Voor meer informatie verwijzen we graag naar de aparte folder van OR en MR en onze 
website. 
 
7.5 Ouderhulp 
 
Ouders actief binnen het onderwijs!  
Gelukkig kunnen wij ieder schooljaar bij bepaalde activiteiten weer terugvallen op ouderhulp; 
ouders, verzorgers, opa’s/oma’s. Mocht u belangstelling hebben om op onze school bij een 
bepaalde activiteit te helpen, dan kunt u zich via de brief “werving ouders” en incidenteel via de 
intekenlijsten aan de deur van de klas of via het ouderportaal gedurende het schooljaar 
hiervoor aanmelden. Vanzelfsprekend is ouderhulp wel aan regels gebonden. Zo werkt de 
ouder onder directe verantwoordelijkheid van de leerkracht. En worden hulpouders geacht zich 
te houden aan het vastgestelde pedagogisch en didactisch beleid van de Duizendpoot.  
 
 
7.6 Leerlingenraad 
 
De leerlingenraad is de spreekbuis namens de leerlingen. Zij mogen aangeven wat er speelt op 
school en welke zaken zij wellicht anders zouden willen zien. De raad bestaat uit één leerling 
per groep vanaf groep 5, dit betekent dus acht leerlingen. Juf Carolien en meneer Patrick 
begeleiden deze leerlingenraad. Zij komen ongeveer een keer per maand met de 
leerlingenraad bij elkaar dit zal zijn na schooltijd (15.30 uur tot 16.00 uur). 
 
7.7 Klachtenprocedure/vertrouwenspersonen 
 
7.7.1 Problemen 
 
Als er problemen zijn, is de eerste weg natuurlijk altijd naar de eigen leerkracht. Indien u er 
samen met de leerkracht niet uit komt, kunt u terecht bij de directie. Wanneer ook dit niet 
mogelijk is omdat het bijvoorbeeld juist problemen zijn met deze leerkracht of de directie zijn er 
andere mogelijkheden.  
 
7.7.2 Bemiddeling 
 
De mogelijkheid bestaat om te kiezen voor bemiddeling. Daarbij zal de bemiddelaar de partijen 
helpen zelf een oplossing te vinden voor hun probleem, op een manier waar beiden zich in 
kunnen vinden. Mocht de bemiddeling mislukken of mocht u de klacht te ernstig vinden voor 
bemiddeling, dan kan uiteraard toch een klacht worden ingediend. 
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7.7.3 Klachtenprocedure 
 
Als het voorgaande niet tot een oplossing leidt, is er de mogelijkheid om een klachtenprocedure 
te starten. 
De klachtenprocedure op De Duizendpoot is dan als volgt. 
 

 
 
Aard van de klacht 
In de klachtenregeling wordt onderscheid gemaakt tussen klachten over machtsmisbruik en 
'overige' klachten. Onder machtsmisbruik verstaan we seksuele intimidatie, discriminatie, 
agressie/ geweld/pesten. De overige klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld begeleiding van 
leerlingen, toepassing van strafmaatregelen, beoordeling van leerlingen of de 
schoolorganisatie. 
 
'Overige' klachten: de interne klachtencommissie 
We gaan ervan uit dat u met een klacht in eerste instantie naar de betrokkene(n) gaat, 
bijvoorbeeld de leerkracht. Komt u er samen niet uit, dan kunt u bij de directie van de school 
terecht. Bent u nog niet tevreden, dan kunt u het bevoegd gezag (het bestuur) inlichten. Het 
bevoegd gezag zal samen met u naar een oplossing zoeken. 
 
Interne vertrouwenspersoon 
Ouders en kinderen kunnen een beroep doen op een van de interne vertrouwenspersonen. Zij 
zijn of worden opgeleid om niet zelf te handelen, maar u te helpen de juiste stappen te laten 
nemen. Ellen Hulst en Anic Stevens zijn de interne vertrouwenspersonen. 
 
Externe vertrouwenspersoon 
Op het moment dat er iets ernstigs aan de hand is of als u er ook met de directie niet uit komt, 
kunt u een beroep doen op onze klachtenregeling. 
Ook kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon van het bestuur, 
De heer dr. drs. Leo Ligthart 
Postbus 1165 

Klager Klacht over Wenden tot 
 
kinderen 

 
ander kind 

 
leerkracht 

 andere leerkrachten leerkracht 
 eigen leerkracht andere leerkrachten 

directie, ouders 
 schoolse zaken leerkrachten, directie 

OR, MR 
 machtsmisbruik/seksuele 

intimidatie 
leerkrachten, directie, interne 
vertrouwenspersoon, externe 
vertrouwenscommissie 

   
ouders ander kind leerkracht of directie 
 leerkracht leerkracht, directie, MR 
 schoolse zaken leerkracht, directie, MR 
 locatiedirecteur bovenschools directeur 
 bovenschools directeur bestuur 
 machtsmisbruik/seksuele 

intimidatie 
leerkrachten, directie, interne 
vertrouwenspersoon, 
externe vertrouwenspersoon, 
externe vertrouwenscommissie 
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4801 BD  Breda 
Tel. (06) 51309909 
Fax (0162) 490507 
E-mail: drligthart@delta-onderwijs.nl 
De vertrouwenspersoon kan proberen te bemiddelen en helpt u bij het indienen van een klacht 
bij het bestuur. Het bestuur is aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie van de 
landelijke besturenorganisaties. 
 
U kunt met klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of 
fysiek geweld ook terecht bij het meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900-1113111 (lokaal 
tarief). 
 
Er bestaat ook een landelijke klachtencommissie voor het onderwijs, Onderwijsgeschillen in 
Utrecht. 
    
Namen en adressen alle bovengenoemde (contact)personen en instanties vindt u terug in de 
adreslijst achter in deze schoolgids. 
 
KLACHTEN OVER MACHTSMISBRUIK OVERIGE KLACHTEN 
 
interne contactpersoon betrokken lid/leden van de 

(onderwijs)instelling 
 
externe vertrouwenspersoon    schoolleiding 
 
bevoegd gezag       bevoegd gezag 
 
bemiddeling?      bemiddeling?  
 
externe klachtencommissie    interne of externe klachtencommissie 
 
bevoegd gezag:     bevoegd gezag: 
eindverantwoordelijkheid voor maatregelen eindverantwoordelijkheid voor maatregelen 
  
7.8 Tevredenheidonderzoek 
 
De overheid heeft elke school verplicht een instrument ter bewaking van de eigen kwaliteit van 
de school te hanteren. We zijn ervan overtuigd, dat bij het voortdurend beoordelen van de 
kwaliteit van onze school de ouders een rol moeten spelen.  
 
Gedurende het schooljaar 2014-2015 hebben 94 gezinnen en de leerlingen van de groepen 6, 
7 en 8 van de Duizendpoot deelgenomen aan het tevredenheidonderzoek van Beekveld & 
Terpstra. Dit tevredenheidonderzoek van Beekveld en Terpstra is bij heel Delta-onderwijs 
afgenomen.  
 
Het doel van dit tevredenheidonderzoek is om de school bewust te maken van haar imago en 
om daar dan lering uit te trekken. De deelname aan het tevredenheidonderzoek door de ouders 
van De Duizendpoot gaf voldoende response om een betrouwbaar beeld te verkrijgen. 
 
 
Analyse Tevredenheidsonderzoek ouders 
Positieve punten: 

 Ouders zijn tevreden over wat de kinderen op onze school leren.  

 Ouders zijn tevreden over de methodes die we gebruiken en de lessen die we daaruit 
aanbieden aan de kinderen.  

mailto:drligthart@delta-onderwijs.nl
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 Ouders zijn heel erg tevreden over de lessen en de inhoud van de lessen die door de 
leerkrachten worden gegeven. Binnen het inspectierapport kwam dit ook als groot 
positief punt naar voren, waar we met z’n allen heel trots op zijn.  

 Ouders zijn heel tevreden over het onderwijsaanbod dat we als school bieden en daarbij 
komen de actuele thema’s goed aan bod. Dit wordt door ouders hoog gescoord op het 
tevredenheidsonderzoek.  

 De overblijf scoort goed, ouders zijn tevreden over de overblijf en daarin zien we een 
hele duidelijke groei  ten opzichte van de vorige keer.  

 Pedagogisch klimaat, wat de 1000poot hoog in het vaandel heeft staan en het is ook 
een van onze standaarden, wordt door ouders erg goed beoordeeld. Daarbij geven 
ouders ook duidelijk aan dat er verschillen tussen kinderen mogen bestaan op onze 
school en dat een ieder zichzelf mag en kan zijn.  

 Ouders zijn erg tevreden over de ouderbetrokkenheid bij onze school . De dingen die 
we doen als school voor ouderbetrokkenheid worden als positief ervaren door ouders. 
Daarbij is de bereidheid van ouders om de handen uit de mouwen te steken zeer 
belangrijk en we zien op de 1000poot dat alle ouders hiertoe bereid zijn. Daarbij mogen 
we hen dan ook een compliment maken, want zij maken de goede ouderbetrokkenheid 
bij onze school mogelijk.  

 De directie is vaak aanwezig en makkelijk aanspreekbaar, dit ervaren ouders als positief 
en komt als sterk punt uit het tevredenheidsonderzoek. 

Aandachtspunten: 

 Binnen het onderwijsleerproces wordt door ouders wel een stukje uitdaging binnen de 
lessen voor de kinderen gemist. Er moet meer aandacht zijn voor uitdaging waarbij de 
kinderen zich maximaal ontwikkelen. Daarbij moeten we wel de kanttekening maken dat 
we ook de informatievoorziening van wat gaat mijn kind dit schooljaar leren beter 
moeten overbrengen richting de ouders. Veel ouders hebben nu geen idee wat er 
eigenlijk verwacht wordt van de kinderen tijdens het schooljaar en welke uitdagingen er 
al liggen voor kinderen tijdens het schooljaar.  

 Binnen het punt informatie en communicatie scoren we hierdoor ook wat lager. Daarbij 
moeten we kritisch gaan kijken naar onze informatieavond. Hiervoor moeten we een 
andere opzet gaan bedenken, waarbij we wel die laagdrempeligheid behouden, maar 
waarbij de ouders toch meer geïnformeerd worden over wat er tijdens het schooljaar 
allemaal verwacht wordt van het kind. Er wordt nu in twee groepen een proef gedraaid 
met Klasbord wat misschien ook een goede aanvullende manier zou kunnen zijn om 
ouders te laten weten waar de kinderen in de komende periode mee bezig zijn bij een 
bepaald vak. Zo zijn ouders meer op de hoogte van wat hun kind allemaal doet op 
school.  

 We scoorden voldoende op ICT, maar binnen ICT werd door ouders wel aangegeven 
dat er weinig computers op school aanwezig zijn voor de leerlingen om mee te werken. 
In de toekomst zouden we dan ook moeten gaan kijken of we geen tablets of i-pads 
moeten gaan inzetten.  

 Op het pedagogisch klimaat scoorden we hoog, maar daarbij zien we wel dat we 
moeten blijven letten met het team van leerkrachten op de manier hoe kinderen met 
elkaar om gaan en of alle leerkrachten dezelfde regels hanteren. Op het 
laatstgenoemde onderdeel  scoorden we voldoende, maar het is wel iets wat we 
zouden willen meenemen om met het team te bespreken en te bekijken om dit te 
verbeteren.  
 

 
8. OPEN NAAR DE BUITENWERELD.... 
 
8.1 Samenwerking binnen het Samenwerkingsverband 
 
Onze school doet ook mee aan het samenwerkingsverband 30.03 OOK. Daarnaast bestaat er 
een directeurenoverleg op stichting niveau en een netwerk van Intern Begeleiders die wekelijks 
of maandelijks bij elkaar komen.  



Schoolgids OBS De Duizendpoot                                                                  38 

 

 
8.2 Gemeente Oosterhout en bijzondere bijstand 
 
Met de Gemeente Oosterhout onderhouden we als school een intensief contact. Als het gaat 
om bijvoorbeeld onderwijsbeleid, schoolgebouwen of de naleving van de leerplicht is de 
Gemeente een gesprekspartner. U kunt ook zelf bij bepaalde onderwerpen de Gemeente 
benaderen. Dit kan als u in aanmerking denkt te komen voor bijzondere bijstand. De normale 
kosten voor zaken als kleding, schoeisel, maar ook zwemlessen kunnen dan eventueel 
vergoed worden. U kunt inlichtingen inwinnen bij de minimaconsulent van de Gemeente 
Oosterhout onder telefoonnummer 140162 
 
8.3 Samenwerking met welzijnsinstellingen (o.a. GGD) 
 
Sociaal Wijkteam 
De afdeling Jeugd en Gezin (J&G) van de GGD West-Brabant onderzoekt alle kinderen op 5-6 
jarige leeftijd en 10-11 jarige leeftijd. Zij adviseert ouders, verzorgers, kinderen en scholen bij 
het gezond opgroeien van kinderen.  
 
Jeugd en Gezin werkt preventief, dat wil zeggen, uit voorzorg. Alle kinderen worden op 
verschillende leeftijden gezien om mogelijke problemen in het opgroeien op het spoor te 
komen. Daarnaast helpt J&G bij het bewandelen van de juiste weg als er problemen zijn 
gesignaleerd.  
 
Vanaf schooljaar 2011-2012 worden alle 5-6 jarigen en 10-11 jarigen volgens een nieuwe 
werkwijze onderzocht.  
 
Uitnodiging voor onderzoek  
Voor het onderzoek op school krijgt u een uitnodiging. Hierin wordt uitgelegd hoe het 
onderzoek in zijn werk gaat. U krijgt ook een vragenlijst met vragen over de ontwikkeling en 
gezondheid van uw kind. Deze lijst moet ingevuld worden en aan de GGD per post 
teruggestuurd, of aan uw kind worden meegegeven naar het onderzoek. De leerkracht krijgt 
zelf ook een lijst waarop hij/ zij invult bij welke kinderen hij/ zij extra aandacht gewenst vindt. 
Voordat uw kind op deze lijst wordt ingevuld, zal de leerkracht dat met u bespreken.  
 
Onderzoek op 5-6 jarige leeftijd en 10-11 jarige leeftijd  
Nieuw is dat de doktersassistente ook voor kinderen van 10-11 jarige leeftijd het onderzoek 
(screening) uitvoert. Ze doet geen uitgebreid onderzoek, maar kijkt of er aanleiding is om nader 
onderzoek door de jeugdarts of jeugdverpleegkundige te laten doen. Ze bekijkt daarvoor de 
vragenlijst en meet de lengte en het gewicht. Bij kinderen van 5-6 jaar worden ook standaard 
de ogen getest. Als daar aanleiding toe is, gebeurt dat ook bij de kinderen van 10-11 jaar. Op 
deze manier krijgt de doktersassistente een goede indruk van de ontwikkeling en gezondheid 
van uw kind. Gezien de aard van de screening is uw aanwezigheid bij het onderzoek niet 
nodig. Als u dat wilt kunt u er natuurlijk wel bij aanwezig zijn. U kunt dat aangeven bij het 
afsprakenbureau van de GGD (tel. 076-5282486).  
 
Na het onderzoek: resultatenformulier  
Na het onderzoek krijgt u per post een brief met de resultaten van het onderzoek thuisgestuurd. 
Op deze manier wordt u geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek. Eventueel volgt 
later een uitnodiging voor een spreekuur van de jeugdverpleegkundige of de jeugdarts.  
 
Folders  
Het Sociaal Wijkteam heeft over verschillende onderwerpen folders met informatie voor ouders.  
 
Zelf een afspraak maken voor het spreekuur 
Ook als uw kind buiten de onderzoeksgroep valt, kunt u met uw vragen terecht op het 
spreekuur bij de jeugdarts en/ of de jeugdverpleegkundige. U kunt bellen voor een afspraak  
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naar 076-5282486. Soms is het eerstvolgende spreekuur bij de GGD, soms op een nabij 
gelegen locatie van het Centrum voor Jeugd en Gezin.  
 
Doorverwijzen naar het spreekuur door een leerkracht 
Als de leerkracht van uw zoon of dochter aanleiding ziet voor een onderzoek door een 
jeugdarts of jeugdverpleegkundige, zal hij/ zij dit doorgeven aan de GGD. Hij/ zij zal dit altijd 
eerst met u overleggen.  
 
Contact 
Afspraak op het spreekuur n.a.v. onderzoek doktersassistente (= screening).  
Hiervoor hoeft u niet te bellen; u ontvangt automatisch een uitnodiging.  
 
Afspraak op eigen initiatief  
Contactpersoon van het Sociaal Wijkteam is Liny Berentschot. Bereikbaar op dinsdag, 
woensdag en donderdag. Tel. 06-27861897 / 0900-1621620  
L.berentschot@sociaalwijkteam.nl 
 
8.4 Stichting Leergeld Oosterhout 

 
Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan 
activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de 
zijlijn.  
Stichting Leergeld wil deze kinderen mee laten doen!  
Leergeld Oosterhout biedt kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en 
buitenschoolse activiteiten zoals lid worden van een sport- of hobbyvereniging, zwemles volgen 
of deelnemen aan de scouting. Ook de kosten voor schoolmaterialen, schoolreizen kunnen 
voor gedeeltelijke vergoeding in aanmerking komen. Daarnaast kan eventueel een fiets (voor 
kinderen vanaf groep 8) of een tweedehands computer (per gezin vanaf 8 jaar) worden 
verstrekt. 
 
Indien u in de gemeente Oosterhout woont, kan Stichting Leergeld voor kinderen van 4 tot 18 
jaar een oplossing bieden. De medewerkers van Stichting Leergeld verwijzen in eerste instantie 
altijd naar voorliggende voorzieningen via de gemeente, als die van toepassing zijn. 
 
Stichting Leergeld werkt uitsluitend met vrijwilligers. Een vrijwilliger komt aan huis om samen 
met de aanvrager de mogelijkheden te bespreken en eventueel te informeren over andere 
instanties.  
 
Aarzel niet om contact met Leergeld Oosterhout op te nemen indien u twijfelt of ook u voor 
ondersteuning in aanmerking kunt komen. 
 
Voor meer informatie of aanmelding,  zie  www.leergeldwbo.nl of maak gebruik van de folder 
die op onze school aanwezig is.  
Leergeld is bereikbaar via telefoonnummer 0162-45 84 87 van ma t/m do 9.00-11.30 uur. 
 

8.5 Contacten met Onderwijsbegeleidingsdienst 
 
De school kan eventueel externe begeleidingsbureaus inschakelen voor de begeleiding van het 
team.  
  
8.6 Contacten met de geloofsgemeenschap/ districtcatecheet 
 
Met zowel de katholieke als de protestants-christelijke kerk in de buurt onderhoudt de school 
contacten. Wanneer kinderen hun communie, hun vormsel of belijdenis willen doen kan dit in 
samenwerking met bovengenoemde kerken plaatsvinden. 
 

http://www.leergeldwbo.nl/
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8.7 Rijksinspectie 
 
Scholen dienen aan een aantal wettelijke verplichtingen te voldoen. Daarom wordt onze school 
zo nu en dan door een rijksinspecteur bezocht. Deze komt kijken of alles op school aan de 
wettelijke voorschriften voldoet.  
Op onze website (www.obsduizendpoot.nl) vindt u onder het kopje onderwijsinspectie de meest 
recente inspectierapporten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. DE PRAKTIJK VAN ALLEDAG ….. 
 
9.1 Schooltijden 
 
Voorschool 
08.45 - 11.15 uur (maandag t/m donderdag) 
13.15 - 15.45 uur (niet op dinsdag- en woensdagmiddag) 
In principe komt uw kind twee dagdelen naar de voorschool 
 
Basisschool 
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 
08.35 - 08.45 uur (inloop) 
08.45 - 12.15 uur  
 
13.20- 13.30 uur (inloop) 
13.30 - 15.30 uur 
 
Woensdag:  
08.35- 08.45 uur (inloop) 
08.45 - 12.30 uur  
 
* Voor kinderen van groep 1 t/m 4 geldt dat zij elke vrijdagmiddag vrij zijn. 
* Kinderen vanaf 5 jaar zijn leerplichtig en moeten hele dagen naar school. Ook 

vierjarigen mogen hele dagen naar school, maar in overleg met de leerkracht kan hier 
van afgeweken worden.  

 



Schoolgids OBS De Duizendpoot                                                                  41 

 

Vanaf 8.20 uur en 13.15 uur zijn de poorten open. 
 
9.2 Urenverantwoording 
 
Het is wettelijk verplicht dat leerlingen van groep 1 t/m 4 in de eerste 4 jaar 3520 uur 
(gemiddeld 880 uur per jaar) naar school gaan en de leerlingen van groep 5 t/m 8 3760 uur per 
jaar. In de gehele basisschoolperiode moeten de kinderen minimaal 7520 uur naar school toe. 
Deze aantallen worden op De Duizendpoot ruimschoots gehaald.  
 
9.3 Schoolverzuim / Lesuitval 
 
Als uw kind ziek is of om een andere reden niet naar school kan komen, dan moet dit voor 
schooltijd via het ouderportaal of telefonisch aan de conciërge worden gemeld. Hij geeft dit dan 
door aan de leerkracht van uw kind.  
Als bij de verzuimregistratie om 8.45 uur en om 13.30 uur blijkt dat uw kind zonder bericht niet 
aanwezig is, nemen wij contact met u op. Ook als uw kind onder schooltijd ziek wordt, bellen 
wij u op. Het is prettig voor uw kind en voor ons als er een "uitwijkadres" bij ons bekend is, voor 
het geval u niet thuis bent. Wij sturen een kind in principe niet naar huis als er niemand thuis is. 
 
Voor extra verlof wegens bepaalde bijzondere omstandigheden mag de directeur toestemming 
geven voor een vrije dag. Extra verlof buiten de schoolvakanties dient u ruim van te voren 
schriftelijk (aanvraagformulier bij de directie) aan te vragen. De locatiedirecteur werkt volgens 
een protocol die door de leerplichtambtenaar is verstrekt. Bij zogenaamd ongeoorloofd verlof is 
de directie verplicht om een melding te doen bij de leerplichtambtenaar. 
 
Lesuitval is bij ons op school zeer uitzonderlijk. We hebben een heel duidelijk stappenplan 
samen met de oudergeleding van de OR en MR ontwikkeld waarin achtereenvolgens de 
stappen staan die gezet worden ter voorkoming van het niet kunnen bieden van onderwijs aan 
onze leerlingen. 
 
Om schoolverzuim tegen te gaan zal de school gedurende de drie eerste dagen van het 
verzuim zelf proberen dit verzuim (bellen of huisbezoek) ongedaan te maken. Na meer dan drie 
dagen verzuim wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld. 
 
9.4 Aanmelding nieuwe leerlingen 
 
Opgeven van nieuwe peuters voor de voorschool kan vanaf het moment dat uw kind ongeveer 
1½ jaar is. U kunt naar school bellen en met de locatiedirecteur een afspraak maken. In 
principe worden peuters vanaf 2 ½ jaar geplaatst op de voorschool. Dit geldt overigens voor 
alle voorscholen van Stichting Delta-voorschool. 
Opgeven van nieuwe kleuters voor het volgende schooljaar dient zo snel mogelijk te gebeuren. 
Voor de school is het van het grootste belang dit ruim van tevoren te weten. Wanneer de 
school dit bijvoorbeeld een jaar van tevoren weet, kan daar in de planning rekening mee 
worden gehouden. Als u besluit uw kind op De Duizendpoot aan te melden, dan wordt dit door 
het invullen van een aanmeldingsformulier formeel bevestigd. Daarna krijgt uw kind ruim van 
tevoren een uitnodiging van de desbetreffende juf of meester om te komen.  
 
9.5 Wanneer mag uw kleuter op school komen? 
 
Om als kleuter tot een basisschool te worden toegelaten, moet uw kind een leeftijd van vier jaar 
hebben bereikt. Uw kind mag de dag na de vierde verjaardag starten in de kleuterklas.  
Minimaal twee weken tevoren wordt er een uitnodigingskaartje verstuurd waarop staat vermeld 
in welke groep hij/zij komt en wanneer hij/zij wordt verwacht. Middels dit kaartje worden zij ook 
uitgenodigd om twee dagdelen te komen oefenen.  
De laatste twee weken voor de zomervakantie worden geen kinderen meer toegelaten. Zij 
kunnen tot de zomervakantie gebruik maken van de voorschool. Deze kinderen komen de 
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eerste maandag na de zomervakantie. De kinderen die in Augustus en September jarig zijn 
mogen meteen na de zomervakantie starten in groep 1.  
Voor kinderen, die opgegeven zijn voor een ander leerjaar, bestaat de mogelijkheid om een 
dag of middag in die groep mee te draaien ter kennismaking.  
Als uw kind op de voorschool van De Duizendpoot zit, hoeft u uw kind niet nog een keer aan te 
melden. Het inschrijfformulier blijft geldig.  
 
 
 
9.6 Buitenschoolse opvang 
 
Delta-onderwijs heeft een overeenkomst afgesloten met de Stichting Kinderopvang Oosterhout 
(SKO) om voor onze basisscholen de buitenschoolse en vakantieopvang aan te bieden. Het 
aanbod betreft naschoolse opvang buiten de basisschool, opvang binnen een aantal van onze 
basisscholen en gastouderopvang. De dichtstbijzijnde locatie is intern in ons gebouw. Als u van 
dit aanbod gebruik wilt maken, kunt u contact opnemen met SKO. Met deze organisatie sluit u 
ook een overeenkomst af waarin de afspraken met betrekking tot de opvang van uw kind 
worden vastgelegd. De kosten van de opvang zijn inkomensafhankelijk. SKO kan u hierover 
nader informeren. Op de volgende manier kunt u informatie verkrijgen of documentatie 
ontvangen waarmee u uw kind kunt inschrijven voor de buitenschoolse opvang: 
per telefoon: 0162-450322 
- per email:   info@kinderopvangoosterhout.nl 
- via de website: www.kinderopvangoosterhout.nl 
-  per post: SKO, Postbus 4008; 4900 CA  Oosterhout. 
 
SKO zal trachten zo spoedig mogelijk alle aanvragen te behandelen en kinderen te plaatsen. 
Het kan echter voorkomen dat, ondanks de inspanningen van SKO en Delta-onderwijs, alle 
plaatsen bezet zijn. Uw zoon/dochter wordt dan op een wachtlijst geplaatst. 
 
9.7 Overblijven 
 
Onze school biedt de kinderen de gelegenheid om over te 
blijven.  
Dit wordt georganiseerd door de "overblijfouders". Van al 
deze ouders wordt een wettelijk verplichte verklaring 
omtrent gedrag gevraagd.  
De kinderen kunnen hier hun zelf meegebrachte 
boterhammen opeten en de overblijfmoeders zorgen voor 
thee of ranja. Na de maaltijd is er gelegenheid om te 
spelen; binnen of buiten. 
Bij gedragsmatige problemen tijdens het overblijven neemt 
de school contact op met de ouders. 
De kosten bedragen € 2 per kind per keer. De administratie gaat helemaal via een link op de 
website van De Duizendpoot (www.obsduizendpoot.nl). Hier kunt u ook uw kinderen aan- en 
afmelden tot 3 maanden vooruit. Betaling gaat achteraf via een digitale factuur. Ook kunt u hier 
noodnummers en andere belangrijke informatie toevoegen zoals medicijngebruik en allergieën.  
Wilt u trommeltjes, bekers e.d. voorzien van naam? Wilt u géén snoep meegeven? Na het eten 
krijgen de kinderen een snoepje. 
Voor onze school wordt het overblijven gecoördineerd door twee 
ouders. 
Heeft u vragen over het overblijven, bezoekt u dan de website 
van onze school. Ook kunt u contact opnemen met Nicole 
Binnekade (tel. 06-53474571) 
 

9.8 Verjaardagen 
 
Een verjaardag van een 

 

http://www.obsduizendpoot.nl/
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kind is een feestelijk gebeuren in de groep. Het kind mag in de klas trakteren, graag een 
gezonde traktatie (liever geen snoep). Ook gaan de kinderen de klassen langs, zodat de 
desbetreffende leraren de jarige kunnen feliciteren. Zij krijgen een kaart mee van de eigen 
leerkracht. De kinderen mogen langs enkele parallelgroepen en langs de groepen van 
broers/zussen. Als een peuter jarig is, mogen de kinderen van groep 1/2 daar bij aanwezig zijn, 
de kinderen van de groepen 3 t/m 8 niet. Het rondgaan is gepland in en rond de pauzetijd van 
de groepen 3 t/m 8. Om teleurstelling bij kinderen te voorkomen verzoeken wij u uitnodigingen 
voor kinderfeestjes buiten het schoolgebouw uit te delen. 
 
9.10 Kinderen met een dieet 
 
Omdat geen dieet hetzelfde is, en u zelf het beste weet wat uw kind wel en niet mag hebben, 
verzoeken wij u, als uw kind een dieet volgt, bij voorkomende gelegenheden (kerstmaaltijd, 
paastraktatie) zelf voor een vervangende maaltijd of traktatie te zorgen. Wij zullen altijd 
proberen dit in de nieuwsbrief aan te kondigen, zodat u in de gelegenheid bent om even 
contact op te nemen met de leerkracht. Wilt u ook met de leerkracht van uw kind overleggen 
wat er moet gebeuren bij traktaties van jarige klasgenootjes? 
 
9.11 Fietsers 
 
Kinderen die ver van school af wonen, kunnen met de fiets naar school komen. Fietsen kunnen 
in de fietsenstalling worden weggezet, hierin wordt niet gespeeld. De plaatsen in de 
fietsenstalling zijn beperkt, wilt u daarom uw kind niet met de fiets naar school laten komen als 
dit niet nodig is? Let op: het met de fiets naar school komen gebeurt op eigen risico. Bij het 
eventueel verdwijnen van een fiets op het schoolterrein en bij vernieling aanvaarden wij als 
school geen aansprakelijkheid. 
Zodra kinderen bij het schoolplein aankomen moeten zij afstappen van hun fiets.  
 
9.12 Veiligheid in en om de school 
 
Veel ouders willen weten wat onze school doet op het gebied van veiligheid. 
Een veilig schoolklimaat scheppen, is niet alleen een zaak van de school. De school speelt 
hierin wel een belangrijke rol.  
De school is net als ieder ander ‘bedrijf ’ verplicht een plan op te stellen voor veiligheid, 
gezondheid en milieu. Deze verplichting staat in de Arbo-wet. Zo hebben wij op school stoelen  
op maat, die op de lichaamslengte van de kinderen zijn aangepast om lichaamsklachten te 
voorkomen.  
Het gaat bij de Arbo-wet niet alleen om ‘technische’ veiligheid zoals eisen aan verlichting en 
stoelen enz. Het gaat ook om bescherming tegen pesten, bedreiging, seksuele intimidatie en 
geweld. In een andere paragraaf zijn wij daar verder op ingegaan. Vanwege diezelfde 
veiligheid is het verboden om met huisdieren het schoolterrein te betreden. Na overleg met de 
leerkracht van uw kind of de directie worden incidenteel uitzonderingen gemaakt. Denk daarbij 
aan een blindengeleidehond of buddyhond.  
 
Verkeersouder 
Onze school heeft verkeersouder(s). Hij/zij is aanspreekpunt voor alles wat met verkeer te 
maken heeft. Ook functioneert hij/zij als tussenpersoon tussen school, gemeente, wijkagent en 
VVN. Rondom de school wordt zo aandacht besteed aan de veiligheid.  
 
Parkeerbeleid 
Het heeft de voorkeur dat de kinderen te voet of met de fiets naar school komen of worden 
gebracht. Dat is veiliger, beter voor het milieu en gezonder qua lichaamsbeweging.  
Voor ouders die de kinderen met de auto naar school brengen: in de Willem Dreeslaan langs 
de scholen is sprake van éénrichtingsverkeer. De bedoeling hiervan is de verkeerssituatie 
veiliger te maken. We verzoeken u om uw auto te parkeren in de daarvoor bestemde 
parkeervakken of elders in de nabije omgeving van de school (Teldershof, Drostendam, etc.). 
Wilt u zich daarbij voor de veiligheid van alle kinderen aan de verkeersregels houden. 
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Protocol kinderen vervoeren in de auto 
Een andere maatregel in het kader van de veiligheid van de Duizendpootjes heeft betrekking 
op het vervoer van de kinderen bij uitstapjes. 
Wanneer u bij uitstapjes Duizendpootjes vervoert, gelden een aantal afspraken. De volgende 
opsomming bevat meestal wettelijke verplichtingen:  
1. U heeft een geldig rijbewijs. 
2. De auto is APK goedgekeurd.  
3. U heeft minimaal een WA verzekering en daarnaast heeft u ook een ongevallenverzekering 
inzittenden. (Deze is voor enkele euro’s bij uw schadeverzekeringsmaatschappij als aanvulling 
op de bestaande verzekeringspolis. We gaan ervan uit dat het aantal personen verzekerd is 
wat maximaal in de auto vervoerd mag worden). 
4. Het maximaal aantal kinderen dat vervoerd mag worden staat gelijk aan het aantal gordels in 
de auto.  
5. Het dragen van de gordels is voor de kinderen verplicht.  
6. Kinderen die voorin zitten en kleiner dan 1,35 meter moeten op een goedgekeurd kinderzitje 
zitten. Bij minder dan 13 kg.: babyautostoeltje. Tussen 9 en 18 kg.: kinderautostoeltje. Tussen 
15 en 36 kg.: zittingverhoger. Meer dan 36 kg.: autogordel. 
7. Kinderen onder de 18 jaar groter dan 1,35 m. moeten een autogordel gebruiken en als de 
gordel over de hals loopt i.p.v. over de schouder ook een goedgekeurd kinderzitje 
(stoelverhoger).  
 
In het team en de MR is afgesproken dat onderaan elk briefje en oproep een verwijzing staat 
naar deze afspraken.  
Protocollen over het vervoer van kinderen zijn ook terug te vinden op onze website.  
 
9.13 Schoolongevallenverzekering 
 
De Ouderraad heeft ook dit schooljaar voor alle kinderen een schoolongevallenverzekering 
afgesloten bij Verzekeringsmaatschappij "De Goudse". Deze verzekering geldt van huis naar 
school en tijdens alle activiteiten onder begeleiding van de school. Alle hulpouders zijn 
meeverzekerd, ook de overblijfouders. Schade aan materiële zaken (kapotte broeken, “lijm” 
truien, enz.) vallen niet onder de verzekering. 
De school kan alleen aansprakelijk gesteld worden als er sprake is van nalatigheid, 
bijvoorbeeld een onveilige situatie, die in het kader van de Arbo-wet voorkomen had moeten 
worden.  
Ouders die dit willen, kunnen zelf een aanvullende verzekering afsluiten voor een 24-uurs 
dekking gedurende het hele schooljaar, een zogenaamde "jeugdongevallenverzekering". Naar 
premiebedragen en de diverse dekkingen, kunt u informeren bij uw eigen assurantieadviseur. 
 
9.14 Speelkwartier 
 
Tijdens het speelkwartier houden we rekening met de verschillende leeftijdsgroepen van 
de kinderen.  
Zo spelen de kleuters apart van de andere kinderen buiten. Er is voor groep 3, 4 en 5 
speelkwartier van 10.15 uur tot 10.30 uur en voor groep 6, 7 en 8 speelkwartier van 10.35 tot 
10.50 uur.  
Zodoende houden we rekening met de verschillende spelvormen die bij verschillende leeftijden 
horen. Tevens surveilleren alle eigen groepsleerkrachten buiten op de speelplaats, weliswaar 
met een kopje koffie of thee, maar met de bedoeling om de eigen kinderen uit de klas te 
kunnen observeren en te ondersteunen (indien nodig). 
 
Op het schoolterrein mag NIET worden gefietst of geskeelerd (ook Heelys zijn verboden). Ook 
honden zijn op het schoolterrein NIET welkom. 
 
Bij het naar school brengen met de auto, vragen wij u, veilig te parkeren en rekening te houden 
met de veiligheid van alle kinderen. 
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Op onze school mag geen speelgoed meegebracht worden, zoals bijv. skateboards en 
frisbees. Wij hopen dat u hiervoor begrip heeft. 
 
9.15 Ochtendpauze 
 
Als tussendoortje voor in de ochtendpauze mogen de kinderen 
een stuk (zonodig schoongemaakt) fruit, of één boterham, en iets 
te drinken meebrengen. Graag zien wij bekers e.d. voorzien van 
de naam van uw kind.  
Géén snoep of zoetigheid meegeven a.u.b.!! Op woensdag nemen 
de kinderen altijd fruit mee naar school, dit is onze fruitdag. Als er 
op school feest wordt gevierd, kan daar soms van worden 
afgeweken. 
 
9.16 Rookbeleid 
 
Bij ons op school is roken in het schoolgebouw niet toegestaan. Tijdens de lunchpauze en na 
schooltijd mag er voor bij de ingang, buiten het zicht van kinderen gerookt worden. Waarbij de 
roker weet dat hij een voorbeeldfunctie heeft naar kinderen toe en zijn sigaret of sigaar netjes 
dooft en in de prullenbak deponeert. Ook tijdens buitenactiviteiten wordt dit tijdschema 
gehandhaafd. De roker zorgt er zelf voor dat de asbak wordt geleegd en in de vaatwasser 
wordt gezet. 

 
 

9.17 Seksuele voorlichting 
 
In groep 7 krijgen de kinderen seksuele voorlichting. Groep 7 werkt gedurende een tweetal 
maanden samen met de leerkracht rondom dit thema. De leerkracht bekijkt samen met de 
kinderen wat er lichamelijk en geestelijk allemaal gaat veranderen, wanneer de kinderen in de 
puberteit komen. Tijdens de lessen krijgen de kinderen de kans hun vragen te stellen. 
 
9.18 Verkeersexamen 
 
Het afnemen van het landelijk verkeersexamen gebeurt in samenwerking met VVN. Dit 
verkeersexamen wordt afgenomen in groep 7 en bestaat uit een theoretisch en een praktisch 
gedeelte. 
 
9.19 Logeerknuffel 

 
In iedere kleutergroep is een logeerknuffel, die in het 
weekend mag gaan logeren bij uw kind. De knuffel krijgt een 
schrift mee, waarin door de ouders de ervaringen van de 
knuffel en uw kind worden opgeschreven Ook zit er een 
tekenvel bij, waarop het kind zichzelf met de logeerbeer mag 
tekenen of u foto’s kunt plakken. Op de dag van terugkomst 
mag het kind over het avontuur vertellen en zal de leerkracht 
de belevenissen van de logeerknuffel voorlezen in de kring. 
Voor de kinderen is het een groot feest, wanneer de 

logeerknuffel met hen mee mag. Het doel hiervan is om de waarde van het geschreven woord 
aan kleuters op een speelse wijze duidelijk te maken. 
 
 
 
9.20 Open Podium 
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Ongeveer zes keer per jaar is er een open podium. 
Kinderen voeren dan een stukje op in groepsverband of 
individueel. Dit kan van alles zijn: een toneelstukje, een 
dansje, een gedicht, een lied, neerslag van activiteiten in 
de klas etc. Op deze manier proberen wij het sociale 
aspect te benadrukken. En de creatieve ontwikkeling van 
uw kind. Ook proberen we spelenderwijs ervoor te 
zorgen dat de kinderen zichzelf durven presenteren. 
 
Ouders zijn hierbij twee keer per jaar (één keer in het 
begin en één keer aan het eind van het jaar) van harte 
welkom  
( jongere broertjes en zusjes ook; alleen als zij rustig bij 
hun ouders het open podium kunnen bijwonen en bij hun 
ouders blijven zitten). 
 
9.21 Sponsoring 
 
De school voert een terughoudend beleid ten aanzien van sponsoring. Wij doen dat zeker niet 
als er naar leerlingen of ouders bepaalde verplichtingen uit voort kunnen vloeien.  
 
9.22 Kinderpostzegels 
 
Er zijn nogal wat instanties die bij onze school aankloppen om medewerking van de leerlingen 
te vragen bij acties voor ‘het goede doel’. Onze school doet alleen mee aan de jaarlijkse 
Kinderpostzegelactie. Niet dat we andere acties niet belangrijk vinden, maar omdat er nu 
eenmaal een keuze moet worden gemaakt om overlading van de kinderen te voorkomen. De 
leerlingen van groep 7 en 8 mogen kinderpostzegels verkopen. Verplicht is het zeker niet en 
we maken er ook beslist geen wedstrijd van. Uiteraard worden kinderen niet aansprakelijk 
gesteld voor het niet juist uitvoeren van bestellingen. 
 
9.23 Vakanties en vrije dagen schooljaar 2016-2017 
 
Studiedag 1 t/m 8 30-09-2016 
Studiedag 1 t/m 8 19-10-2016 
Herfstvakantie 24-10-2016 t/m 28-10-2016  
Start kerstvakantie 23-12-2016 om 12.15 uur 
Kerstvakantie 26-12-2016 t/m 06-01-2017 
Studiedag 1 t/m 8 30-01-2017 
Start carnavalsvakantie 24-02-2017 om 12.15 uur  
Carnavalsvakantie 27-02-2017 t/m 03-03-2017 
Studiedag 1 t/m 8 14-04-2017 
2e Paasdag 17-04-201 
Meivakantie 24-4-2016 t/m 5-5-2017 
2e Pinksterdag 05-06-2017 
Studiedag 1 t/m 8 14-06-2017 
Start zomervakantie 14-7-2017 om 12.15 uur 
Zomervakantie 17-7-2017 t/m 27-08-2017 
 
9.25 Basisvakantierooster schooljaar 2017-2018 
 
Herfstvakantie  14 t/m 22 oktober 2017 
Kerstvakantie  23 december 2017 t/m 7 januari 2018 
Carnavalsvakantie 17 februari 2018 t/m 25 februari 2018 
2e Paasdag  2 april 2018 
Meivakantie  28 april t/m 6 mei 2018 
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Hemelvaart  10 mei 2018 
2e Pinksterdag  21 mei 2018 
Zomervakantie 7 juli 2018 t/m 19 augustus 2018 
 
Dit minimale rooster is onder voorbehoud en zal nog uitgebreid worden met door de school zelf 
te verdelen uren. U kunt niet zondermeer uitgaan van de adviesdata van het Ministerie van 
Onderwijs zoals die op internet staan vermeld. 
 
9.26 Verandering van school / onderwijskundig rapport 
 
Bij verandering van school, ontvangt u van de leerkracht van uw kind een onderwijskundig 
rapport. Hierop staat de informatie die de volgende school nodig heeft om goed verder te 
kunnen werken aan de ontwikkeling van uw kind. 
Het onderwijskundig rapport moet voordat het wordt overgedragen aan de nieuwe school 
ondertekend worden door de directeur van onze school en door u als ouder. 
Dit houdt weer verband met de wet op de privacy. Ook voegen wij altijd een overzicht van de 
gegevens uit het CITO-leerlingvolgsysteem toe aan het overdrachtspakketje. 
 
9.27 De kledingcontainer 
 
Bij de ingang van het schoolplein staat een grote groene container. Deze dient als verzamelbak 
voor alle afgedankte textiele producten. Vaak wordt er door veel ouders oude kleding in 
gedaan, maar ook oude lakens, dekens, gordijnen etc. kunt u hierin kwijt. De school helpt u 
ermee om ook daadwerkelijk al uw textiele afval hierin te doen want voor elke kilo ontvangt de 
ouderraad van onze school een bedrag en van alle kleine beetjes samen kunnen extra dingen 
worden betaald en geregeld voor de kinderen van onze school.  
 
9.28 Hoofdluis 
 
Hoofdluis is een hardnekkig probleem op vrijwel alle basisscholen. 
Jassen hangen dicht bij elkaar en in een schoolgebouw komen nu eenmaal heel veel mensen 
samen. Vaak hebben mensen pas in de gaten dat hun zoon/dochter hoofdluis heeft op het 
moment dat de jeuk al een paar dagen duurt en dus in de tussentijd ook al heel wat andere 
kinderen weer de nare beestjes over hebben gekregen. Dit zorgt vaak voor een vicieuze cirkel 
die moeilijk te beheersen en te doorbreken is.  
Elk kind krijgt op de Duizendpoot een luizencape in bruikleen. Deze luizencape hangt 
permanent op de kapstok van uw kind. De preventieve werking die hiervan uitgaat, is alleen 
gegarandeerd als de jassen altijd op een correcte manier in de luizencape worden 
opgehangen. Ook (gym)tassen passen binnen de cape. 
Op De Duizendpoot zijn we jaarlijks opzoek naar aantal ouders per groep die bereid zijn om in 
de week na de vakantie de kinderen op luizen te controleren. In overeenstemming met de 
leerkracht bepalen zij zelf de dag van controle.  
Indien er hoofdluis wordt aangetroffen dan krijgt uw kind en meestal haar of zijn klasgenoten 
een informatiebrief mee naar huis en dan kunt u dit heel goed zelf behandelen met een 
speciale shampoo die u bij een drogist kunt kopen. Ook zult u al het beddengoed en dergelijke 
goed moeten wassen, de jassen van uw kind en de autobekleding en uw huis goed moeten 
stofzuigen. Controleert u ook of andere gezinsleden hoofdluis hebben gekregen? 
Na twee weken volgt op school een nieuwe ronde van inspectie. 
Samen hopen we op deze manier het vervelende kwaaltje onder de knie te krijgen en te 
houden. Bij herhaalde besmetting volgen wij het protocol van de GGD. Ook zal er door de 
werkgroep contact opgenomen worden met de directie. 
Meer informatie is te vinden op onze website. 
 
9.29 Vervanging zieke leerkracht 
 
We hebben een organisatie die voor ons de vervangingen regelt, namelijk Leswerk. Over de 
werkwijze zijn binnen Delta-onderwijs afspraken gemaakt. 



Schoolgids OBS De Duizendpoot                                                                  48 

 

Gelukkig zorgt deze organisatie ervoor dat we vrijwel altijd een leerkracht voor de klas hebben. 
Mocht dit een keer niet het geval zijn, dan is er een intern protocol dat de vervanging regelt. 
 
Wat wordt gedaan om de invallers goed hun werk te laten doen? 
 
Wanneer er een invaller is, is het voor de school en voor de invaller van belang dat de 
vervanging zo goed mogelijk verloopt: 
 
De regisseur per bouw (onder-, midden- en bovenbouw) of directie vangen de invaller op en 
regelen dat de invaller begeleid wordt. Dit kunnen zij zelf doen, maar ook een andere collega 
laten regelen. In dit laatste geval is het vaak een collega uit een parallelgroep. Ook eventuele 
volgende dagen van de vervanging is deze begeleider het eerste aanspreekpunt en informeert 
regelmatig hoe het de invaller vergaat. Het gaat niet alleen om technische vragen, maar ook als 
luisterend oor. De invaller moet het gevoel hebben te worden ondersteund. 
 
9.30 Stagiaires 
 
Naast de vaste leerkrachten zult u het hele jaar door geregeld andere gezichten in de klas van 
uw kind zien. Het is gebruikelijk dat er voor korte of langere tijd studenten stage lopen op onze 
school, als onderdeel van hun opleiding tot leerkracht of tot onderwijsassistent.  
Een lange stage is de LIO-stage (Leerkracht in Opleiding). De LIO-stage is een onderdeel van 
het laatste jaar van de PABO (Pedagogische Academie voor het Basisonderwijs), waarbij het 
de bedoeling is dat de stagiair(e) gedurende een langere periode geheel zelfstandig voor een 
groep staat. De leerkracht van wie de groep voor langere tijd door de LIO wordt overgenomen, 
begeleidt de LIO en blijft eindverantwoordelijk voor de groep. 
Voor deze vorm van stage-invulling moeten de studenten naar een stageplaats solliciteren, 
waarna een officieel sollicitatiegesprek plaatsvindt met de begeleidende leerkracht en 
afgevaardigde(n) van de directie, het team en eventueel de MR. Op grond hiervan volgt 
toekenning of afwijzing van de stageplaats. 
 
9.31 Kledingvoorschriften 
 
Op grond van de Algemene wet gelijke behandeling mogen kledingvoorschriften niet 
discriminerend zijn t.a.v. godsdienst of levensovertuiging, politieke overtuiging, ras, geslacht, 
nationaliteit of seksuele geaardheid. Met respectering van voorgaande, beperken de 
schoolvoorschriften met betrekking tot kleding tot: 

1. Kleding mag de communicatie en identificatie niet belemmeren (geen 
gezichtsbedekkende kleding). 

2. Er mogen geen petten, hoeden en andere hoofdbedekkingen worden gedragen; 
behalve als dit uit religieuze overtuiging gebeurt.  

3. Kleding mag niet aanstootgevend zijn en dient aan algemene fatsoensnormen te 
voldoen.  

4. Het schoolteam ziet er op toe dat de leerlingen gekleed volgens algemene 
fatsoensnormen de school bezoeken.  

 
9.32 Persoonsbescherming (ook internet) 
 
Wanneer er eigen beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt op de Duizendpoot of van de 
Duizendpoot, mogen deze beelden/geluidsfragmenten zonder toestemming van de directie niet 
gebruikt worden voor verdere verspreiding of publicatie.  
Dus niet via internet, mail, msn, hyves, facebook etc. Wanneer u hierover twijfelt dient u vooraf 
toch contact op te nemen met de directie. 
Leerlingen en ouders zullen etisch om  moeten gaan met beeldmateriaal dat op of van de 
Duizendpoot is gemaakt. Onetische verspreiding kan leiden tot schorsing of verwijdering.  
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9.33 Gebruik social media  
 
Het plaatsen van berichtjes, foto’s of video-opnames met negatieve teksten op Twitter, 
Facebook etc. over de school, of specifiek over leerkrachten, kinderen en hun ouders, is niet 
toegestaan. Ook het plaatsen van opnames van activiteiten zonder toestemming van de 
directie op bijvoorbeeld YouTube is niet toegestaan.  
Dit geldt voor zowel ouders, als (oud) leerlingen van onze school.  
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10. BIJLAGEN 
 
10.1 De Duizendpoot en de cijfers 
 
1. De leerlingen  
  

groepen waar we mee starten in schooljaar 2016-2017   
voorschool  aantal leerlingen: 36 (per voorschoolgroep max. 16 kinderen) 

 groep 1/2A  aantal leerlingen: 21 
 groep 1/2B  aantal leerlingen: 22 
 groep 1/2C  aantal leerlingen: 23 
 groep 3A  aantal leerlingen: 22 
 groep 3B  aantal leerlingen: 21 
 groep 4A   aantal leerlingen: 22 
 groep 4B  aantal leerlingen: 21 
 groep 5A   aantal leerlingen: 16 

groep 5B   aantal leerlingen: 18  
groep 6A  aantal leerlingen: 19 
groep 6B  aantal leerlingen: 16 
groep 7A  aantal leerlingen: 27 
groep 7B  aantal leerlingen: 22  

 groep 8A  aantal leerlingen: 24  
 groep 8B  aantal leerlingen: 24 
 
Er zijn dus 15 groepen op de basisschool, 318 leerlingen in totaal; elke groep heeft zijn eigen 
lokaal. Met de voorschool erbij starten we met 354 kinderen.  
 
2. De teamleden 
 
Aantal teamleden: 32 
 
3. De uitstroom van onze leerlingen  
 

SCHOOLSOORT 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

VMBO 4 (14%)  8 (21%) 8 (25%) 14 (41%) 7 (18%) 12 (30% 

VMBO-T (MAVO) 6 (22%) 7 (19%) 10 (31%) 5 (15%) 13 (34%) 9 (22%) 

VMBO-HAVO 4 (14%) 4 (11%) 5(16%) 3 (9%) 3 (8%) 7 (17%) 

HAVO-VWO 14 (50%) 18 (49%) 9 (28%) 12 (35%) 15 (40%) 13 (31%) 

 
10.2 Resultaten van de beleidsvoornemens schooljaar 2015 - 2016 
        (zie schoolplan)  
 
Gedurende het schooljaar 2015-2016 zijn de volgende vernieuwingen doorgevoerd: 
 

- Invoering van het ouderportaal 
- vaststellen van hernieuwde missie en visie van onze school 
- Het verder vorm geven van de professionele cultuur 
- De samenvoeging met de voormalige Rietgors vorm gegeven 
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10.3 De Duizendpoot en de data 
 
Voor alle belangrijke data van onze school verwijzen wij u graag naar onze schoolkalender die 
u samen met deze gids heeft ontvangen. 
 
10.4 De Duizendpoot en de e-mailadressen  
 
Ouderraad 
 
Voorzitter: 
Lisa Beskers    lbeskers@kpnmail.nl     
 
Secretariaat: 
Henry Kampert   henrykampert@gmail.com    
 
Penningmeester: 
Anneke Kamstra   ajm_vandijk@gmail.com    
  
Leden 
Beate Gierveld    beate.gierveld@essent.nl  
Bianca Verdaasdonk    biancaverdaasdonk@gmail.com  
Cynthia van Vught   cynthiavangils@hotmail.com 
Finessa Verschuren    finessev@hotmail.com 
Inge van der Linden    ingevanderlinden14@gmail.com 
Janette Oldyck    janette.o@kpnmail.com 
Miranda van Diepstraten    miranda.vdd@ziggo.nl 
Tamara Mehlbaum    tam_ara1@hotmail.com 
Wendy Koomans     fkoomans@casema.nl 
 
Medezeggenschapsraad 
 
Ouderleden 
Crétiënne Oomen (voorzitter) cretienne27@gmail.com  
Jacques Vonk (penningmeester) jacquesvonk@telfort.nl 
Marc Embregts (vice voorzitter) marc.embregts@ziggo.nl 
 
Personeelsleden 
Ilona Suijkerbuijk   ilonasuijkerbuijk@obsduizendpoot.nl   
Susan van de Luitgaarden  susanvandeluitgaarden@obsduizendpoot.nl 
Marley van Schöll (secr.)  marleyvanscholl@obsduizendpoot.nl    
 
Overblijfcoördinator 
Nicole Binnekade    nicolebinnekade@gmail.com 
 
Verkeersouder 

-  
    
 
Team 
 
Directie 
Nicole Hanegraaf  nicole.hanegraaf@delta-onderwijs.nl 
Patrick Lazaroms directie@obsduizendpoot.nl 
 
Voorschooleidsters 
Helga Jansen   helgajansen@obsduizendpoot.nl 
Sabine van Wijk  sabinevanwijk@obsduizendpoot.nl 
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Carola van der Heijden carolavanderheijden@obsduizendpoot.nl  
Caroline Schellekens  carolineschellekens@obsduizendpoot.nl 
 
Groepsleerkrachten basisschool 
Ilse Beerens   ilsebeerens@obsduizendpoot.nl 
Annelies Biermann  anneliesbiermann@obsduizendpoot.nl 
Anki Blommaert  ankiblommaert@obsduizendpoot.nl 
Kees Bossers   keesbossers@obsduizendpoot.nl 
Carolien van Dongen  carolienvandongen@obsduizendpoot.nl 
Ronald van Eijk  ronaldvaneijk@obsduizendpoot.nl 
Lilian Eikhout   lilianeikhout@obsduizendpoot.nl 
Eske Fassaert   eskefassaert@obsduizendpoot.nl 
Noortje Godefroy  noortjegodefroy@obsduizendpoot.nl 
Moreen in ‘t Groen  moreenintgroen@obsduizendpoot.nl 
Ellen Hulst   ellenhulst@obsduizendpoot.nl 
Maaike van de Loo   maaikevandeloo@obsduizendpoot.nl 
Susan v.d. Luitgaarden susanvandenluitgaarden@obsduizendpoot.nl 
Jenny Rehm    jennyrehm@obsduizendpoot.nl 
Miranda den Ridder  mirandadenridder@obsduizendpoot.nl 
Francé van der Sanden francevandersanden@obsduizendpoot.nl 
Marley van Schöll  marleyvanscholl@obsduizendpoot.nl 
Ilona Suijkerbuijk  ilonasuijkerbuijk@obsduizendpoot.nl 
Martine van Tilburg  martinevantilburg@obsduizendpoot.nl 
Nadya Verdijk   nadyaverdijk@obsduizendpoot.nl 
Marleen Woestenberg marleenwoestenberg@obsduizendpoot.nl 
Anja Wouters   anjawouters@obsduizendpoot.nl 
Helma van Zundert  helmavanzundert@obsduizendpoot.nl 
 
Intern Begeleider 
Anic Stevens   anicstevens@obsduizendpoot.nl 
      
Administratief medewerker 
Monique Wetzels  moniquewetzels@obsduizendpoot.nl 
 
Schoolassistent 
Jurgen Nijhuis   jurgennijhuis@obsduizendpoot.nl 
 
Adressen van “externe” instanties: 
 
Delta-onderwijs 
Bezoekadres: Ridderstraat 34  Oosterhout   tel. 424551 
 
Secretariaat Delta-onderwijs 
Postbus 4318   4900 CH  Oosterhout 
Bezoekadres: 
Ridderstraat 34   4902 AB Oosterhout   tel. 424551 
fax: 0162-421615    
E-mail: secretariaat@delta-onderwijs.nl 
Buitenschoolse opvang SKO 
Postbus 4008   4900 CA  Oosterhout   tel. 450322 
per email: info@kinderopvangoosterhout.nl 
www.kinderopvangoosterhout.nl 
 
Gemeente Oosterhout 
Slotjesveld 1, Postbus 10150 4900 GB Oosterhout   tel. 140162 
 
Interne vertrouwenspersoon Duizendpoot 
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Ellen Hulst       ellenhulst@obsduizendpoot.nl 
Anic Stevens       anicstevens@obsduizendpoot.nl 
 
 
Externe vertrouwenspersoon: Drs. L. Ligthart   
Postbus 1165, 4801 BD Breda      tel. 06-51309909 
Fax: 0162-490507 
  
Inspectie van het onderwijs  
Postbus 2730 3500 GS Utrecht      tel. 088-6696000 
www.onderwijsinspectie.nl 
vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis) 
 
Centraal meldpunt vertrouwensinspecteurs 
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek 
geweld, discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme, radicalisering, extremisme e.d. 
tel. 0900-1113111 (lokaal tarief) 
 
Kindertelefoon 
(elke dag van 14.00 tot 20.00 uur) gratis bellen    tel. 0800-0432 
 
Landelijke klachtencommissie Onderwijs 
Onderwijsgeschillen Postbus 85191 3508 AD Utrecht  tel. 030-2809590 
www.onderwijsgeschillen.nl 
info@onderwijsgeschillen.nl 
 
Leerplichtambtenaar Gemeente Oosterhout:: Mevr. L. Vereggen 
Slotjesveld 1    4902 ZP Oosterhout  tel. 489278 
e-mail: cam.vereggen@rblwest-brabant.nl 
 
Permanente Commissie Leerlingenzorg 
PCL Ridderstraat 34   4902 AB Oosterhout  tel. 424551 
 
Commissie voor Indicatiestelling (CvI) 
Cluster 2 Zeon     www.zeon.nl 
Cluster 3 West Brabant    www.recwestbrabant.nl 
Cluster 4 Meander REC West-Brabant  www.rec4-meander.nl 
 
Regionale Verwijzingscommissie (RVC) Breda e.o. 
Postbus 2124   4800 CC Breda    tel. 076-5245509 
 
Sociaal Wijkteam Oosterhout: Liny Berentschot 
l.berentschot@sociaalwijkteam.nl      tel. 0900-1621620 
Werkdagen: dinsdag, woensdag en donderdag    tel. 06-27861897 
 
Afd. Jeugdgezondheidszorg van de GGD 
JGZ Dillehof 75  4907 BG Oosterhout   tel. 492080 
 
GGD West Brabant         
Postbus 3369   4800 DJ  Breda    tel. 076-5282000 
Vestiging Oosterhout 
Dillehof 3   4907 BG  Oosterhout   tel. 0162-492080 
 
Onderwijsbegeleidingsdienst 
Edux   Postbus 2086  4900 CB Breda      tel. 076-5245500 
Stadionstraat 20  4815 NG  Breda 
info@edux.nl 
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GGZ, afdeling Jeugd 
GGZ Baronielaan 52 4818 RB Breda    tel. 076-5241150 
 
Bureau Jeugdzorg Breda       tel. 076-5600400 
 
Veilig thuis 
Markendaalseweg 44  4811 KC Breda    tel. 076-5146323 
Meldpunt kindermishandeling      tel. 0900-1231230 
 
MEE Brabant-Noord Regiokantoor Oosterhout 
Dillehof 71   4907 BG  Oosterhout    tel. 488008 
Postbus 4181   4900 CD  Oosterhout   tel. 0416-675500 
 
Steunpunt Opvoeding (MEE Brabant-Noord) 
STOP  Dillehof 71 4907 BG Oosterhout   tel. 425288 
 
Stichting Leergeld Oosterhout e.o. 
Postbus 4093   4900 CB  Oosterhout   tel. 458487  
(Telefonisch ma t/m do. van 9.00 uur – 11.30 uur) 

 
De Tweegelanden; Multidisciplinair Kinder Dagcentrum 
Kevelaar 4   4907 KW  Oosterhout   tel. 480810 
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10.5 Plattegrond 
 
 
 

 
  
 
  
 
 
COLOFON 
 
De redactie:   Nicole Hanegraaf 

Patrick Lazaroms 
Monique Wetzels 


