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HOOFDSTUK 1 

VOORWOORD 
 

 WAAROM EEN SCHOOLGIDS VOOR OUDERS? 
Schoolgids deel 1 is bedoeld voor ouders die nu kinderen op onze school hebben én voor ou-

ders van toekomstige leerlingen. De school legt verantwoording af over de manier van werken 

en legt uit wat ouders mogen verwachten als hun kind een leerling van de school is of wordt. 

Deze schoolgids stelt ouders in staat om na te gaan of SALTO-basisschoolschool de Opbouw 

de school is die bij hun kind past. 

 

 WAT STAAT ER IN DEZE SCHOOLGIDS? 
In deze schoolgids kunnen de ouders onder andere het volgende lezen: 

* de opzet van het onderwijs op onze school; 

* hoe de zorg voor de kinderen is geregeld; 

* wat ouders van de school kunnen verwachten en wat de school van de ouders verwacht. 

 

 SCHOOLGIDS deel 2 + KALENDER 
Naast schoolgids deel 1 geeft onze school elk jaar een schoolgids deel 2 + kalender uit. Daar-

in staan alle belangrijke data, de vakantieplanning, vrije dagen, ouderavonden e.d. De kalen-

der is aangevuld met praktische informatie over het schooljaar zoals lestijden, namen van de 

leraren, regels bij verzuim en verlof, gymtijden, informatie over de jeugdgezondheidszorg, 

ouderhulp, ouderbijdrage, continurooster, schoolverzekering en nog veel meer. 

De kalender is om op te hangen op een praktische plaats in huis en om in de loop van het jaar 

nog aan te vullen of te wijzigen met informatie uit de Nieuwsbrief. 

 

 WIE HEBBEN DE SCHOOLGIDS GEMAAKT? 
Directie, leerkrachten en ouders hebben in deze schoolgids beschreven hoe het er op SALTO-

basisschool de Opbouw aan toe gaat. Het is de neerslag van jarenlange ervaring en ontwikke-

ling, steeds op zoek naar hoe het beter kan. 

 

 PROCEDURE 
De medezeggenschapsraad verleent jaarlijks haar instemming aan de schoolgids en de kalen-

der. Jaarlijks aan het begin van het nieuwe schooljaar wordt schoolgids deel 2 + kalender uit-

gereikt aan de ouders/verzorgers van de leerlingen en bij inschrijving van een nieuwe leerling. 

Schoolgids deel 1 wordt op verzoek aan ouders verstrekt en is te downloaden via de website 

van de school. 

 

 VERZOEK OM TE REAGEREN 
Wanneer u als ouder wensen heeft betreffende de schoolgids of suggesties voor verbetering, 

neemt u dan contact op met de directeur van de school. Wij zouden ons voordeel kunnen doen 

met uw opmerkingen. 
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HOOFDSTUK 2 

DE SCHOOL

 

 BESTUUR 

SALTO-basisschool de Opbouw valt onder het bevoegd gezag van de Stichting Algemeen 

Toegankelijk Onderwijs (SALTO), Odysseuslaan 2, 5631JM te Eindhoven, www.salto-

eindhoven.nl. Naast de naam van het bestuur, staan de letters SALTO ook voor Samen, 

Actief, Leren, Talenten, Ontwikkelen. Dat is de visie van SALTO. 

Wij leren kinderen om met zelfvertrouwen, hard werken, lef en discipline hun talenten in te 

zetten, zodat ze kunnen stralen; want elk kind is een ster! Onze competente docenten dagen de 

leerlingen maximaal uit met een passende didactiek én in een veilig leerklimaat. Samen met 

ouders voelen wij ons verantwoordelijk voor de kinderen en werken wij aan de ontwikkeling 

van het kind. Wij stimuleren bewegen en een gezonde levensstijl; de kinderen van nu zijn 

namelijk de werknemers van de toekomst. Dit alles vormt DE basis om te leren voor het leven 

#SALTO!  

De dagelijkse verantwoordelijkheid voor het onderwijs op alle SALTO-scholen (20 ba-

sisscholen en 2 scholen voor speciaal onderwijs) is in handen van het College van Bestuur. 

Voorzitter van het College van Bestuur is mevrouw drs. A.L. Bus. 
 

 BESCHRIJVING VAN DE SCHOOL 
SALTO-basisschool de Opbouw is er voor iedereen, ongeacht geloof of politieke overtuiging. 

Kinderen met verschillende achtergronden komen met elkaar in contact en leren met elkaar 

samen te werken. Er wordt veel waarde aan gehecht, dat de kinderen in wederzijds respect 

met elkaar en de leerkrachten (leren) omgaan. 

Typisch voor onze algemeen toegankelijke school is de mogelijkheid om deel te nemen aan 

lessen levensbeschouwelijk onderwijs: er is momenteel keuze mogelijk voor lessen Human-

istisch Vormingsonderwijs. Deze lessen worden onder schooltijd gegeven. 

Sfeer: 

Op onze school heerst een prettige, rustige werksfeer, waar kinderen, ouders en leerkrachten 

zich thuis voelen. Onze belangrijkste schoolregels zijn: Je stoort een ander niet. Op SALTO-

basisschool de Opbouw gaan we zo met elkaar om, dat iedereen zich fijn kan voelen. Iedereen 

hoort erbij; iedereen mag altijd meedoen. Pesten, schelden, kinderen links laten liggen of 

uitsluiten zijn zaken die wij niet van elkaar accepteren. We vinden orde, rust en regelmaat van 

belang, want dat schept veiligheid voor de kinderen. In de hal van de school hangen een aan-

tal praktische schoolregels die regelmatig met de leerlingen besproken worden. Er is op 

school een anti-pestprotocol aanwezig. Met dit beleid beoogt de school om via samenwerking 

van directie, personeel, medezeggenschapsraad, ouderraad, ouders en kinderen het probleem 
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van het pestgedrag bij kinderen aan te pakken en daarmee het geluk, het welzijn en de 

toekomstverwachting van kinderen daadwerkelijk te verbeteren. Met de inzet van het pro-

gramma “De Vreedzame School” levert de school een positieve bijdrage aan het sociale- en 

emotionele klimaat in de klas. Het werken met mediatoren is een onderdeel van het program-

ma. 

 PESTPROTOCOL 
Scholen worden bij wet verplicht om op effectieve wijze pesten tegen te gaan. Gepeste kinderen en 
hun ouders die op school geen gehoor vinden, kunnen in het uiterste geval terecht bij de Kinderom-
budsman, www.kinderombudsman.nl. 
 
 

 
 

http://www.kinderombudsman.nl/
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 SOCIALE VEILIGHEID 
Dhr. Rien Meulman heeft de coördinatie van het beleid in het tegengaan van pesten en is 

aanspreekpunt in het kader van pesten. 

Alle scholen zijn bij wet verplicht de sociale veiligheid van uw kind(eren) te monitoren. Op 

onze school doen wij dit door de leerlingen van groep 6, 7 en 8 eenmaal per jaar een vra-

genlijst in te laten vullen. Wij analyseren de resultaten van de vragenlijst en gebruiken de in-

put voor het bijstellen van het beleid met betrekking tot sociale veiligheid.  

Op alle drie de beleidsterreinen (sfeer-, lessen- en  veiligheid op school) scoren de leerlingen 

boven de norm. De school wordt door de leerlingen gewaardeerd met het cijfer 8,1. 

De resultaten van de vragenlijsten van schooljaar 2017-2018 zijn op de website 

www.scholenopdekaart.nl te zien. 

 

   DE SCHOOL 
SALTO-basisschool de Opbouw is een school van ongeveer 350 leerlingen en ligt centraal 

tussen de wijken De Barrier, Prinsejagt, Mensfort en de aanliggende wijk Woensel West. Het 

leerlingenaantal is vooral de laatste jaren steeds gestegen. 
Het sfeervolle hoofdgebouw dateert uit 1939 en is in 2011 compleet gerenoveerd. Aan het 

hoofdgebouw is een nieuw gebouw gezet waarbij oud en nieuw volledig met elkaar zijn geïn-

tegreerd. Op het terrein van de school is de BOR (Bewegings-en Ontmoetings Ruimte) ge-

vestigd. De school maakt gebruik van de gymzaal en mag van de gemeente Eindhoven ook 

gebruik maken van de ontmoetingsruimtes. De bibliotheek van de school is in de BOR ge-

vestigd en ook dit schooljaar worden, wegens ruimtegebrek in het schoolgebouw, de groepen 

7B en 8 in de BOR gehuisvest. 

 

 SPILCENTRUM DE BARRIER 
Samen met Kinderopvang Dikkie&Dik maakt de school onderdeel uit van Spilcentrum De 

Barrier. 

Een Spilcentrum is voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders een aantrekkelijke voor-

ziening waarin spelen en leren wordt geïntegreerd. In het Spilcentrum staan de maximale on-

twikkelingskansen van elk kind centraal.  

SPIL staat voor SPelen, Integreren en Leren 

Het belang van uw kind staat voorop in alles wat wij doen. Dit betekent dat er overleg is tus-

sen de verschillende partners in het belang van de ontwikkeling van uw kind. De partners in 

het Spilcentrum werken dus nauw met elkaar samen. Is het wenselijk dat de ontwikkeling van 

uw kind besproken wordt in het BreedSpilZorgteam, dan wordt u hiervan op de hoogte 

gesteld en de uitkomst wordt met u besproken.    

De samenwerking tussen de partners is geregeld in een gezamenlijk opgesteld Pedagogisch 

Plan. 

Onze gezamenlijke missie is: 

 

SPILcentrum de Barrier: Kracht van de gemeenschap: Veilig, Vertrouwd, Vreedzaam en 

Veelzijdig. 
 

 

http://www.scholenopdekaart.nl/
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HOOFDSTUK 3 

DE OPDRACHT VAN DE SCHOOL 
 

 ONZE OPDRACHT, DE MISSIE VAN DE SCHOOL 
Het team heeft ingespeeld op de ontwikkeling van passend onderwijs door duidelijke keuzes 

te maken in de ontwikkelrichtingen VVE, Plusgroepen, de Kangoegoegroep, Taalschakelklas, 

sociaal-emotionele ontwikkeling, Handelingsgericht Werken (HGW) en Opbrengstgericht 

Werken (OGB). 

De implementatie van de onderwijsontwikkelingen gebeurt op een zorgvuldige wijze en onder 

leiding van (externe) deskundigen. Het team zet zich hiervoor actief en gemotiveerd in. Door 

middel van kwaliteitskaarten (WMK) wordt gewerkt aan een gezamenlijke standaard van 

werken. 

Onze visie is een afgeleide van de SALTOvisie. 

De Opbouw is er voor iedereen, ongeacht geloof of politieke overtuiging. 

In een veilige en geordende omgeving brengen wij de talenten van de kinderen tot ontwikkel-

ing. 

Wij streven naar een optimaal afstemmen op de onderwijsbehoeften van de kinderen binnen 

de wettelijke kaders. Hierbij houden wij rekening met de eigen geaardheid, verschillen in on-

twikkeling, begaafdheid, belangstelling en opgroeien. 

Bij het onderwijsaanbod neemt het leren een centrale plaats in. Wij zijn er van overtuigd dat 

het verwerven van instrumentele vaardigheden de basis voor alle ontwikkelingsaspecten is. 

Wij streven naar een doorlopend leerproces door het aanbieden van leerstof op maat. 

Dit vertaalt zich in onze missie:  

 

"SAMEN LEREN IN EEN WARM PEDAGOGISCH KLIMAAT, 

TEGEMOET KOMEND AAN VERSCHEIDENHEID, 

IN EEN RIJKE, GESTRUCTUREERDE OMGEVING." 
 

Onze uitgangspunten:  

Wij geven onderwijs dat: 

 zich geheel richt op de begeleiding van kinderen 

 zoveel mogelijk geïntegreerd is in de samenleving 

 aandacht besteedt aan de instrumentele vaardigheden 

 bijdraagt aan een evenwichtige ontwikkeling van het kind 

 een persoonlijke benadering van het kind nastreeft 

 de mogelijkheid biedt van samenwerking en samen leren 

 kinderen leert om te gaan met eigen emoties en die van anderen 

 

De Opbouw streeft ernaar  “TALENTEN VAN KINDEREN OPTIMAAL TOT 

ONTWIKKELING TE BRENGEN”, hetgeen blijkt uit: 

 ervaring in het omgaan met kinderen van verschillende afkomst en levensovertuiging; 

 in een veilige omgeving leren kinderen elkaar accepteren en waarderen; 

 onderwijs volgens zorgvuldig uitgezochte moderne leermethoden; 
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 duidelijke leerstoflijnen, gebaseerd op de nieuwe methoden, zorgvuldig aangepast aan 

de mogelijkheden van de kinderen; 

 eenduidige didactische aanpak bij het aanbieden van de leerstof, gebaseerd op teamaf-

spraken; 

 de mogelijkheid voor leerlingen om zelfstandig te leren werken en te leren plannen 

binnen door de school opgestelde werkwijzen; 

 voorzieningen om risicoleerlingen hulp te bieden; 

 aandacht voor sociaal-emotionele, lichamelijke en creatieve ontwikkeling van de 

kinderen; 

 gericht op actuele maatschappelijke thema's, zoals pesten, milieu, bestrijding van rac-

isme en tegengaan van veel voorkomende criminaliteit; 

 grote betrokkenheid van de ouders bij het onderwijs. 

 

 HET KLIMAAT VAN DE SCHOOL 
Veel mensen weten dat de sfeer waarin een kind opgroeit van groot belang is om een vol-

waardig mens te worden. Ook wij vinden de sfeer op school heel belangrijk. Wij stellen daar-

om een vriendelijk en veilig klimaat met orde en regelmaat op prijs. Pas als een kind zich vei-

lig voelt, kan het zich ontwikkelen. Juist regelmaat geeft een kind kansen. Kinderen moeten 

het naar hun zin hebben. Daarnaast moeten ouders gemakkelijk met de leerkrachten in contact 

kunnen komen om de situatie van hun kind te kunnen bespreken. We zijn alert op discrimina-

tie en pesten en werken vooral aan het voorkomen ervan. Als het toch de kop opsteekt grijpen 

we direct in.  
 

 VISIE VAN DE SCHOOL 
Visie: door afstemming van het onderwijsaanbod worden de talenten van de kinderen opti-

maal tot ontwikkeling gebracht. 

Uitgangspunten en doelen: 

 Aanbod van een duidelijk en volledig basisstofpakket 

 Aandacht voor elk kind zodat het een doorgaande ontwikkelingslijn kan volgen 

 Een evenwichtige ontplooiing van het kind in zijn totaliteit 

 Het creëren van een leer- en werkgemeenschap waar respect voor elkaar en voor de 

omgeving kenmerkend is 

 Aandacht voor kinderen met leer- en ontwikkelingsproblemen 

 De school heeft een team waarvan de leden intensief met elkaar samenwerken 

 De ouders van de leerlingen zijn partners in de opvoeding en ontwikkeling van hun 

kind(eren) 

Pedagogische visie 

Onze leerkrachten hebben een overwegend leidende rol bij het bepalen van de aard, de nor-

men en het tijdstip van de activiteiten. De leerkracht leidt bij instructie, leergesprek en 

herhaling van het geleerde. Hij/zij begeleidt de zelfwerkzaamheid van de leerlingen. De 

leerkracht stimuleert op afstand wanneer de kinderen zelfstandig werken. 

De leerkracht schept een motiverende taakgerichte sfeer in de groep. Hij/zij zorgt voor een 

klimaat van orde, rust en veiligheid. De leerkracht heeft hoge verwachtingen van de leer-

prestaties van de leerlingen. Hij/zij maakt gebruik van vooral veel aanmoediging en beloning. 

Daarnaast maakt hij/zij gebruik van vermaning, soms straffen, zowel individueel als in de 
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groep om het gedrag van de leerlingen te beïnvloeden. Om één lijn binnen de school te  

bewerkstelligen is gekozen voor de methode “De Vreedzame School” die de sociale en emo-

tionele ontwikkeling in alle groepen ondersteunt. 

 

Onderwijskundige visie 

Kinderen moeten de ruimte krijgen zichzelf te ontwikkelen. Aan de ene kant behoeft elke 

leerling een eigen persoonlijk op maat gesneden aanpak, aan de andere kant is het de taak van 

de leerkracht om van een klas kinderen een fijne groep te maken, waar regels en afspraken 

gelden waaraan eenieder zich heeft te houden. De instructie van nieuwe leerstof verloopt vol-

gens de kenmerken van het model van de Directe Instructie. 

Om de zelfstandigheid van kinderen te ontwikkelen en te stimuleren, worden ze in de gele-

genheid gesteld hun vindingrijkheid in te zetten.  De leerkrachten dragen geen oplossingen 

aan, maar zullen juist vaak situaties en problemen scheppen, waar de leerlingen zelf of samen 

met anderen uit moeten zien te komen. 

 

 VERBETERING VAN DE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS IN 

DE SCHOOL 
Voor het schooljaar 2017/2018 waren de volgende activiteiten gepland en uitgevoerd: 

-Verdiepingsscholing Piramide en rekenen met Pluspunt groep 1 en 2. 

-Scholingstraject KIJK! en spel leerkrachten groep 1 en 2 is afgerond 

- Het VVE verbeter- en scholingsplan. 

-Ouderbeleid 3.0 binnen Spilcentrum de Barrier is beschreven. 

-Beleidsplan meer- en hoogbegaafdheid vastgesteld. Kangoeroegroep (meer- en hoogbegaafde 

leerlingen) is gecontinueerd en krijgt een vaste plek binnen de organisatie.De Kangoeroeleer-

kracht heeft de opleiding “Talentbegeleider” bij Novilo met als doel professionalisering van 

de Kangoeroegroep, het beter begeleiden van deze leerlingen en het coachen van leerkrachten 

in de groepen succesvol afgerond. 

-Onderzoek “Bewegend leren” door Fontys Sport Hogeschool is door ziekte van de docent 

niet uitgevoerd.  

-Uitbreiding mobiele computers en laptops binnen de school.  

-Uitvoeren verbeteractiviteiten WMK-kaarten schooljaar 16/17 en afname geplande WMK-

kaarten schooljaar 17/18.  

-Verder uitvoeren activiteiten taal- en rekenverbeterplan. 

-Werkgroepen taal, rekenen, zaakvakken, creatieve vakken, sociaal-emotioneel en meer- en 

hoogbegaafdheid gaan door met ontwikkelen van beleid op deze vakgebieden volgens een 

vastgesteld jaarplan. 

-Verder uitzetten 21th Century Skills in de vorm van leerarrangementen en oriëntatie op een 

nieuwe totaalmethode Wereldoriëntatie waarin de 21th Century Skills zijn verwerkt. 

-Uitvoeren activiteitenplan BVL 

-Uitvoeren ARBO/RI&E aanbevelingen 

-De leerlingenraad heeft een vaste plek binnen de organisatie gekregen en er is gestart met het 

houden van groepsvergaderingen in groep 1 t/m 8. 
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Voor het schooljaar 2018-2019 zijn de volgende activiteiten gepland: 

-Afronding Verdiepingsscholing rekenen met Pluspunt groep 1 en 2. 

- Het VVE verbeter- en scholingsplan uitvoeren 

-Ouderbeleid 3.0 binnen Spilcentrum de Barrier wordt uitgevoerd. 

-Uitvoeren verbeteractiviteiten WMK-kaarten schooljaar 17/18 en afname geplande WMK-

kaarten schooljaar 18/19.  

-Verder uitvoeren activiteiten taal- en rekenverbeterplan. 

-Werkgroepen taal, rekenen, zaakvakken, creatieve vakken, sociaal-emotioneel en meer- en 

hoogbegaafdheid gaan door met ontwikkelen van beleid op deze vakgebieden volgens een 

vastgesteld jaarplan. 

-Verder uitzetten 21th Century Skills in de vorm van leerarrangementen en aanschaf van een 

nieuwe totaalmethode Wereldoriëntatie waarin de 21th Century Skills zijn verwerkt. 

-Uitvoeren activiteitenplan BVL 

-Uitvoeren ARBO/RI&E aanbevelingen 

-Teamscholing Rots&Water, twee leerkrachten van de school gaan Rots&Water trainingen 

geven. 

-Integreren Rots&Water in de Vreedzame School 

-Groepsvegaderingen in de groepen 1 t/m 8 krijgen een vaste plek in het rooster 

-Oriëntatie op Bewegend leren 

-KEIGAAF activiteiten uitvoeren 

-Gezonde School activiteiten uitvoeren 

-De school start als opleidingsschool i.s.m. Fontys Pabo Hogeschool. Hiervoor is een basis-

schoolcoach aangesteld. 

-Verbeteren voorbereidend schrijven onderbouw 
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HOOFDSTUK 4 

DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 
 

Onze school streeft niet één bepaalde onderwijskundige of pedagogische richting na, zoals 

Jenaplan of Montessori, maar alle onderwijsontwikkelingen hebben onze aandacht. Veel van 

deze ontwikkelingen zijn in onze school terug te vinden. 

 

 GROEPSINDELING 
Wanneer Uw kind vier jaar wordt, komt het in groep 1. Afhankelijk van het instroommoment 

gaat uw kind daarna naar groep 2. Om een goede keuze hierin te maken hanteren wij het pro-

tocol beleid najaarskinderen. Kinderen die voor 30 september 4 jaar geworden zijn, gaan, mits 

het bij hun ontwikkeling past, het schooljaar daarna naar groep 2. Kinderen die na 1 oktober 4 

jaar geworden zijn, blijven, mits het bij hun ontwikkeling past, het schooljaar daarna in groep 

1. 

Vanaf groep 3 is het onderwijs voornamelijk klassikaal en cursorisch, dat wil zeggen leren 

langs van te voren opgestelde plannen, met zoveel mogelijk aandacht voor individuele ver-

schillen. 

 

 GROEPSGROOTTE 
Hoewel de wetgever geen maximum stelt aan het aantal leerlingen, is het streven van de 

school om met een aanvaardbaar aantal leerlingen per groep te werken (streefgetal is 25-27 

leerlingen) en waar dit aantal wordt overschreden extra hulp in te zetten. 

 

 MODERN JAARKLASSYSTEEM  
Over het algemeen wordt op onze school in de groepen 3 t/m 8 klassikaal gewerkt. De kin-

deren krijgen meestal les binnen hun eigen jaargroep. Omdat niet alle kinderen hetzelfde zijn 

en sommigen meer of minder uitleg behoeven, proberen wij daarop zo goed mogelijk in te 

spelen. De diverse methoden geven mogelijkheden om op verschillende niveaus lesstof aan te 

bieden en te verwerken. Bij de vakken taal, rekenen en lezen wordt op drie niveaus gewerkt. 

I.v.m. een ongunstige spreiding van leerling-aantallen kan gekozen worden voor combinatie-

groepen. 

 

 ZELFSTANDIG WERKEN  

 EN WEEKTAKEN 
Op vaste momenten in de week en/of na het afhebben van andere taken, werken de kinderen 

vanaf groep 2 zelfstandig aan een weektaak. De leerkracht heeft dan de handen vrij om aan 

kinderen die dit nodig hebben, extra begeleiding te geven. Dat kunnen kinderen zijn die extra 

oefening nodig hebben of kinderen die een extra uitdaging behoeven omdat ze meer aankun-

nen dan de basisstof van de groep. Zelfstandig werken is voor kinderen een belangrijke vaar-

digheid en ook van belang voor het zelfvertrouwen. Het is goed te ervaren dat je zelfstandig 

en onafhankelijk iets voor elkaar kan krijgen.  
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 ZORG VOOR LEERLINGEN 
Er zijn tussen kinderen soms grote verschillen en soms gaat het - om wat voor reden dan ook - 

minder goed op school. Het is belangrijk dat dit tijdig op school of thuis wordt gesignaleerd 

om er in een volgend stadium iets aan te kunnen doen. 

Daarvoor hanteren wij op school een leerlingvolgsysteem met een hieraan gekoppeld pedago-

gisch-didactisch rapportagesysteem, bovendien is het onderwijs in de groepen zó georgani-

seerd, dat snel hulp verleend kan worden. 

(Zie voor verdere uitwerking hoofdstuk 5) 

 

 LEERSTOFAANBOD DOORGAANDE LEERLIJNEN 
Voor ons leerstofaanbod geldt dat de school moderne en gedegen methoden gebruikt waarin 

de kerndoelen gehaald worden. Het werken met deze methoden garandeert een doorgaande 

leerlijn. Voor groep 1 t/m 8 geldt dat de leerlijnen methodisch gevolgd worden. Bij een di-

dactische achterstand van minimaal een jaar  kunnen er individuele leerlijnen (OPP) opgesteld 

en gevolgd worden. 

 

In de groepen 1 en 2  wordt gewerkt met het onderwijsprogramma “Piramide”. Ook de peu-

terspeelzaal van Dikkie & Dik werkt met dit programma. Met dit programma in de peuter- en 

kleutergroepen is er sprake van een doorgaande lijn en wordt er, in het kader van passend 

onderwijs, zo veel mogelijk tegemoet gekomen aan  (individuele) onderwijsbehoeften van de 

kinderen.  

Piramide is een totaalprogramma, gericht op de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 7 jaar.  

Binnen Piramide wordt aandacht besteed aan 8 verschillende ontwikkelingsgebieden:  

1. sociaal-emotionele ontwikkeling 

2. persoonlijkheidsontwikkeling en redzaamheid 

3. motorische ontwikkeling 

4. creatieve ontwikkeling 

5. ontwikkeling van de waarneming 

6. taalontwikkeling en voorbereiding op lezen 

7. denkontwikkeling en voorbereiding op rekenen 

8. oriëntatie op ruimte en tijd. 

Deze ontwikkelingsgebieden worden begeleid en gestimuleerd door het werken met thema’s 

en het bieden van een rijke leer- en speelomgeving. In deze omgeving wordt ontwikkel-

ingsmateriaal, materiaal voor de ontwikkeling van de creativiteit en het spel in de hoeken 

(huishoek, leeshoek, luisterhoek, bouwhoek e.d.) aangeboden. 

Piramide is een combinatie van vrije en gerichte activiteiten. De leerkrachten zorgen voor een 

veilige sfeer en een uitdagende en leerrijke omgeving, waardoor kinderen kunnen komen tot 

spel en ontwikkeling. Er is ruimte voor zelfstandigheid van de kinderen, met daarnaast 

duidelijke grenzen en structuren. 

Binnen de vrije activiteiten krijgen kinderen de ruimte om zelfstandig te spelen, werken en 

leren. De leerkracht stimuleert en begeleidt hen hierin. Dit vindt voornamelijk plaats in de 

verschillende hoeken. De gerichte activiteiten vinden vooral plaats binnen de kringactiviteiten 

( grote en kleine kringen), waarin thema’s en onderwerpen samen spelenderwijs worden 

onderzocht. Tijdens de kringen wordt, naast de methode Piramide, ook gebruik gemaakt van 

lessen uit de rekenmethode Pluspunt. 
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Daarnaast krijgen een aantal kinderen individuele hulp van de tutor.  De hulp van de tutor is 

gericht op de taal-spraakontwikkeling. De kinderen gaan tweemaal per week met de tutor 

mee. In de tutorgroep krijgen de kinderen activiteiten aangeboden binnen het thema gericht op 

pre teaching (voorbereiden op een nieuw thema of een kring) en/of  remediering. Het doel van 

de tutoring is gericht op zelfvertrouwen, vergroten van de mondelinge taalvaardigheid, uit-

breiden van de woordenschat en een kind meer kansen geven om aan te sluiten bij de 

(kring)activiteiten in de groep.  

 

Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong worden zoveel mogelijk uitgedaagd in de eigen 

groep.  

 

De leerkracht observeert dagelijks de kinderen om na te gaan hoe ze spelen, werken en leren. 

Dit doen we aan de hand van KIJK!. KIJK! is een observatie- en registratie-instrument 

waarmee de totale ontwikkeling van jonge kinderen ( 0 – 7 jaar) over langere tijd in beeld 

kunnen worden gebracht en een daarop afgestemd activiteitenaanbod gerealiseerd kan 

worden. Rapportages worden gemaakt aan de hand van het KIJK-rapport. Ook de baby-

dreumesgroep en peutergroepen van Dikkie & en Dik werken met dit observatie- en regis-

tratie instrument. Met dit programma in de baby-dreumes, peuter- en kleutergroepen is er 

sprake van een doorgaande lijn. 

 

De betrokkenheid van ouders bij de activiteiten in de kleutergroepen is erg belangrijk; school 

streeft er naar om met de ouders “partners” te zijn in de opvoeding.  Ouders krijgen per thema 

een informatieboekje per mail, waarin aangegeven staat waar de kinderen de komende weken 

aan gaan werken, welke woorden, liedjes en versjes ze leren, e.d. Op die manier kunnen oud-

ers ook thuis aandacht besteden aan het thema. Daarnaast is er tweemaal per week op 

woensdag en vrijdag spelinloop; ouders kunnen tot 09.00 uur met hun kind spelen en werken 

in de klas. Ook zullen er gedurende een schooljaar verschillende activiteiten georganiseerd 

worden rondom de thema’s waarin ouders betrokken worden.  

Afgelopen schooljaar is gestart met een aantal thuiswerkopdrachten om ouders en kinderen 

nog meer te betrekken bij de thema’s. Afhankelijk van de evaluatie wordt besloten of dit in 

schooljaar 18/19 wordt gecontinueerd. 

 
In de groepen 3 t/m 8 wordt op onze school over het algemeen klassikaal gewerkt volgens 

een modern leerstofjaarklassensysteem. De kinderen krijgen voornamelijk les binnen hun ei-

gen jaargroep. Omdat niet alle kinderen hetzelfde zijn en sommigen meer of minder uitleg 

behoeven, proberen wij daarop zo goed mogelijk in te spelen. 

Meestal is er een klassikale uitleg. De kinderen die daar voldoende aan hebben, kunnen daar-

na zelfstandig aan de slag. De leerlingen die meer uitleg nodig hebben, komen bij de 

leerkracht aan de instructietafel zitten. Daar krijgen ze de nog benodigde uitleg of maken 

samen met de leerkracht de oefeningen. Deze kinderen gaan daarna ook zelfstandig aan het 

werk. 

Regelmatig werken de kinderen in groepjes samen aan een taak. Dat kan in tweetallen of in 

grotere groepjes. Ze leren van en met elkaar en zijn minder afhankelijk van de leerkracht. 

 

De kinderen van groep 3 leren lezen met de nieuwste versie van de methode Lijn 3. Lijn 3 

biedt een overzichtelijke differentiatie met instructie op drie niveaus. Ook de goede lezers 

krijgen instructie op hun eigen niveau. Op deze manier wordt het beste uit het kind gehaald. 

In Lijn 3 staat de letter centraal, niet een kapstokwoord. Hierdoor leren de kinderen op een 

bewezen effectieve manier lezen. Lijn 3 heeft aparte lessen voor spelling en woordenschat. In 
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de spellinglessen worden de kinderen goed voorbereid op het spellingsonderwijs vanaf groep 

4. In de woordenschatlessen leren de kinderen nieuwe woorden binnen een betekenisvolle 

context. Met Lijn 3 maken de kinderen een reis langs 12 bushaltes. Dit zijn 12 wereld 

oriënterende thema’s waar ze van alles ontdekken over de wereld om hen heen. Met Lijn 3 

leren de kinderen veel meer dan lezen alleen. 

 

Na het aanvankelijk lezen wordt in de groepen 4 t/m 8 gewerkt met de begrijpend 

leesmethode (Leeslink). Om het technisch lezen goed te (blijven) ontwikkelen wordt de tech-

nisch leesmethode “Station Zuid” gebruikt.  

Spilcentrum De Barrier heeft een eigen bibliotheek voor de kinderen van de school. De 

kinderen kunnen hier boeken lenen voor thuis en voor gebruik op school. 

 

 TAAL 

Voor het taalonderwijs, dat aansluit op het aanvankelijk lezen, maken wij op onze school ge-

bruik van de nieuwste versie van de methode “Taalactief” (groep 4 t/m 8) waarin onderdelen 

als lezen, schrijven, taalverkennen, spelling en woordenschat voorkomen. Er is bewust voor 

deze methode gekozen omdat er een duidelijke doorgaande woordenschatlijn is, die in de 

methode verankerd is door de thema’s. 

De school heeft ook een taalschakelklas. Aanleiding voor het inrichten van een schakelklas 

vanuit de overheid is het feit dat een groot aantal leerlingen in het basisonderwijs een 

taalachterstand heeft. Deze taalachterstand belemmert deze leerlingen hun talenten optimaal te 

ontwikkelen. De taalachterstand kan verstrekkende negatieve gevolgen hebben voor de ver-

dere schoolloopbaan en de latere maatschappelijke carrière van deze kinderen. Schakelklassen 

worden ingericht waarin basisschoolleerlingen met een (grote) taalachterstand een schooljaar 

lang intensief taalonderwijs volgen, gericht op het wegwerken van de taalachterstand. Na dit 

jaar mag worden verwacht dat zij succesvol op eigen capaciteitenniveau aan het regulier 

onderwijs kunnen deelnemen. Hierdoor worden deze leerlingen in staat gesteld hun talenten 

optimaal te ontwikkelen en succesvol te zijn in de maatschappij. De uren van de 

taalschakelklas worden ingezet en uitgevoerd door de tutor voor groep 1 en 2.  

 

 ENGELSE TAAL 

Met de nieuwste versie van methode "The Team” verwerven de kinderen in groep 7 en 8 een 

zekere mate van luister- en spreekvaardigheid en ontwikkelen ze een positieve houding t.a.v. 

het leren van de Engelse taal.  

Afgelopen schooljaar is als pilot gestart met naschoolse lessen Engels voor de groepen 1 t/m 

5. Op een speelse wijze maken de leerlingen kennis met de Engelse taal. De pilot is succesvol 

verlopen en wordt daarom in schooljaar 18/19 voortgezet.  

 

 REKENEN/WISKUNDE   

Aan de hand van de methode "Pluspunt" (laatste versie) worden de rekentechnieken 

aangeleerd met zoveel mogelijk aansluiting op het dagelijks leven. Behalve traditionele re-

kenstof, schenken wij ook aandacht aan grafieken, coördinaten en eenvoudig wiskundig re-

kenen. Onze werkwijze is gebaseerd op het model van basisstof en extra stof voor herhaling 

en verrijking. De werkvormen zijn zowel leerkrachtgebonden als zelfstandig te verwerken 

lessen.  
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 WERELDORIËNTERENDE VAKKEN 

Naarmate de kinderen ouder worden komen ze steeds meer in contact met de grotere wereld. 

Onze school helpt bij het ontdekken van die wereld. En dit omvat meer dan alleen onderwijs 

in vakken als geschiedenis, aardrijkskunde en biologie. Bij wereldoriëntatie krijgt het kind in 

ieder geval een aantal basisbegrippen vanuit de school aangereikt. Anderzijds willen we de 

kinderen stimuleren tot het stellen van vragen, informatie verstrekken, aanvullen en ordenen. 

Ook de actualiteit krijgt volop de aandacht; via het gebruik van projecten, de krant en 

schooltelevisie en ook het internet wordt steeds meer benut bij het verwerven van kennis. 

Voor de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek en verkeer wordt re-

spectievelijk gebruik gemaakt van de methodes “Wijzer”, “Argus Clou”, “Natuniek” en 

“Klaar Over”.  

 

 TECHNIEK 

Binnen onze school laten we techniek op verschillende manieren aan bod komen. In de eerste 

plaats werken we met de methode “Natuniek” een lesmethode gericht op NATuur en tech-

NIEK. Daarbij gebruiken we ook de techniekkast die we via de Stichting Jeugd en Beroep 

hebben aangeschaft. Daarin zitten voor alle groepen van 4 t/m 8 twee leskisten per schooljaar. 

Naast het volgen van de methode maken de groepen 3 t/m 8 uitstapjes waarbij ook regelmatig 

aandacht is voor techniek, zoals het Philipsmuseum en de Ontdekfabriek. Tijdens de creamid-

dagen worden er ook workshops aangeboden op het gebied van techniek zoals bijvoorbeeld 

timmeren. 

We willen als school aandacht aan techniek blijven besteden, zodat kinderen hun talenten 

ontdekken en een positieve attitude ten aanzien van wetenschap en techniek ontwikkelen. 

Er is een techniekcoördinator aangesteld die scholing heeft gehad. 

 

 SCHRIJFONDERWIJS 

In groep 2 wordt spelenderwijs gewerkt met het programma “Schrijfdans”. Het is een unieke 

schrijf- en bewegingsmethode om kinderen vlot, vloeiend en veerkrachtig te leren schrijven. 

Leren schrijven met Schrijfdans is vanuit natuurlijke bewegingen in de ruimte, een eigen 

zwaai en draai vinden op het schrijfoppervlak en daarna de eigen vorm. De werkvormen 

worden begeleid door muziek in het speellokaal of aan de tafel, in de lucht, op het bord en op 

papier. Het programma is vooral bedoeld voor leerlingen die behoefte hebben aan motorische 

ondersteuning. 

In groep 3, 4 en 5 wordt gewerkt met de schrijfmethode `Klinkers` omdat deze aansluit bij de 

leesmethode `Lijn 3”. De andere groepen werken nog met `Pennenstreken`. 

Tot en met groep 6 is er veel aandacht voor het methodisch juist aanleren en oefenen van de 

letters. Daarna wordt de aandacht verlegd naar het ontwikkelen van een persoonlijk hand-

schrift. Voor kinderen met een schrijfproblematiek worden de methode “Schrijven leer je zo!” 

ingezet. 

 

 SOCIAAL EMOTIONEEL / BURGERSCHAP 

Er wordt gewerkt met de methode “de Vreedzame School”. De Vreedzame School is een pro-

gramma voor basisscholen dat tot doel heeft een democratische gemeenschap te creëren 

waarin leerlingen een stem krijgen, zich verantwoordelijk voelen, zich positief gedragen en 

conflicten zonder geweld oplossen. De kern van de Vreedzame School  bestaat uit lessen voor 

alle groepen in de school in conflictoplossing en de sociale vaardigheden die daar voor nodig 

zijn. Maar de Vreedzame School is meer dan een lesmethode. Het is een filosofie, een aanpak, 

waarin de eigen kracht van kinderen centraal staat. Kinderen krijgen taken en verant-
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woordelijkheden in de klas, in de school en ook in de omgeving van de school en leren zo, 

door te doen, allerlei vaardigheden die ze nodig hebben als (toekomstig) burger in onze de-

mocratische samenleving. De klas en de school is een leerschool voor democratisch, actief 

burgerschap. Het programma bestaat naast de lessen voor de leerlingen dan ook uit training 

van het hele schoolteam, coaching van docenten en het opleiden en invoeren van leerlingme-

diatoren. Leerlingmediatoren worden jaarlijks opgeleid en ingezet. De leerlingenraad heeft 

een vaste plek binnen de school gekregen en vorig schooljaar is gestart met groepsverga-

deringen in groep 1 t/m 8. 

 

 EXPRESSIE ACTIVITEITEN 

Behalve allerlei expressieactiviteiten die in dienst staan van andere vakgebieden, bijvoorbeeld 

iets maken waarover geleerd is, zijn er ook methodische lijnen waarlangs de kinderen leren 

werken met technieken, vorm, kleur, gereedschap enz. in de lessen van tekenen en handenar-

beid. Het is van belang dat de kinderen verschillende mogelijkheden krijgen aangeboden om 

op dit gebied te experimenteren. Daarom is afgelopen schooljaar gestart met het ontwikkelen 

in invoeren van crea-ochtenden/middagen.  

In de muzieklessen staat voorop het bevorderen van het plezier in het actief en passief beleven 

van en bezig zijn met muziek. Soms als aanvulling op andere vakgebieden, soms staat rit-

mische en melodische vorming op de eerste plaats. Er wordt gebruik gemaakt van de digitale 

muziekmethode 123-ZING. 

Ook het taalonderwijs biedt talrijke mogelijkheden voor expressie: schrijven, toneelspelen, 

gedichten maken.  

Voor de expressievakken op school is beschikbaar de methode “Moet je Doen”. 

De ouderraad van de school organiseert regelmatig muzikale activiteiten voor de leerlingen.  

De afgelopen twee jaar heeft de school via CKE gebruik gemaakt van een combinatiedocent 

“Drama” met als doel dat de leerkrachten van de school voldoende tools krijgen, zodat zij zelf 

de lessen kunnen verzorgen en/of “drama” gebruiken in de dagelijkse praktijk. Afgelopen 

schooljaar is de dramadocent korttijdelijk ingezet om de leerkrachten te ondersteunen en te 

begeleiden.In schooljaar 18/19 worden de lessen muziek en drama gegeven door docenten van 

CKE in het kader van de werkdrukregeling. 

 

LICHAMELIJKE OPVOEDING 

Aan het bewegingsonderwijs ligt een plan ten grondslag dat eigen vaardigheid bij zaal gym-

nastiek en spel aan bod laat komen. Tevens stimuleren wij bij de spellessen het sportieve ge-

drag bij de kinderen. 

De groepen 1 t/m 8 krijgen in het kader van “SALTO GEZOND IN BEWEGING”eenmaal 

per week les van een sportdocent. Op één van de lesdagen wordt de sportdocent ondersteund 

door studenten van de Fontys Sport Hogeschool, waarmee SALTO een samenwerkingsver-

band heeft. Ook verzorgt de sportdocent naschoolse activiteiten voor groep 3 t/m 8. 

 

GEZONDE SCHOOL 

SALTO-basisschool de Opbouw vindt het werken aan gezond gedrag belangrijk en besteedt 

hier structureel en planmatig aandacht aan. Sinds februari 2016 mogen wij ons officieel een 

Gezonde school noemen. Het vignet gezonde school is een erkenning  voor scholen die struc-

tureel werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen en medewerkers. En 

dat doen wij! Speerpunten op onze school zijn de thema’s ‘sport en bewegen’, ‘sociaal 

welbevinden’ en ‘voeding’.  

We willen de kinderen een gezonde, veilige en actieve schoolomgeving bieden, een fris 
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klimaat én hebben aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. 

Een gezonde leefstijl helpt kinderen lekker in hun vel te zitten. Ze houden hun weerstand zo 

op peil en ze krijgen genoeg energie om te leren, te spelen, te sporten en hebben minder 

schooluitval. Wij besteden aandacht aan sport, bewegen, sociaal welbevinden  en gezonde 

voeding tijdens de lessen, maar ook in de praktijk. Dat betekent dat wij ernaar streven dat 

leerlingen op school alleen fruit, groenten en/of brood eten. Snoep en frisdrank zien wij liever 

niet op school.  

Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het thema ‘Bewegen’. We hebben onder 

andere de wekelijkse gymlessen door sportdocenten  met daarnaast de jaarlijkse sportdag, 

mogelijk de schoolzwemkampioenschappen, de schaatsprestatierit en de marathon van Eind-

hoven. Daarnaast bieden we als school ook naschoolse sportactiviteiten.  

Bewegen is leuk, lekker en goed! 
 

Het vignet Gezonde School is een initiatief van twintig landelijke gezondheidsorganisaties. 

Wilt u meer weten over het vignet Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl. 

 

KEIGAAF 

Onze school neemt deel aan het programma KEIGAAF. KEIGAAF is een leefstijlinterventie 

voor basisschoolkinderen. Het doel van KEIGAAF is het bevorderen van een actieve en ge-

zonde leefstijl onder kinderen en gezondheidsachterstanden te voorkomen. In de KEIGAAF-

werkgroep op school zitten leerkrachten en ouders. Zij worden ondersteund door een 

onderzoeksteam die kaders en expertise bieden op het gebied van KEIGAAF-activiteiten. Dit 

schooljaar heeft het onderzoeksteam een inventarisatie gemaakt van de huidige situatie in het 

gebied rondom de school. Met deze resultaten gaat de KEIGAAF-werkgroep dit schooljaar 

aan de slag. Via de Nieuwsbrief van de school wordt u geïnformeerd over de activiteiten en 

resultaten. 

 
 ICT OP SCHOOL 

Binnen onze school spelen computers een belangrijke rol. In alle klassen zijn touchscreens 

aanwezig. Per klas zijn meerdere computers beschikbaar die aangesloten zijn op het netwerk. 

Het gebruik van internet gebeurt onder strikte regels om de veiligheid van de kinderen te 

waarborgen. 

De school heeft de afgelopen jaren mobiele computers aangeschaft, die nu geïntegreerd zijn in 

het dagelijkse lesprogramma.  

 

 21ST CENTURY SKILLS 

De school leidt steeds meer op voor nog onbekende banen. Kinderen moeten daarom m.b.v. 

de 21st century skills worden uitgedaagd en gefaciliteerd om het nog onbekende te ex-

ploreren. De maatschappelijke ontwikkelingen vragen om aanpassingen in onze methodiek. 

De nadruk komt steeds meer te liggen op vaardigheden zoals: vermogen om kritisch, creatief 

en probleemoplossend denken, communiceren, samenwerken en ICT geletterdheid. De school 

is dus verplicht om hiermee aan de slag te gaan. Door de aanleg van WIFI binnen de school is 

bestaande apparatuur vervangen door o.a. mobiele devices.Hierdoor kan de  school de ICT 

mogelijkheden verder uitbreiden om steeds meer tegemoet te komen aan de behoeften van de 

leerlingen en de veranderingen in de maatschappij. Om dit proces goed te begeleiden en te 

ondersteunen heeft SALTO I-coaches aangesteld die zijn toegewezen aan de scholen. 

 

 

 

http://www.gezondeschool.nl/
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 HUISWERK 

In de groepen 4 t/m 8 wordt huiswerk gegeven. Boeken en schriften moeten altijd in een tasje 

worden meegenomen naar huis. Huiswerk kan bijvoorbeeld bestaan uit het leren voor een 

proefwerk, het voorbereiden van een spreekbeurt, het afmaken van een weektaak of werk-

bladen passend bij de leerstof 

 

 ANDERE ACTIVITEITEN: 

Evenementen: 

Op diverse momenten in het schooljaar proberen we, gesteund door de evenementengroep 

(leerkrachten en ouders), er met de kinderen een feest van te maken: dat geldt voor het 

schoolopeningsfeest, de schoolreis voor de kinderen van groep 1 t/m 7 en het schoolkamp 

voor de kinderen van groep 8 in oktober en diverse vieringen door het jaar heen, Sinterklaas, 

Kerst, Carnaval en Pasen. De commissie natuuractiviteiten organiseert i.s.m. leerkrachten van 

de school voor alle groepen natuuractiviteiten. Deze activiteiten staan vermeld op de kalender. 

 

Brabants Verkeersveiligheidslabel (B.V.L.) 

Dagelijks begeven zich alleen al in Noord-Brabant tienduizenden jongeren op weg naar 

school; per fiets, te voet, per brommer of met openbaar vervoer. Helaas niet zonder gevaar. 

Dagelijks staan in de krant berichten over ongevallen met kinderen of jongeren te lezen. 

Riskant verkeersgedrag in combinatie met een gebrek aan kennis en ervaring is de bel-

angrijkste oorzaak van deze ongevallen. Daaraan moet iets gebeuren. Een van de zaken die 

serieus aangepakt moeten worden is de verkeerseducatie. Voor veel scholen is het lastig om 

structureel aandacht te besteden aan verkeersveiligheid. Om scholen hierbij te helpen is het 

project Brabants Verkeersveiligheid Label gestart. Onze school neemt ook deel aan dit pro-

ject. Op bepaalde onderdelen zoals praktijklessen, projecten en ouderbetrokkenheid kunnen 

punten worden behaald. Hiervoor wordt door de school jaarlijks een activiteitenplan ontwik-

keld. Dit plan wordt beoordeeld en op basis daarvan krijgt de school een subsidie toegekend. 

In schooljaar 2007/2008 heeft de school het BVL-label behaald en in schooljaar 2014/2015 is 

de school opnieuw getoetst. De school heeft aangetoond aan alle voorwaarden te voldoen en 

behoudt daardoor het BVL-label. 
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HOOFDSTUK 5  

DE ZORG VOOR DE KINDEREN 
 

 DE AANMELDING EN PLAATSING VAN EEN KIND OP ONZE 

SCHOOL 
Het aanmelden van een kind dient te geschieden door de ouders/verzorgers van het kind. 

Daartoe kan contact opgenomen worden met de directeur voor het maken  van een afspraak 

voor een persoonlijk gesprek. 

In verband met een goede planning van het volgende schooljaar is het nodig nieuwe leer-

lingen aan te melden voor 1 april. 

Zolang er plaats in de groep is, kan een kind vanaf zijn/haar vierde verjaardag worden toege-

laten. Het plaatsen van nieuwe leerlingen in groep 1 is mogelijk tot zes weken voor de zomer-

vakantie. 

In overleg mag het kind van tevoren één of twee ochtenden komen kennismaken. 

 

 SCHORSING EN VERWIJDERING 
Als u of uw kind in of rond de school de gedragsregels van school ernstig overtreedt of als er 

sprake is van gedrag dat de veiligheid van de kinderen, de ouders en/of het personeel van de 

school in gevaar brengt, maken wij dit gedrag direct bespreekbaar. In sommige gevallen kan 

het gedrag aanleiding zijn voor het College van Bestuur om een kind te schorsen of, in het 

ergste geval, te verwijderen van de school. 

Bij de uitvoering van deze maatregelen, volgt onze SALTO-school een schorsings- en ver-

wijderingsprocedure, zoals beschreven in de regeling ‘Toelaten, Schorsen en Verwijderen’. 

Deze is in te zien op school en staat gepubliceerd op de website van 

SALTO(https://www.salto-eindhoven.nl/nl/ouders/regelingen). 

 

 HOE HOUDEN WE DE VORDERINGEN VAN LEERLINGEN BIJ 
Onze school werkt voornamelijk met klassikale instructie. Soms hebben bepaalde kinderen 

behoefte aan extra instructie. Die kunnen ze krijgen als de andere kinderen aan het werk zijn 

gegaan. Dit geldt vooral voor rekenen, lezen en taal. Het is dus niet vanzelfsprekend dat alle 

kinderen even ver zijn. Daarom registreren wij de ontwikkeling van de leerlingen in een leer-

lingvolgsysteem. In dit leerlingvolgsysteem worden de resultaten van de leerlingen vastge-

legd. Vanaf groep 3 maken de leerlingen volgens een vastgestelde toetskalender, landelijk 

genormeerde toetsen op het gebied van rekenen, taal en lezen. Daarnaast wordt ook de ont-

wikkeling van kinderen op andere gebieden getoetst c.q. bijgehouden om te zien of er vol-

doende groei heeft plaatsgevonden. Resultaten naar aanleiding van het leerlingvolgsysteem 

(LOVS) en verdere ontwikkelingen worden tijdens rapportgesprekken besproken met de ou-

ders. 

In de groepen 1 en 2 worden de ontwikkelingen van de leerlingen gevolgd met het observatie 

en registratie instrument KIJK!. Ook de baby-dreumesgroep en peutergroepen van Dikkie & 

en Dik werken met dit observatie- en registratie instrument. Met dit programma in de baby-

dreumes, peuter- en kleutergroepen is er sprake van een doorgaande lijn. 
 

 

 

 

https://www.salto-eindhoven.nl/nl/ouders/regelingen


schoolgids SALTO-school de opbouw                                                            internet: www.bs-opbouw.nl 

zie ook deel 2 met kalender                                                                         e-mail: info@bs-opbouw.nl 20 

 

 

 DE VERSLAGGEVING OVER LEERLINGEN DOOR DE 

LEERKRACHT 
Van elke leerling wordt een dossier bijgehouden. Daarin worden gegevens opgenomen over 

het gezin en toets- en rapportgegevens van de doorlopen leerjaren. Dit dossier wordt op een 

centrale plaats in de school bewaard.  Daarnaast houdt de leerkracht in Eduscope de ouderge-

sprekken, speciale onderzoeken, handelingsplannen en toetsgegevens van elke leerling bij. 

Het dossier en Eduscope is door ouders op verzoek en samen met de groepsleerkracht in te 

zien. Aan het einde van elk leerjaar worden de leerlingen doorgesproken met de volgende 

groepsleerkracht. De kinderen die speciale aandacht behoeven en die opvallen n.a.v. toetsen 

e.d. worden samen met de interne begeleider drie of meer keer per jaar besproken om de 

doorgaande lijn te waarborgen. Waar nodig worden ouders hierover direct geinformeerd of 

later door de eigen groepsleerkracht.   

 

 RAPPORTAGE AAN DE OUDERS 
Communicatie met de ouders over de ontwikkeling en de prestaties van de leerlingen is van 

wezenlijk belang. Twee keer per schooljaar wordt er over de ontwikkeling van het kind  

schriftelijk en mondeling gerapporteerd aan de ouders aan de hand van het rapport. De groe-

pen 1 en 2 krijgen in november geen rapport. Ouders hebben dan een gesprek met de leer-

kracht over de vordering van hun kind(eren). Aan het einde van het schooljaar wordt er nog 

één keer schriftelijk en facultatief (op verzoek van ouders en/of leerkracht) mondeling gerap-

porteerd.  Als er tussentijds stagnatie in (leer)ontwikkeling plaatsvindt, neemt de leerkracht 

contact op met de ouders. Van ouders wordt verwacht dat zij contact opnemen met de leer-

kracht, als zij merken dat er (leer)problemen zijn met hun kind. 

 

 DE POVO-PROCEDURE 

De POVO-procedure (Primair Onderwijs-Voortgezet onderwijs), gericht op het maken van 

een verantwoorde keuze voor een school voor voortgezet onderwijs, wordt uitgevoerd vanaf  

groep 7. 

De procedure maakt deel uit van het leerlingvolgsysteem, doordat deze geijkte toetsen een 

objectief beeld geven van de vorderingen. Uit de gegevens kunnen conclusies worden getrok-

ken die leiden tot aanpassing van de begeleiding en/of het handelingsplan van de leerling zo-

wel in de thuis- als in de schoolsituatie. 

De werkwijze van de BOVO-procedure: 

-Eind groep 7 wordt de Entree-toets van CITO  afgenomen. De toetsresultaten worden be-

sproken met de  intern begeleider, de leerkracht en de directeur. Daarna wordt de toetsuitslag 

besproken met de ouders en wordt een voorlopig advies geformuleerd. 

-In groep 8 wordt de NIO afgenomen bij alle leerlingen. De  

toetsresultaten worden met de intern begeleider, de groepsleerkracht en de directeur bespro-

ken. Met deze gegevens, de gegevens uit het CITO-LOVS + leerrendementen en een indivi-

duele beoordeling van elk kind door de groepsleerkracht wordt uiteindelijk een definitief 

schoolverlatersadvies aan de ouders gegeven. In de loop van het schooljaar wordt de CITO-

eindtoets door alle leerlingen uit groep 8 gemaakt. 

-Leerlingen die specifieke ondersteuning behoeven in het Voortgezet Onderwijs worden in 

een vroeg stadium geselecteerd en besproken. 
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 DE OVERGANG NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS 
Door middel van een informatieavond in september en tijdens de rapportageavond in novem-

ber/december krijgen de ouders van de leerlingen van groep 7 en 8 informatie over het voort-

gezet onderwijs, de schoolkeuze en alle zaken die daarmee te maken hebben. 

In februari volgt een individueel schoolkeuzegesprek met de ouders van leerlingen van groep 

8 met een definitief schooladvies. In de klas wordt op groepsniveau speciale aandacht besteed 

aan het keuzeproces. Met de leerlingen worden enkele scholen voor voortgezet onderwijs be-

zocht. Tijdens de open dagen kunt u zelf met uw kind  de scholen voor voortgezet onderwijs 

bezoeken. Ouders melden hun kind zelf aan op de school voor voortgezet onderwijs van hun 

keuze. 

 

 EXTRA ONDERSTEUNING VOOR KINDEREN MET SPECIFIEKE 

ONDERWIJSBEHOEFTEN 
Op SALTO-basisschool de Opbouw werken we volgens de cyclus van Handelings Gericht 

Werken  

( HGW). Dit betekent dat leerkrachten in een groepsoverzicht per leerling melden wat de 

stimulerende factoren zijn van de leerling  (wat goed gaat en positief is), de belemmerende 

factoren ( wat het kind kan belemmeren in zijn ontwikkeling) en wat de onderwijsbehoeften 

zijn (wat het kind nodig heeft om goed te kunnen functioneren zowel cognitief als sociaal 

emotioneel). Niet alleen kind kenmerken maar ook omgevingsfactoren ( onderwijs leer- en 

opvoedingssituatie) spelen hierbij een rol. 

Deze bevindingen komen tot stand door observaties, gesprekken met ouders en leerlingen, 

KIJK!, methoden afhankelijke toetsen en methoden onafhankelijke toetsen ( CITO toetsen) en 

onderzoekgegevens. 

Het groepsoverzicht wordt “vertaald” naar het groepsplan. Op basis van deze gegevens 

worden kinderen ingedeeld in 3 groepen: basisgroep, verkorte instructie groep en verlengde 

instructie groep. In groepsbesprekingen en leerlingenbesprekingen met de Interne Begeleider 

wordt het groepsplan besproken. Behalve de indeling in groepen wordt ook beschreven welke 

doelen er gehaald dienen te worden en op welke wijzen leerkrachten de doelen willen halen. 

Tevens wordt ieder groepsplan geëvalueerd en waar nodig weer bijgesteld. Dit gebeurt min-

imaal 2 tot 4  keer per jaar. 

Het kan zijn dat, ondanks een goede afstemming van de leerstof en aanpak, het kind niet vol-

doende profiteert van het aanbod. De methoden toetsen en cito toetsen bevestigen dit dan door 

zeer zwakke scores of zeer hoge scores ( 20% afwijking van de landelijke normen). Deze 

kinderen worden besproken met de Intern Begeleider en worden er handelingssuggesties be-

sproken. Per kind wordt steeds bekeken hoe we aan die onderwijsbehoeften tegemoet kunnen 

komen en welke ondersteuning daarvoor nodig is. Op school wordt gewerkt met een tutor 

voor de groepen 1 en 2, daarnnaast beschikt de school over drie onderwijsassisten. Zo nodig 

kan de ortho pedagoog van Salto geraadpleegd worden.Mocht er meer nodig zijn dan maken 

we gebruik van de Expertise Dienst van SALTO of andere externe instanties. 

De handelingssuggesties kunnen in een individueel handelingsplan of groepsplan beschreven 

worden.  De kinderen die zeer hoge scores laten zien krijgen verrijkingsstof of verdi-

epingsstof. De kinderen met zeer zwakke scores krijgen op basis van analyses van de toetsen 

aangepaste leerstof.  

Wanneer de achterstand te groot is > 1 ½ jaar wordt er een Ontwikkelingsperspectief (OPP) 

gemaakt waarin staat vermeld op welk niveau kinderen in groep 8  de basisschool zullen gaan 

verlaten. 
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Uiteraard wordt dit ook altijd besproken met ouders. Het OPP wordt jaarlijks geëvalueerd met 

ouders en ouders ondertekenen het document voor instemming (werken met een OPP) en 

overeenstemming ( hoe er gewerkt wordt om de orestaties te verbeteren).    

 

 

 

 PASSEND ONDERWIJS 
Vanaf 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Hiermee krijgen schoolbes-

turen binnen een bepaald gebied de taak elke leerling een passende onderwijsplek te bieden. 

SALTO-scholen werken daarom samen met andere basisscholen en scholen voor speciaal 

(basis)onderwijs in de regio Eindhoven, Best en Son & Breugel. Samenwerkingsverband PO 

Eindhoven coördineert deze samenwerking. De wijze waarop er wordt samengewerkt, staat 

beschreven in het ondersteuningsplan “Samen voor kinderen”. De doelstelling van het 

samenwerkingsverband is: ’Onderwijs zo veel mogelijk dicht bij huis, bij voorkeur in het reg-

ulier basisonderwijs, met betrokkenheid van ouders en met respect voor de keuze van ouders‘. 

Meer informatie over het samenwerkingsverband vindt u aan op de website: www.po-

eindhoven.nl De adresgegevens van het samenwerkingsverband zijn: Odysseuslaan 2 5631 

JM Eindhoven Tel.: 040-2968787 E-mail: info@po-eindhoven.nl. 

 

Zorgplicht 
Zorgplicht begint, nadat u bij de schriftelijke aanmelding van uw kind aangeeft dat het kind 

extra ondersteuning nodig heeft. De school onderzoekt, na de aanmelding, de onderwijsbe-

hoeften van uw kind en kijkt vervolgens naar de ondersteuningsmogelijkheden van de school. 

Als de school de ondersteuning kan bieden die uw kind nodig heeft, laat de school het kind 

toe. Als dat niet het geval is, bekijken we in overleg met u welke andere school het best pas-

sende onderwijs voor uw kind aanbiedt. 

 

Basisondersteuning en extra ondersteuning 
In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) beschrijft de school wat de basisondersteuning is en 

wat de school aan extra ondersteuning biedt. Het schoolondersteuningsprofiel vindt u op de 

website van onze school. 

Leerlingen waarvoor de basisondersteuning niet voldoende is, bieden we extra ondersteuning. 

Voor leerlingen met een individuele extra ondersteuning, stelt de school een ontwikkeling-

sperspectief op. 

 

Verwijzing naar speciaal basisonderwijs (SBO) of speciaal onderwijs (SO) 
Waar het in het belang van het kind nodig is, vindt, in overleg met u, verwijzing plaats naar 

het SBO of SO. In geval van verwijzing volgt onze school een vastgestelde procedure. Hierbij 

staat een toelaatbaarheidsverklaring centraal, die onder meer is gebaseerd op het oordeel van 

twee deskundigen.  

 

 DE VOORZIENINGEN 
Wanneer het probleem van de leerling ingewikkelder lijkt of wanneer de groepsleraar en de 

interne begeleider besluiten om ook nog deskundig advies te vragen aan de adviseur leerlin-

genzorg van SALTO, gebeurt dit in het zogenaamde spreekuur. 

Uit het spreekuur komen adviezen naar voren. Het advies kan zijn 

1) een hulpprogramma voor in de klas, of eventueel thuis; 

2) observatie door de adviseur in de klas; 

http://www.po-eindhoven.nl/
http://www.po-eindhoven.nl/
mailto:info@po-eindhoven.nl
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3) deskundigheid inroepen vanuit de expertisedienst van SALTO; dit is een steun voor de 

leerkracht en/of leerling in de klas; 

4) een uitgebreider onderzoek laten plaatsvinden. 

Uit het onderzoek kan blijken: 

a) dat de hulp aan het kind op school gegeven kan worden op voorwaarde dat dit haalbaar is 

voor kind en school; 

b) of dat verder onderzoek noodzakelijk is;  

c) of er externe hulp ingezet moet worden (zowel intern als extern); 

d) dat onze school geen verdere mogelijkheden voor hulp kan bieden en er vervolgstappen 

genomen dienen te woren. 

Ouders worden hiervan nauwgezet op de hoogte gehouden en betrokken in de verdere besluit-

vorming. De rol van de interne begeleider hierin is om samen met de groepsleerkracht te ko-

men tot een zo goed mogelijke begeleiding van het kind. Ook heeft de interne begeleider ge-

regeld contact met de leerkracht (en de ouders) over de vorderingen van het plan van aanpak. 
 

 AFNAME NSCCT 
Om het perspectief van de leerlingen te bepalen wordt in groep 4 en 6 de NSCCT (Niet 

Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test) afgenomen. De doelstelling van deze toets is het in 

beeld brengen van de cognitieve capaciteiten van de leerlingen zodat het onderwijsaanbod op 

de capaciteiten van de groep en de leerling kan worden afgestemd. Het onderzoek is een ont-

wikkelde werkwijze om beter zicht te krijgen op de cognitieve capaciteiten van kinderen. 

Hiermee kunnen leerkrachten hun instructies mog beter afstemmen op de ontwikkelingsbe-

hoefte van kinderen. Ouders worden vooraf door de school geïnformeerd over het onderzoek. 

 

 DYSLEXIEVERKLARING: 

De school draagt zorg voor een adequate aanpak bij problemen in de ontwikkeling van het 

lezen volgens het protocol dyslexie. De leerkrachten van de school hebben hierin scholing 

gevolgd. Bij de overgang naar het voortgezet onderwijs kunnen de gegevens samengevat 

worden overgedragen na toestemming van de ouders. Indien voor de begeleiding op het 

voortgezet onderwijs een dyslexieverklaring wenselijk is, draagt het voortgezet onderwijs 

zorg voor de procedure en de eventueel daarmee verbonden kosten in overleg met de ouders.”
 

 DE KANGOEROEGROEP 
De Kangoeroegroep heeft na een pilotperiode een vaste plek binnen de organisatie van de 

school gekregen. Leerlingen van de groepen 3 t/m 8 die extra uitdaging nodig hebben, worden 

enkele dagdelen per week begeleid en geholpen. De extra uitdaging in groep 3 start na onge-

veer een half jaar. Er is inmiddels een beleidsplan geschreven, waarnaar gehandeld wordt. 

Een van de leerkrachten van de school heeft de opleiding Talentbegeleider afgerond. Zij is 

komend schooljaar de enige kangoeroeleerkracht die de kinderen begeleidt en helpt. Dit zal in 

de kangoeroegroep, maar ook, indien nodig, in de klas gebeuren. 

Ook de digitale leerschool wordt ingezet om leerlingen meer uitdaging te bieden.  
 

 PLAATSING EN VERWIJZING VAN LEERLINGEN MET 

SPECIFIEKE BEHOEFTEN 
In overleg met de ouders kan er, na onderzoek, besloten worden dat een kind beter af is met 

verwijzing naar een speciale school voor basisonderwijs (zie blz. 21 Passend Onderwijs) 

Voor kinderen die ver vooruit zijn op de basisleerstof heeft de school een vaste procedure 

ontwikkeld en vastgelegd. Op dit moment wordt er gekozen voor opvang binnen de groep of 
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in de kangoeroegroep. Om aan de ontwikkeling van de leerling tegemoet te komen kan er 

verbreding en verdieping van de leerstof worden aangeboden. Daarnaast wordt er gewerkt aan 

de executieve functies van kinderen (deze functies beïnvloeden je gedrag en leren). Versneld 

leren heeft niet de voorkeur op de Opbouw maar wordt ook niet als onmogelijkheid gezien. 

Als het toch noodzakelijk blijkt een leerling een jaar te laten overslaan, speelt zijn/haar sociaal 

emotionele ontwikkeling hierbij een belangrijke rol. 

 

 GELUKKIG GEZONDE KINDEREN 
 

Wat kan Jeugdgezondheid betekenen voor u en uw kind? 
 

Gezond en veilig (op)groeien gaat bij de meeste kinderen vanzelf.  Als ouder of verzor-

ger gaat u voor het beste voor uw kind, zodat hij of zij kan opgroeien in een veilige en 

stimulerende omgeving. Maar kinderen op de basisschool ontwikkelen zich razendsnel. 

En dat roept ook wel eens twijfels, vragen of zorgen op. Dan kan Jeugdgezondheid hel-

pen.  

 

Jeugdgezondheid 

Onze school werkt samen met het team Jeugdgezondheid van de GGD Brabant-

Zuidoost. Het team bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige, assistent en een mede-

werker gezondheidsbevordering. De jeugdverpleegkundige neemt deel aan de zorgstructuur 

van de school. 

 

Wat kunnen zij voor u en uw kind betekenen?  
Zit uw kind in groep 2 of 7? Dan ontvangt u een uitnodiging voor een gezondheidsonderzoek. 

Tijdens dit onderzoek kijken de medewerkers van het team naar de lichamelijke, psychische 

en sociale ontwikkeling van uw kind. Denk aan groei, gewicht, leefstijl, spraak en taal, maar 

ook aan schoolverzuim en gedrag. Misschien heeft u zelf vragen? Tijdens het onderzoek kunt 

u die stellen.  

Ook in groep 7 besteedt het team Jeugdgezondheid aandacht aan de ontwikkeling van uw kind 

en aan verschillende leefstijlthema’s. Daarnaast worden alle kinderen in groep 7 gemeten en 

gewogen. 

 

Even praten…. 

Mijn dochter in groep 3 is nog niet helemaal zindelijk.  Mijn zoon van 9 vindt het moeilijk 

om met andere kinderen samen te spelen. Zijn die driftbuien van mijn kind normaal en 

hoe kan ik daar het best mee omgaan? Een lastige eter aan tafel…..  
Voor dit soort vragen kunt u altijd terecht bij het team Jeugdgezondheid. Praten met een des-

kundige van Jeugdgezondheid biedt vaak nieuwe inzichten en helpt u verder. Zij bieden een 

luisterend oor, geven hulp en advies en informatie die helpt.  Als het nodig is verwijzen ze 

door.  

 

Extra informatie… 

Betrouwbare en actuele informatie over opgroeien en opvoeden vindt u op de website 

www.informatiediehelpt.nl  De informatie is ontwikkeld door de Stichting Opvoeden.nl in 

samenwerking met wetenschappers en deskundigen uit de praktijk en is getoetst door ouders.  

 

Inentingen  

In het jaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt hij of zij de laatste twee inentingen tegen DTP 

http://www.informatiediehelpt.nl/
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(Difterie, Tetanus en Polio) en BMR (Bof, Mazelen en Rode hond). Meisjes krijgen in het jaar 

dat ze 13 worden  ook de vaccinatie tegen HPV (baarmoederhalskanker) aangeboden. De 

GGD verstuurt de uitnodigingen en vaccineert op een aantal centrale locaties in de regio. 

Meer info op www.bmr-dtpprik.nl, www.hpvprik.nl of www.rijksvaccinatieprogramma.nl  

 

 

 

Altijd welkom 

Heeft u vragen of wilt u een afspraken maken voor een gezondheidsonderzoek of gesprek? U 

kunt contact opnemen met de sector Jeugdgezondheid  

 Kijk op de website www.ggdbzo.nl/ouders  en klik op de button “ik heb een vraag 

 Of bel de GGD Brabant-Zuidoost via: 088 0031 414 op maandag t/m vrijdag van 8.30 

tot 17.00 uur.  

De GGD doet meer… 

-De GGD helpt scholen bij projecten over bijvoorbeeld overgewicht, genotmiddelen, pesten 

en seksualiteit.   

-Medewerkers van de GGD kijken of de school schoon en veilig is en geven hierbij advies. 

-Zij verzorgen voorlichtingsbijeenkomsten en cursussen voor ouders, scholen en kinderen. 

-Ze ondersteunen scholen om hoofdluis te voorkomen en te bestrijden 

-Elke 4 jaar doet de GGD een groot onderzoek naar de gezondheid van alle kinderen van 0 

t/m 11 jaar en van 12 t/m 17 jaar. Met de resultaten uit deze onderzoeken kunnen onder ande-

re gemeenten en scholen hun beleid en activiteiten ontwikkelen.  

 

 WIJEINDHOVEN  
Als ouder(s) wilt u natuurlijk dat het met uw kind(eren) goed gaat op school. En gelukkig is 

dit meestal ook zo. Maar toch kan het gebeuren dat het met uw kind(eren) op school wat min-

der goed gaat. Heeft dat met leren te maken, dan kunt u daar met de leerkracht(en) van uw 

kind(eren) over praten.  Maar er kan ook iets anders aan de hand zijn. Bijvoorbeeld dat uw 

kind vaak bij ruzies is betrokken. Dat het niet zo goed luistert. Of niet goed in zijn/haar vel 

zit.  Hiervoor zijn medewerkers van WIJeindhoven aan school verbonden. Dat zijn professio-

nele ondersteuners die samen met u bespreken wat er nodig is om uw kind te helpen. Daarbij 

bekijken ze  eerst wat u zelf kan doen. En of familie, vrienden, buren u daarbij misschien 

kunnen helpen. Lukt het niet om op deze manier een oplossing te vinden voor uw kind? Dan 

bekijken de ondersteuners van WIJeindhoven samen met u en uw kind wat de verdere stappen 

zijn.  Susanne Verhallen en Danielle Sanderson zijn medewerkers bij het WIJeindhoven-team 

Woensel Zuidwest en Woensel Noord Ontginningen als eerste aanspreekpunt aan Spilcentrum 

de Barrier verbonden. U kunt hen bereiken via de leerkracht van uw kind(eren), via het e-

mailadres woenselzuidwest@wijeindhoven.nl  of woenselontginning@wijeindhoven.nl U 

kunt  ook bellen met 040-2388998. Op bepaalde momenten, zoals bijvoorbeeld op een ouder 

koffieochtend of een algemene informatieavond, zijn zij op school aanwezig zijn. Dan kunt u 

ook met hen praten en uw vragen stellen. Mocht daaruit blijken dat u gebaat zou zijn bij on-

dersteuning door een medewerker van WIJeindhoven, dan komt uw aanmelding binnen bij het 

WIJeindhoven-team. Een medewerker zal bij u thuis komen om te luisteren naar uw vragen en 

om samen met u te bekijken welke ondersteuning u nodig heeft.  Als u vindt dat u ondersteu-

ning nodig heeft, maak er dan gerust gebruik van! 

 

 

http://www.bmr-dtpprik.nl/
http://www.hpvprik.nl/
http://www.rijksvaccinatieprogramma.nl/
http://www.ggdbzo.nl/ouders
mailto:woenselzuidwest@wijeindhoven.nl
mailto:woenselontginning@wijeindhoven.nl
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 MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING 
Binnen het onderwijs hanteren we de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. 

Dat houdt in dat de school een procedure volgt bij signalen van huiselijk geweld, kindermis-

handeling, seksueel geweld, vrouwelijke genitale verminking (ook wel vrouwenbesnijdenis 

genoemd) en eer gerelateerd geweld. De procedure staat in het Protocol Kindermishandeling 

Spil Eindhoven beschreven. Dit protocol is in te zien. Indien u hierover vragen heeft, kunt u 

deze onder andere stellen aan de schoolcontactpersoon. 

 

 LUMENS:  
Pedagogische ondersteuning is bedoeld voor ouders met kinderen in de leeftijd van 0 tot 6 

jaar.  

Ouders spelen de belangrijkste rol in de ontwikkeling van hun kinderen. Door de manier 

waarop een ouder met zijn kind praat en speelt zal het veel leren. Maar misschien lukt het niet 

altijd om uw kind in zijn ontwikkeling goed te ondersteunen, bijvoorbeeld in de opvoeding of 

omdat de Nederlandse taal nog niet voldoende beheerst is. 

 

Mocht u een helpende hand kunnen gebruiken bij de ondersteuning van uw kind dan komt de 

pedagogisch ondersteuner op huisbezoek om u hierbij te helpen. Zij kijkt samen met de ou-

ders wat er nodig is en samen wordt er een plan op maat gemaakt.  

Op basis van dit plan dat speciaal afgestemd wordt op de situatie, gaat de ouder samen met 

het kind thuis aan de slag en wordt er spelenderwijs gewerkt aan zijn of haar ontwikkeling. De 

pedagogisch ondersteuner begeleidt hierbij zo kort als mogelijk, maar zo lang als nodig. Ou-

ders leren tijdens dit traject juist hoe zij zélf hun kind kunt ondersteunen en stimuleren. In het 

plan maken we maximaal gebruik van de materialen die uw kind op school al gebruikt. Ook 

stemmen we af met organisaties en mensen waarmee uw kind al te maken heeft.  
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HOOFDSTUK 6 

DE LERAREN 

 WIE WERKEN ER IN DE SCHOOL? 
Op onze school werken 27 groepsleraren. Fulltimers, parttimers, ervaren en beginnende leer-

krachten. Sommigen zijn bekwaam in het werken met kleuters, anderen zijn gespecialiseerd in 

het werken met oudere kinderen. Aan hen vertrouwen de ouders hun kind toe. De kwaliteit 

van de school is vooral afhankelijk van de mensen die met de kinderen werken. 

De teamleden werken niet op eigen houtje, maar besteden veel tijd aan samenwerking en 

overleg. Leerkrachten helpen elkaar om hun les te verbeteren, onder het motto: de Opbouw is 

goed, maar het kan altijd beter. 

Jaarlijks wordt ook geld uitgetrokken voor nascholing waarmee de leerkrachten cursus-

sen/opleidingen volgen om op de hoogte te blijven en zich verder te bekwamen in hun vak. 

De directeur heeft de dagelijkse leiding. De interne begeleiders werken in samenspraak met 

de groepsleraren aan zo goed mogelijke zorg voor uw kind. De schoolassistent is de onmisba-

re hulp voor alle hand- en spandiensten op school.  

De namen van alle medewerkers staan vermeld in de kalender/schoolgids deel 2. 

 

 WIJZE VAN VERVANGING BIJ ZIEKTE, COMPENSATIEVERLOF,   

   STUDIEVERLOF OF SCHOLING 
Wanneer leerkrachten afwezig zijn vanwege ziekte, of anderszins, zullen wij altijd alles in het 

werk stellen om de lessen gewoon doorgang te laten vinden, door middel van een vervangen-

de leerkracht. In geval van onvoorziene omstandigheden hebben wij, in samenspraak met de 

Medezeggenschapsraad (MR), een noodplan geformuleerd waarin met elkaar is afgesproken 

wat er met de leerlingen gebeurt wanneer geen vervanging beschikbaar is. 

 

 DE LERAAR IN OPLEIDING (LIO) 
In principe wordt jaarlijks, mede afhankelijk van het aanbod, een leraar in opleiding toege-

voegd aan het team van onderwijsgevenden voor 2 of 3 dagen per week. Deze dagen worden 

in overleg aansluitend ingevuld.  

 

 DE BEGELEIDING EN INZET VAN STAGIAIRES 
Jaarlijks hebben wij verscheidene stagiaires in de klassen van de opleiding leraar basisonder-

wijs (Fontys PABO en De Kempel) en de opleiding onderwijs- en klassenassistent (Summa-

college). Wij vinden het onze plicht om studenten in de gelegenheid te stellen om op onze 

school een oefensituatie te vinden. Dit schooljaar start onze school als opleidingsschool ver-

bonden aan de Fontys Pabo Hogeschool.
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HOOFDSTUK 7 

DE OUDERS 
 

 INFORMATIE VOOR GESCHEIDEN OUDERS 
Om op een goede manier met elkaar samen te werken, moeten de school en u elkaar blijven 

informeren over belangrijke ontwikkelingen van uw kind(eren). Daarom informeren wij u 

over allerlei relevante zaken die uw kind(eren) en de schoolorganisatie betreffen, zoals: rap-

porten, nieuwsbrieven, voortgangsrapportages, de schoolgids, ouderavonden en verzoeken om 

toestemming voor onderzoek of begeleiding. Van u verwachten wij dat u ons tijdig en naar 

waarheid informeert over belangrijke ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het 

onderwijsleerproces van uw kind(eren). 

 

Ook als u gescheiden bent, heeft u recht op bepaalde informatie over uw kind. De school in-

formeert beide ouders, die na de scheiding met het ouderlijk gezag belast zijn, op een gelijke 

wijze en (indien mogelijk) op een gelijk tijdstip. Als u alleen bent belast met het ouderlijk 

gezag, informeert de school in eerste instantie alleen u. U bent als ouder met ouderlijk gezag 

wettelijk verplicht de informatie van de school door te geven aan de ouder die niet met het 

gezag belast is. Als de ouder zonder ouderlijk gezag informatie van de school wenst, kan dit 

door een gesprek aan te vragen bij de directeur van de school. Tijdens dit gesprek verstrekt de 

directeur geen informatie, die niet aan de ouder met ouderlijk gezag is verstrekt. De directeur 

kan informatie weigeren te geven, wanneer hij/zij dit in het belang van uw kind(eren) 

noodzakelijk vindt. 

 

In geval van voogdijschap vindt de informatieverstrekking aan de gezinsvoogd op eenzelfde 

wijze plaats als aan ouders met ouderlijk gezag. 

 

De school heeft geen informatieplicht aan nieuwe partners. De school verstrekt geen informat-

ie aan de nieuwe relatie, tenzij u als ouder(s) met ouderlijk gezag hierin toestemming ver-

leent/verlenen en (een van hen) ook aanwezig is/zijn bij het gesprek. 

Meer informatie vindt u in het SALTO-protocol ‘Informatieverstrekking aan (Gescheiden) 

Ouders/Verzorgers’. Deze is in te zien via de website van SALTO (https://www.salto-

eindhoven.nl/nl/ouders/regelingen). 

 

 HET BELANG VAN DE BETROKKENHEID VAN OUDERS 
De ouders zijn verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kind, ook voor de periode dat het 

op school is. 

De school blijft voortdurend met de ouders in gesprek om na te gaan wat zij belangrijk vinden 

dat er op school met hun kind gebeurt. De school legt verantwoording af aan de ouders. 

Het is heel belangrijk ouders bij het onderwijs van hun kind te betrekken: ouderparticipatie, 

hand- en spandiensten, hulp in de klas, mede beleid maken en medezeggenschap  nemen een 

belangrijke plaats in.  

Ouderbetrokkenheid is goed voor de kinderen van onze school en draagt bij aan het beter 

verwezenlijken van de missie van de school zoals genoemd in hoofdstuk 3. 

 

 

 

https://www.salto-eindhoven.nl/nl/ouders/regelingen
https://www.salto-eindhoven.nl/nl/ouders/regelingen
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 COMMUNICATIE: 
Korte communicatielijnen zijn belangrijk. E-mail is een handig eigentijds communi-

catiemiddel. Alle medewerkers zijn er van doordrongen dat niet elke boodschap zich leent 

voor e-mail.  

Onderwijs inhoudelijke feedback wordt altijd in een gesprek gegeven. Bij voorkeur in een 

formele setting. 

Naast de rechtstreekse, dagelijkse communicatie met individuele ouders, is er ook communi-

catie met groepen ouders met name op ouderavonden: luistergesprekken, rapportageavonden, 

informatieavonden, inloopavond, voorlichting over keuze voortgezet onderwijs, intakege-

sprekken en dergelijke. 

Daarnaast is er een aantal schriftelijke communicatiemiddelen om ouders te informeren, zoals 

 De Nieuwsbrief (wordt verstrekt via de e-mail en is in te zien op de website van de 

school) en wordt op A3 formaat opgehangen op het bord in de hal van de school 

 Schoolgids deel 1 en 2 

 De kalender 

 De schoolkrant "weet-je-veel" (digitaal) 

 Communicatie van de ouderraad- en MR-vergaderingen via de Nieuwsbrief van de 

school 

 De mogelijkheid om via een speciaal e-mailadres te communiceren met OR/MR en/of 

vragen te stellen (ouderrraad@bs-opbouw.nl en mr@bs-opbouw.nl) )  

 De website: www.bs-opbouw.nl 

 

 ONDERWIJSKUNDIG RAPPORT 

Wanneer een leerling de school verlaat, stelt de school een onderwijskundig rapport op ten 

behoeve van de nieuwe school. In het rapport staan methodische,  pedagogische en didacti-

sche gegevens over de leerling. Wanneer de leerlingen doorstromen naar het voortgezet on-

derwijs krijgen ouders inzage in het onderwijskundig rapport en kunnen desgewenst een 

exemplaar opvragen. 

 INSPRAAK 
U bent belangrijk voor de school. 

Een goed contact met de ouders staat op SALTO-basisschoolschool de Opbouw hoog in het 

vaandel. 

Ouders mogen hun stem laten horen, meepraten en meedenken over aangelegenheden die van 

belang zijn voor de school. 

Dit kan als lid van de ouderraad of de medezeggenschapsraad. 

 

Wat is de medezeggenschapsraad: 

Samen met drie leerkrachten vormen drie ouders een soort ondernemingsraad. De directeur is 

afgevaardigde namens het bevoegd gezag. Zij bespreken velerlei zaken die met het onderwijs 

samenhangen.  

 

Belangrijke gespreksonderwerpen zijn o.a. de schoolgids, het schoolplan en de klasseninde-

ling. De medezeggenschapsraad vergadert gemiddeld 10X per jaar. Data zijn te vinden op de 

schoolkalender. Als u lid wilt worden van de medezeggenschapsraad, kunt u zich kandidaat 

stellen. Voor informatie over de medezeggenschapsraad kunt u terecht bij de secretaris van de 

medezeggenschapsraad of voorzitter van de medezeggenschapsraad. 

mailto:ouderrraad@bs-opbouw.nl
mailto:mr@bs-opbouw.nl
http://www.bs-opbouw.nl/
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Wat is de ouderraad: 

De ouderraad behartigt de belangen van de ouders en wordt gevormd door ouders die betrok-

ken zijn bij de school. De ouderraad wordt aangevuld door een lid van het lerarenteam van de 

school, in dit geval de directeur van de school. De ouderraad van SALTOschool de Opbouw 

is ondergebracht in een stichting en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 

In en rond de school zijn een aantal (ouder)commissies actief. Activiteiten van deze commis-

sies worden tijdens de vergadering besproken. Dit kan zeer direct omdat een aantal leden van 

de ouderraad ook lid zijn van die deelcommissies. De samenstelling van de ouderraad beperkt 

zich niet tot ouders, die ook actief zijn  in andere commissies. Alle ouders die mee willen den-

ken en praten over de school zijn van harte welkom.  

 

De ouderbijdrage: 

De ouderraad int en beheert ook de vrijwillige ouderbijdrage. De ouderbijdrage is een bijdra-

ge per kind per schooljaar. De penningmeester van de ouderraad beheert dit fonds en hieruit 

worden activiteiten betaald die niet voor vergoeding van het rijk of de gemeente in aanmer-

king komen zoals: 

* schoolopeningsfeest 

* sinterklaaspresentjes 

* kerstviering/paasviering 

* sportactiviteiten 

* natuuractiviteiten 

* carnaval 

* schoolreis/schoolkamp e.d. 

De wet stelt de ouderbijdrage niet verplicht, maar wij rekenen erop dat iedere ouder de bijdra-

ge zal voldoen. Alleen zo kunnen alle bovenstaande activiteiten ook daadwerkelijk doorgang 

vinden. 

 

Hoe kunt u de ouderraad bereiken: 

De ouderraad vergadert minstens 7X per jaar op maandagavond. Deze vergaderingen zijn 

openbaar en toegankelijk voor alle ouders. Op de kalender kunt u vinden wanneer ze plaats-

vinden. Voor informatie over de ouderraad kunt u terecht bij de voorzitter van de ouderraad 

via: ouderraad@bs-opbouw.nl. De notulen van de vergadering kunt u ook via dit e-mailadres 

opvragen of na verloop van tijd op de website van de school vinden. 

 

 OUDERHULP 
Er zijn op onze school veel activiteiten waar de leerkrachten graag ouders bij betrekken, ook 

bij het onderwijsleerproces. Activiteiten die een betere ontplooiing van de kinderen bevorde-

ren en bijdragen aan een beter functioneren van het onderwijs. 

Ouders die kiezen voor SALTO-basisschool de Opbouw onderschrijven het belang van ouder-

hulp. Voor het goed functioneren van de school is ouderhulp niet verplicht, maar zeer ge-

wenst en een minimale inzet is echt noodzakelijk. 

Aan welk soort activiteiten kunt u als ouder zoal een bijdrage leveren? 

1. Activiteiten die indirect verband houden met het onderwijs, zoals de ouderraad, de mede-

zeggenschapsraad, de evenementencommissie, begeleiding bij schooluitstapjes, verkeersacti-

viteiten e.d. 

2. Activiteiten die direct verband houden met het onderwijs, zoals bibliotheekbeheer, creativi-

teit, natuureducatie enz. 

mailto:ouderraad@bs-opbouw.nl
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3. Assisteren bij het lesgeven, zoals taal/leesspelletjes, creativiteit e.d. 

4. Als klassenouder, hiervoor kunt u gevraagd worden door de leerkracht. 

 

U meldt zich aan met het ouderhulpformulier dat u aan het begin van het schooljaar via uw 

kind krijgt aangereikt. 

Over uw deelname als ouderhulp worden goede afspraken gemaakt, het is immers geen vrij-

blijvende zaak. 

-In het belang van de kinderen en de organisatie van de activiteit is het noodzakelijk dat de 

ouders hun toezegging waarmaken, zodat de continuïteit gewaarborgd blijft. 

-De leerkracht  blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de gang van zaken in de klas. 

-Roken is niet toegestaan in de school, op het schoolplein en bij andere activiteiten waarbij 

kinderen aanwezig zijn. 

-Voor de aanvang van een activiteit krijgt een ouder instructie over de taak. 

-Informatie over kinderen is vertrouwelijk. 

 

 HOOFDLUIS 
Hoofdluis is een regelmatig terugkerend probleem. Op plaatsen waar veel mensen bij elkaar 

komen, kan een besmetting voorkomen. Zowel de school als de ouders zijn verantwoordelijk 

voor de bestrijding van hoofdluis. Er is een ouderwerkgroep, die volgens instructie van 

de GGD de kinderen op vaste tijdstippen controleert op hoofdluis. Dit gebeurt na alle vakan-

ties en eventueel tussentijds als het probleem weer urgent wordt. U wordt op de hoogte ge-

steld wanneer de controles plaatsvinden. De privacy van uw kind wordt daarbij zorgvuldig 

bewaakt. De ouderwerkgroep legt haar bevindingen vast op een leerlingenlijst. De contactper-

soon van de school bewaart de registratielijsten. Indien uw kind hoofdluis of actieve neten 

heeft, wordt u door de school op de hoogte gesteld. 

 

 CONTINUROOSTER 
De school heeft een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen op school overblijven. De 

kinderen van de school hebben drie kwartier  pauze. De kinderen van de groepen 1en 2 spelen 

buiten van 11.45-12.15 uur en eten daarna in de klas samen met de eigen leerkracht. De kin-

deren van groep 3 t/m 5B spelen buiten van 12.15-12.45 uur en eten daarna in de klas samen 

met de leerkracht.. De kinderen uit de groepen 5A t/m 8 eten eerst in de klas samen met de 

leerkracht en gaan daarna naar buiten van 12.45-13.15 uur. Surveillance wordt uitgevoerd 

door de leerkrachten en overblijfouders. 
De school vraagt voor het continurooster een vrijwillige eigen bijdrage van de ouders. Deze 

eigen bijdrage wordt ingezet om enkele overblijfouders te bekostigen die de leerkrachten on-

dersteunen bij het overblijven. Voor schooljaar 2018/2019 is de bijdrage €30,-- per kind. 

De betaling voor het continurooster kunt u op twee manieren doen: 

-Via een bank- of giro-overschrijving naar rekeningnummer NL 31 INGB 0000883229 t.n.v. 

SALTO inzake de Opbouw. Bij omschrijving/mededeling de naam van uw kind, groep en 

betaling continurooster vermelden. 

-In een gesloten envelop contant betalen aan de leerkracht van uw kind. U ontvangt een kwi-

tantie. 
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 V.S.O (voorschoolse opvang) / B.S.O. (buitenschoolse opvang) 
De school voorziet in een dienstenaanbod op het terrein van Buitenschoolse opvang, dat aan 

de vraag van de ouders voldoet. De school heeft gekozen voor uitbesteding en heeft een con-

tract gesloten met kinderopvang Dikkie & Dik. Kinderopvang Dikkie&Dik is spilpartner van 

de school. De opvang is gevestigd in hetzelfde gebouw grenzend aan de school. Dikkie &Dik 

biedt dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar, peuteropvang voor kinderen van 2 tot 4 jaar 

en voor- en buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar. 

 

 EHBO/Ongelukken/Medicijngebruik 

Het kan gebeuren dat uw kind een verwonding oploopt op het plein, tijdens de gymles, in de 

klas of bij het overblijven. Indien nodig verlenen speciaal opgeleide leerkrachten eerste hulp 

(BHV-ers). Als een bezoek aan een arts of het ziekenhuis nodig is, wordt u altijd op de hoogte 

gesteld. Het is dus van belang dat de school over de goede telefoonnummers beschikt. 

Ouders/verzorgers zijn de eerst verantwoordelijken en gaan dus met hun kind naar de arts of 

het ziekenhuis. Als u onbereikbaar bent, neemt de school zelf het initiatief. 

Als uw kind onder schooltijd en door de leerkracht medicijnen krijgt  

toegediend, vragen wij daarvoor schriftelijk toestemming. Deze toestemming kunt u  

geven na overleg met de leerkracht. De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het 

verkeerd toedienen van medicijnen.  

 

 SCHOOLVERZEKERING 
SALTO beschikt over een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering. Op grond van deze 

verzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel, vrijwilligers) 

verzekerd. 

Deze ongevallenverzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering als een ongeval tot bli-

jvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk 

meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt. 

De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school (c.q. het schoolbestuur) zelf als de 

medewerkers die voor de school actief zijn, dekking tegen schadeclaims als gevolg van on-

rechtmatig handelen. Wij attenderen u in dat verband op twee aspecten, die vaak aanleiding 

zijn tot een misverstand: 

- De school / het schoolbestuur is niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens 

de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. De verzekering vergoedt dus niet 

alle schade die in schoolverband is ontstaan. De school is alleen aansprakelijk als de 

schade is voortgekomen uit het in gebreke blijven van de school. Er moet een 

duidelijk verband zijn tussen de oorzaak van de schade en het gevolg van het 

tekortschieten van de school. Een voorbeeld waarbij de verzekering de schade niet uit-

keert, is wanneer aan een bril schade ontstaat door deelname aan de gymnastiekles. 
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- In het geval dat de schade is veroorzaakt door het gedrag van uw kind, is de school/ 

het schoolbestuur niet aansprakelijk. Voor kinderen jonger dan 14 jaar geldt dat u als 

ouder verantwoordelijk bent voor het doen en laten van uw kind. U bent in deze geval-

len zelf verantwoordelijk voor de schade die door uw kind is veroorzaakt. Het is dus 

van belang dat u zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluit. 

 KLACHTENREGELING 
Als u een probleem, kritische opmerking of klacht heeft over zaken die de school betreffen, 

vragen wij u vriendelijk dit kenbaar te maken. We gaan ervan uit dat de meeste zaken in 

onderling overleg met de persoon in kwestie en/of de directeur van de school op te lossen zijn. 

In sommige gevallen komt het voor dat we er op school niet uitkomen. U kunt dan gebruik 

maken van de klachtenregeling van SALTO. In geval van (een vermoeden van) een misstand, 

kunt u gebruik maken van de regeling “Omgaan met het vermoeden van een misstand”. Beide 

regelingen liggen ter inzage op school en kunt u vinden op de website van SALTO. 
 

De procedure voor het indienen van een klacht of het melden van een misstand bij SALTO is 

als volgt bondig samen te vatten: u meldt uw klacht of het vermoeden van een misstand bij de 

ambtelijk secretaris klachten van SALTO. De ambtelijk secretaris klachten zal eerst nagaan of 

u geprobeerd heeft het probleem op schoolniveau op te lossen of dat het (een vermoeden van) 

een misstand betreft. Vervolgens verwijst de ambtelijk secretaris klachten u door naar het 

juiste orgaan voor verdere behandeling van uw klacht of uw vermoeden. Als deze stap u, na 

behandeling van uw klacht, geen oplossing biedt, kunt u contact opnemen met de 

onafhankelijke landelijke klachtencommissie Stichting Onderwijsgeschillen. Op de website 

www.onderwijsgeschillen.nl vindt u hierover meer informatie.  
 

Hieronder staat een schematische weergave van de klachtenregeling van SALTO. Als u vra-

gen hebt over deze regelingen of als u advies wenst over stappen die u kunt zetten in het kader 

van uw klacht of uw vermoeden, dan kunt u zich wenden tot de schoolcontactpersoon. 
 

Aard van de klacht 

 
Onderwijsinhoudelijk Schoolorganisatie         Rechtspositioneel  Ongewenst gedrag          Misstand 

Bijvoorbeeld:    Bijvoorbeeld:           Besluit    Bijvoorbeeld:           Bijvoorbeeld: 

 - methodes  - vakanties/ vrije dagen    Bijvoorbeeld:  - pesten             - strafbaar feit 

 - werkwijze in de klas - ouderbijdrage          - opzegging contract - discriminatie, racisme      - grove schending 
 - overgaan/ doubleren - schoolgebouw          -disciplinaire maatregel - agressie, geweld                beleidsregels 

        - seksuele intimidatie          -dreigend gevaar 

 
Stap 1 Oplossen op schoolniveau 

 

a. Bespreken met personeelslid 
b. Bespreken met directeur van de school 

U kunt in deze fase ook de schoolcontactpersoon inschakelen 

 
Stap 2 Oplossen op bestuursniveau 

 

1. Contact opnemen met ambtelijk secretaris klachten van SALTO 

2. U wordt doorverwezen naar juiste orgaan voor uw klacht 
 

 

 
 

 

 

http://www.onderwijsgeschillen.nl/
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College van Bestuur                       Externe vertrouwenspersoon Andere organen 

    Organisatorische/          Ongewenst gedrag/       Afdeling P&ORaad van Toezicht/ 

    Onderwijsinhoudelijke klachten/        Vermoeden van een misstand.      Politie/ 
    Bezwaar tegen besluit.         - Mediation tussen school en klager      Justitie/ 

    - Onderzoek naar toedracht en        - Begeleiding klachtenprocedure      Vertrouwensinspecteur/ 

      omstandigheden         - Begeleiding melding politie/ justitie            
    - Beslissing over klacht/bezwaar 
 

 
Geen oplossing 

 

Neem contact op met de Landelijke Klachtencommissie* 

of met de Commissie van Beroep1 

 

Contactgegevens  

 

Schoolcontactpersonen: 

De schoolcontactpersoon adviseert u hoe en bij wie u op school of bij het bestuur een klacht 

in kunt dienen. 

De schoolcontactpersonen van onze school zijn: 

 Dhr. Jan Dirkx, j.dirkx@bs-opbouw.nl 

 Mw. Nini van Etten, nini.vanetten@bs-opbouw.nl  

 

Ambtelijk secretaris klachten van SALTO 

Is uw klacht besproken op school en komt u niet tot een goede oplossing, dan kunt u uw 

klacht indienen op bestuursniveau. U dient de klacht schriftelijk in bij de ambtelijk secretaris 

klachten van SALTO. Uw klaagschrift bevat tenminste: uw naam en adres, de naam van 

degene tegen wie de klacht is gericht, een omschrijving van de klacht en de feiten en 

omstandigheden zoals deze zich volgens u hebben voorgedaan, de datum en uw handtekening.  

 

SALTO 

t.a.v. Mevrouw M.R.A. Troost, ambtelijk secretaris klachten 

Odysseuslaan 2 

5631 JM Eindhoven 

040-2606710 

 

Externe vertrouwenspersonen 

Indien uw klacht ongewenst gedrag of het vermoeden van een misstand betreft, verwijst de 

ambtelijk secretaris klachten van SALTO u door naar een externe vertrouwenspersoon. 

Wanneer u uw naam niet kenbaar wilt maken bij het College van Bestuur, schakelt de 

ambtelijk secretaris klachten eveneens de externe vertrouwenspersoon in, die namens u kan 

spreken. U dient wel uw naam en adres aan de vertrouwenspersoon kenbaar te maken. 

Anoniem melden is niet mogelijk. Bij ernstige zaken, mag u rechtstreeks contact opnemen 

met de externe vertrouwenspersoon. 
 

Irma van Hezewijk 

06-54647212 

irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl, www.vertrouwenswerk.nl 

                     
1 Het staat eenieder vrij rechtstreeks contact op te nemen met de Landelijke Klachtencommissie of met de Commissie van 
Beroep. De ervaring leert echter dat men in de regel pas een klacht in behandeling neemt, nadat de interne procedure is verlo-
pen.  

mailto:j.dirkx@bs-opbouw.nl
mailto:nini.vanetten@bs-opbouw.nl
mailto:irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl
http://www.vertrouwenswerk.nl/
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Vertrouwensinspecteur 

De vertrouwensinspecteurs van de Inspectie van het Onderwijs is te raadplegen bij seksuele 

intimidatie, seksueel misbruik, psychisch en/of fysiek geweld, discriminatie en radicalisering. 

Zij zijn alle werkdagen tijdens kantooruren (08.00-17.00 uur) bereikbaar op het nummer: 

0900 1113111 (lokaal tarief). 

 

Stichting Onderwijsgeschillen 

Stichting Onderwijsgeschillen is een onafhankelijk, landelijk orgaan waar u uw klacht, 

rechtstreeks of nadat deze op bestuursniveau is behandeld, kunt indienen. Stichting Onder-

wijsgeschillen beschikt over verschillende geschillencommissies, zoals de Landelijke 

Klachtencommissie (LKC), Geschillencommissie passend onderwijs en de Commissie van 

Beroep. Als u bij de Stichting Onderwijsgeschillen uw klacht indient, is hierop het reglement 

van de Stichting Onderwijsgeschillen van toepassing. Deze is te vinden op de website: 

www.onderwijsgeschillen.nl 

 

Stichting Onderwijsgeschillen 

Gebouw "Woudstede"  

Zwarte Woud 2 

Postbus 85191 

3508 AD Utrecht 

Tel: 030 2809590 Fax: 030 2809591 

E-mail: info@onderwijsgeschillen.nl  

 

 SPONSORING 
Van sponsoring is sprake als de school giften of extra bijdragen ontvangt. De school kan het 

sponsorgeld inzetten voor het onderwijs en/of nevenactiviteiten (extraatjes). Aangezien we 

verantwoord met sponsorgelden omgaan, zijn er bepaalde voorwaarden waaraan sponsoring 

moet voldoen. Een van deze voorwaarden is dat wij heldere afspraken maken met alle parti-

jen, voordat we aan sponsoring deelnemen. Meer informatie over sponsoring en de voor-

waarden waaraan sponsoring moet voldoen, kunt u vinden in het schoolplan.  

 

 INTERNET EN SOCIAL MEDIA 
Sociale media zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. Hoewel het vele positieve 

kanten heeft, leert de realiteit dat we voorzichtig om moeten gaan met het gebruik van sociale 

media. Met één druk op de knop staat de informatie online,  die naderhand misschien niet 

makkelijk te verwijderen is. Daarom heeft SALTO een Protocol Internet & Sociale Media 

opgesteld waarin de afspraken voor leerlingen, u als ouder(s)/verzorger(s) en medewerkers 

staan, die op alle SALTO-scholen gehanteerd worden. Wij verwachten van iedereen dat zij bij 

het gebruik van internet, mail en sociale media de schoolregels en de normale omgangsvor-

men in acht nemen.  

Naast het onder de aandacht brengen van het Protocol Internet en Sociale Media, besteedt 

onze school ook aandacht aan mediawijsheid (het op een verstandige manier omgaan met so-

ciale media). 

Indien u opmerkt dat het protocol niet wordt nageleefd en de gevolgen van deze overtreding 

betrekking hebben op (het functioneren van uw kind op) school, dan kunt u hiervan melding 

maken bij de groepsleerkracht en/of het managementteam van de school. De school gaat 

vervolgens het gesprek met de persoon/ personen in kwestie aan en neemt, indien nodig, pas-

sende maatregelen. Deze variëren van een waarschuwing tot schorsing of verwijdering van 

http://www.onderwijsgeschillen.nl/
mailto:info@onderwijsgeschillen.nl
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school. Indien de uitlating van leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en/of medewerkers mogelijk 

een strafrechtelijke overtreding inhoudt, doet de school aangifte bij de politie.  

 

 PRIVACY 
Om goed onderwijs te kunnen geven en activiteiten te kunnen organiseren, verwerkt de school 

gegevens van uw kind. Denk hierbij aan contactgegevens, schoolresultaten, voortgang van het 

onderwijs, gegevens over de ouderbijdrage, etc. In het ‘Privacyreglement Leer-

lingengegevens’ van SALTO staat beschreven op welke manier de school omgaat met deze 

gegevens. Ook staat hierin wie, welke gegevens op welke manier mag inzien en aan welke 

andere organisaties, onder welke voorwaarden, onze school gegevens van uw kind verstrekt.  

 

De school slaat gegevens per leerling op in een leerlingdossier. U hebt als ouder/verzorger 

recht op inzage in het leerlingdossier van uw kind. Indien u dit wenst, legt u een verzoek neer 

bij de directeur van de school. Aangezien het leerlingdossier vaak uitgebreid is, heeft de 

school maximaal vier weken de tijd om, na goedkeuring van uw verzoek, het leerlingdossier 

voor u inzichtelijk te maken. Wanneer u verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming 

van de gegevens van uw kind wenst, geeft u dit samen met de redenen waarom u dit wilt aan 

bij de directeur. Het Privacyreglement staat op de website van SALTO (www.salto-

eindhoven.nl) [en op de website van de school]. Heeft u hierover nog vragen? Dan kunt u die 

stellen aan de directeur of aan het bestuursbureau van SALTO (tel. 040-2606710). 

 

 OMGANG MET FOTO’S EN VIDEO’S 
Bij aanmelding van uw kind hebt u op het aanmeldformulier aangegeven of u toestemming 

geeft voor het door de school maken en/of verspreiden van foto’s of video’s. Het gaat daarbij 

om gelegenheden, zoals de schoolfotograaf of schoolactiviteiten en het plaatsen van foto’s 

en/of video’s op de website van de school, de nieuwsbrief, schoolgids en/of andere sociale 

media.  

U kunt uw keuze op elk moment wijzigen door aan de directeur van de school door te geven 

wat u wilt wijzigen en waarom u dit wilt. Indien de school foto’s of video’s van uw kind heeft 

geplaatst waar u het niet mee eens bent, meldt u dit ook bij de directeur.  

Sommige ouders/verzorgers geven geen toestemming voor het maken of verspreiden van fo-

to’s of video’s waarop hun kind te zien is. Daarom vragen we u geen foto’s of filmpjes te 

maken van schoolse activiteiten van andere kinderen. 

 

Als de school foto’s en video’s laat maken voor andere doelen, zullen we u daarover apart 

informeren en zo nodig om toestemming vragen. Meer informatie over hoe wij omgaan met 

foto’s en video’s kunt u lezen in het SALTO-protocol “Foto’s en Video’s” dat op de website 

van SALTO te vinden is (https://www.salto-eindhoven.nl/nl/ouders/regelingen). 

  

http://www.salto-eindhoven.nl/
http://www.salto-eindhoven.nl/
https://www.salto-eindhoven.nl/nl/ouders/regelingen
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HOOFDSTUK 8 

EXTERNE CONTACTEN

 

 ANDERE BASISSCHOLEN 
In de buurt van onze school staan nog enkele andere basisscholen: 

In Prinsejagt is dat de nevenvestiging van SKPO Basisschool De Korenaar aan de Vitruvius-

weg; in Woensel West is dat de SKPO Basisschool 't Palet aan de Boschdijk en SKPO Basis-

school Atalanta aan de Barrierweg in de wijk Mensfort. De contacten met deze scholen zijn 

collegiaal, zakelijk en voornamelijk van organisatorische aard. 

 

 PEUTERSPEELZAAL EN BUITENSCHOOLSE OPVANG 
Peuterspeelzaal Dikkie&Dik (onderdeel van Kinderopvang Dikkie&Dik) is spilpartner van de 

school en is gevestigd in hetzelfde gebouw grenzend aan de school. 

Met Peuterspeelzalen in de buurt, Korein Kinderpleinen, De Kinderkamer en ‘t Parelbosch 

onderhoudt de school nader contact middels uitwisseling van informatie over programma en 

activiteiten. 

 

 BUITENSCHOOLSE OPVANG 
Zie blz. 31. 

 

 VOORTGEZET ONDERWIJS 
De contacten met het voortgezet onderwijs zijn zeer divers en betreffen heel Eindhoven. De 

contacten richten zich voornamelijk op de overgang van basisschool naar voortgezet onder-

wijs. 

 

 ONDERWIJSBEGELEIDINGSDIENSTEN 
De school is vrij in de keuze om een onderwijsbegeleidingsdienst in te  huren. Het afgelopen 

jaar hebben  “Onderwijs maak je samen” en “Kracht Educatief” enkele trajecten op school 

begeleid. 
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 CENTRUM VOOR DE KUNSTEN EINDHOVEN 
De school doet mee aan het Kunstmenu. Het Kunstmenu is een cultureel spoorboekje met als 

doel zoveel mogelijk kinderen kennis te laten maken met de verschillende kunstdisciplines en 

het culturele erfgoed. Dit gebeurt op een receptieve (voorstellingen, tentoonstellingen) maar 

ook actieve (projecten, leenkoffers) manier. 

Het Kunstmenu wordt bekostigd uit de subsidie versterking cultuureducatie.  

 

 INSPECTIE 
De Rijksinspectie houdt toezicht op het onderwijs namens de minister. De inspecteur toetst de 

Schoolgids en het Schoolplan in samenhang met de onderwijspraktijk: leerstofaanbod, leer-

tijd, instructie en verwerking, het pedagogisch klimaat en de leerlingenzorg. Ook worden ma-

nagement en organisatie, externe contacten, kwaliteitszorg en de inzet van middelen bij de 

beoordeling betrokken. Periodiek bezoekt de inspectie de scholen en volgt er een verslag van 

haar bevindingen. Dit verslag is openbaar en is te vinden via de website van de onderwijsin-

spectie www.onderwijsinspectie.nl Het laatste inspectiebezoek aan onze school dateert van 

maart 2014. 

 

 BASISONDERWIJS VOOR NEVENINSTROMERS 
Kinderen van buitenlandse oorsprong vanaf 5 jaar die rechtstreeks uit hun moederland komen, 

worden door ons na aanmelding verwezen naar de centrale opvangklas van “De Wereldwij-

zer” basisonderwijs voor neveninstromers, Pastoriestraat 88, 5623 AT Eindhoven, telefoon-

nummer (040) 2427892. Na een jaar kan de leerling worden geplaatst op onze school. 

 

 GOED DOEL 
Om het jaar kiest de school voor een goed doel. In het verleden heeft de school jarenlang een 

tehuis voor dubbelgehandicapten in het dorpje Prithipura op Sri Lanka ondersteund en heeft 

daarna i.o. met ouders en leerlingen gekozen voor het ondersteunen van de stichting “Doe een 

wens”. De afgelopen jaren zijn er acties geweest t.b.v. ons eigen schoolplein, voor “Make a 

Wish”, “Spieren voor spieren”, “Duchenne” en “dierenasiel Doornakkers”. Afgelopen school-

jaar is er een actie geweest voor “de Voedselbank Eindhoven”. 

.

http://www.onderwijsinspectie.nl/
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HOOFDSTUK 9 

SCHOOLTIJDEN
 

LEERTIJD EN LESTIJDEN 
We trachten de leertijd optimaal te benutten. De schoolbel gaat 5 minuten voor aanvang van 

de les, zodat de lessen op tijd kunnen beginnen.  

 

LESTIJDEN: 

LEERJAAR 1 t/m 8: 

-De school start van maandag t/m vrijdag om 08.45 uur, de leerlingen van groep 1 t/m 3 

  mogen om 08.35 uur naar binnen. 

-Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is de school om 14.45 uur uit. 

-Op woensdag is de lestijd van 08.45 – 12.45 uur. Op woensdagmiddag is er geen  school. 

 

Het pauzekwartier voor de groepen 3, 4 en 5  is van 10.15-10.30 uur, voor de groepen 6, 7 en 

8 van 10.30-10.45 uur. De groepen 1 en 2 pauzeren in de klas met fruit en drinken en hebben 

hun eigen speeltijden buiten. 

 

De middagpauze is verdeeld in drie blokken: 

-Groepen 1 en 2: 11.45-12.15 uur 

-Groepen 3, 4 en 5B: 12.15-12.45 uur 

-Groepen 5A, 6, 7 en 8: 12.45-13.15 uur 

De kinderen lunchen een kwartier voor of na de middagpauze.  

 

INLOOP 
Een kwartier voor de aanvang van de schooltijd wordt er op de speelplaats door een leerkracht 

toezicht gehouden. 

Voor de ouders en leerlingen uit groep 1 en 2 is er op woensdag en vrijdag spelinloop van 

08.35 uur tot 09.00 uur. Ouders en leerlingen moeten uiterlijk om 08.45 uur in de klas aan-

wezig zijn.  Zij hebben de gelegenheid om samen werkjes te maken of spelletjes te doen. Op 

de andere dagen (maandag, dinsdag en donderdag) wordt u verzocht om de klas om 08.45 uur 

te verlaten/afscheid te nemen, zodat de leerkrachten met de lessen kunnen starten. 

Voor ouders en leerlingen uit groep 3 is de inlooptijd van 08.35 tot 08.45 uur. Ook deze ou-

ders worden verzocht om de klas om 08.45 uur te verlaten/afscheid te nemen. 

De leerlingen uit groep 4 t/m 8 gaan om 08.40 uur zelfstandig en zonder ouders naar binnen. 

De lessen voor deze groepen starten om 08.45 uur. 

Bij regenachtig of extreem koud weer mogen de kinderen vanaf 08.30 uur naar binnen. Dit 

wordt bepaald door de surveillant. 

Het zal duidelijk zijn dat de les verstoord wordt wanneer een kind te laat komt. Wanneer uw 

kind regelmatig te laat komt, nemen wij contact met u op. 
 

VERZUIM 
Wanneer een kind om één of andere reden de school niet kan bezoeken, wordt verwacht dat 

de ouders dit z.s.m. vóór de lestijd aan de school doorgeven. Dagelijks worden afwezige leer-

lingen op school geregistreerd. Wanneer een kind niet op school is en geen bericht van de 

ouders is ontvangen, zal de school vóór 09.30 uur contact opnemen en indien van toepassing 
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de leerplichtambtenaar in kennis stellen van ongeoorloofd verzuim. Ook bij frequent onduide-

lijk verzuim of vaak te laat komen zullen wij de leerplichtambtenaar moeten inschakelen. De 

school werkt met een protocol absentie/te laat komen. 

 

 VERLOF BUITEN DE REGULIERE VAKANTIES 
U dient verlof buiten de reguliere vakanties aan te vragen bij de directeur van de school. U 

kunt hiervoor een verlofbrief aanvragen. De directeur beoordeelt de aanvraag en de aanvrager 

krijgt het formulier met of zonder toestemming getekend retour. 

Er zijn vier omstandigheden waarvoor u verlof buiten de schoolvakanties kunt aanvragen: 

1. Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen; 

2. Vrijstelling wegens “andere gewichtige omstandigheden”; 

3. Toptalenten sport en cultuur; 

4. Vakantieverlof. 

Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen 

Wanneer een kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensover-

tuiging, bestaat er recht op verlof. Als richtlijn geldt hiervoor één dag vrij per verplichting. 

 

Vrijstelling wegens “andere gewichtige omstandigheden” 

Andere gewichtige omstandigheden verwijzen naar uitzonderlijke persoonlijke omstan-

digheden waarvoor uw kind extra verlof nodig heeft. Hieronder vallen ook omstandigheden 

waarbij er sprake is van een medische of sociale indicatie. In deze gevallen is een verklaring 

van een (jeugd)arts van de GGD of een sociale instantie noodzakelijk. 

Enkele voorbeelden van gewichtige omstandigheden, die in aanmerking komen voor extra 

verlof en het daarbij behorende maximum aantal vrije dagen zijn: 

- huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind: maxi-

maal 1 dag (buiten de woonplaats maximaal 2 dagen); 

- 12½- of 25-jarig huwelijksjubileum van ouders: maximaal 1 dag; 

- 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van (groot)ouders: maximaal 1dag; 

- 25-, 40-, of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: maximaal 1 dag 

- ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het 

kind: -periode in overleg met directeur; 

- overlijden van bloed- of aanverwanten in de eerste graad: maximaal 4 dagen; 

- overlijden van bloed- of aanverwanten in de tweede graad: maximaal 2 dagen; 

- overlijden van bloed- of aanverwanten in de derde en vierde graad: maximaal 1 dag; 

- verhuizing: maximaal 1 dag; 

- een naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen met uitzondering van 

vakantieverlof.  

Toptalenten sport en cultuur 

Sport en cultuur nemen een belangrijke plaats in binnen onze maatschappij. Op hoog niveau 

presteren als toptalent op het gebied van sport of cultuur, valt soms moeilijk te combineren 

met school. Omdat wij geloven dat het belangrijk is dat kinderen zich ook op andere terreinen 

ontwikkelen en wij talentontwikkeling bevorderen, biedt onze school ruimte voor deze toptal-

enten. Indien uw kind voor minder dan tien dagen verlof nodig heeft, vraagt u dit aan (indien 

mogelijk aan het begin van het schooljaar) bij de directeur van de school. Betreft de aanvraag 

meer dan tien dagen, dan dient u dit in bij bureau Leerplicht van de gemeente Eindhoven. 

Deze aanvraag is voor kinderen die op het hoogste (inter)nationale niveau presteren en, in-

geval van topsport, een status hebben gekregen via hun sportbond of NOC*NSF of als toptal-
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ent benoemd zijn en bekend zijn bij het Olympisch Netwerk. Voor cultuurtalenten geldt dat 

een jongere op het hoogste niveau moet presteren bij een niet commercieel optreden, zoals: 

muziekconcoursen, filmopnames, toneelvoorstellingen en dergelijke. 

 

In de aanvraag toont u de noodzaak aan van deelname aan trainingen en 

wedstrijden/concoursen en geeft u de momenten en/of data van afwezigheid aan. Bij de 

aanvraag levert u ook kopieën aan van inschrijvingen, aanmeldingen, de toegekende status, 

etc. om de noodzaak tot deelname te verduidelijken. Bij cultuurtalenten neemt u contact op 

met de Arbeidsinspectie om tot een gezamenlijk standpunt te komen. 

 

In alle gevallen stelt de school, in overleg met ouders en/of leerling, een inhaalprogramma op, 

waarin staat opgenomen hoe uw kind de lesstof van de gemiste lessen gaat inhalen. Uitgang-

spunt is dat uw kind noch op cognitief, noch op sociaal-emotioneel terrein achter gaat lopen. 

De school heeft het recht om een vrijstelling in te trekken wanneer de schoolprestaties 

achteruitgaan of wanneer blijkt dat uw kind op sociaal-emotioneel gebied problemen krijgt. 

Indien uw kind zich niet houdt aan het plan van aanpak, doet de school melding van ongeoor-

loofd verzuim en neemt de leerplichtconsulent de verzuimmelding in behandeling. 

 

Vakantieverlof  

Indien u vanwege het werk van u of uw partner alleen buiten de schoolvakanties vakantie kan 

opnemen, is het mogelijk om voor uw kind vakantieverlof aan te vragen. Hieraan zijn enkele 

voorwaarden verbonden: 

- de aard van het beroep van een van de ouders (horeca en aanverwante bedrijven); 

- onoverkomelijke bedrijfseconomische belangen (bewijslast bij ouders /verzorgers); 

- eenmaal per schooljaar maximaal 10 schooldagen; 

- niet gedurende eerste twee lesweken van schooljaar. 

 

Bij het indienen van de aanvraag voegt u een verklaring bij waaruit de noodzaak van het 

vakantieverlof blijkt. Als de noodzaak tot vakantieverlof niet uit de aanvraag blijkt, kent de 

school geen verlof  toe. Het is daarom raadzaam het aanvraagformulier geruime tijd (twee 

maanden) van tevoren in te dienen. Dit biedt u de mogelijkheid om een beroep- of bez-

waarschrift in te dienen bij afwijzing van de aanvraag. Een bezwaar of beroep dient u in vol-

gens de klachtenregeling van SALTO. 
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HOOFDSTUK 10 

BELANGRIJKE ADRESSEN

Voorzitter College van Bestuur: 

Drs. A.L. Bus 

Odysseuslaan 2, 

5631 JM Eindhoven, tel: 040-2606712 

 

Bestuur: SALTO = Stichting Algemeen Toegankelijk Onderwijs Eindhoven e.o. 

Odysseuslaan 2, 

5631 JM Eindhoven, tel 040-2606710 

 

Externe vertrouwenspersonen klachtenregeling SALTO:  

 

Irma van Hezewijk 

06-54647212 

irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl 

www.vertrouwenswerk.nl  

 

      

Inspectie van het onderwijs 

info@owinsp.nl 

www.onderwijsinspectie.nl 

Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis) 

Klachtenmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek 

geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900-1113111  
 

Gemeente Eindhoven 

Bureau Leerplicht 

Stadhuisplein 6, postbus 2358, 5600 CJ, Eindhoven 

telefoon: 040-2382726 

E-mail: leerplicht@eindhoven.nl                 
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