
  
.  

 Schoolgids 2019-2020 van Samenwijs Starrebos opvang en onderwijs, Hilvarenbeek  Pagina 1  

 
  

 2019-2020  
  
  
  
  
  
  

 
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  

Samenwijscentrum Starrebos  
Schoolstraat 38  
5081 VH Hilvarenbeek 
Tel: 013-5052340  

  
  

 

  

    
  

  



  
.  

  Schoolgids 2019-2020 van Samenwijs Starrebos opvang en onderwijs, Hilvarenbeek  Pagina 2  

  
Inhoudsopgave 

   

 
 
1. 
2. 
 
 
3. 
 
 
4. 
 
 
5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. 
7. 
8. 
 
 
 
 
 
9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
2.1 
2.2 
 
3.1 
3.2 
 
4.1 
4.2 
 
5.1 
5.2 
5.3 
5.4 
5.5 
5.6 
5.7 
5.8 
 
 
 
8.1 
8.2 
8.3 
8.4 
8.5 
 
9.1 
9.2 
9.3 
9.4 
9.5 
9.6 
9.7 
9.8 
9.9 
9.10 
9.11 
9.12 
 

Voorwoord 

Van het bestuur 
Een eerste kennismaking 
De missie van onze school, waar staan we voor 
Samenwerking onderwijs en opvang 
Wat leert mijn kind op school 
Groep 1 en 2 
Groep 3 t/m 8 
Schoolklimaat 
Veiligheidsbeleid 
Vieringen en speciale activiteiten van Samenwijs Starrebos 
Passend Onderwijs 
Passend onderwijs: het ondersteuningsprofiel 
Hulp aan individuele leerlingen 
Onderwijs aan anderstalige leerlingen 
Sociale vaardigheidstraining 
Onderwijs aan zieke leerlingen 
Beleid omtrent de opvang van leerlingen met een arrangement 
Begeleiding meer- en hoogbegaafde leerlingen 
Een jaar overdoen en aangepaste programma’s 
Kwaliteitsverbetering 
Naar het Voortgezet Onderwijs 
Ouders en informatievoorziening 
Informatie aan ouders 
Klachtenregeling 
Ouders helpen op school 
De locatieraad van Samenwijs Starrebos 
De oudervereniging van Starrebos 
Praktische punten van A tot Z 
Aanmelding en toelating 
Buitenschoolse opvang 
Gymnastiek 
Huiswerk 
Schooltijden 
Schoolverzekering 
Vakantierooster 2019-2020 
Verjaardagen 
Verkeersmaatregelen 
Verlof leerling 
Ziekte leerkracht 
Ziekte leerling 
 

4 

5 
6 
7 
8 
9 
9 
9 
15 
16 
17 
18 
18 
19 
19 
19 
19 
20 
20 
20 
21 
23 
25 
25 
26 
27 
28 
29 
31 
31 
31 
32 
32 
33 
33 
33 
33 
34 
34 
35 
35 
 



  
.  

 Schoolgids 2019-2020 van Samenwijs Starrebos opvang en onderwijs, Hilvarenbeek  Pagina 3  

10. 
 
 
 
 
 
 
 
11. 
12. 
 
 
13. 
 
 
 
 

 
10.1 
10.2 
10.3 
10.4 
10.5 
10.6 
10.7 
 
 
12.1 
12.2 

Schoolregels Starrebos 
Procedure te volgen bij(herhaald) wangedrag van leerlingen 
Schorsen en verwijderen van leerlingen 
Verloren en gevonden voorwerpen 
Gezonde school: fruit / groente en water 
Fietsen 
Mobiele telefoon 
Diversen 
Belangrijke adressen 
Informatie van andere instellingen 
JGZ Jeugdgezondheidszorg 
Schoolmaatschappelijk werk 
Sponsors en sponsorbeleid 
 
Bijlagen: 
- Protocol computergebruik 
- Schoolregels en -afspraken 
- Aanvraag buitengewoon verlof 
- Ouderbijdrage 
- Voedingsbeleid 

36 
36 
36 
37 
37 
37 
37 
37 
38 
40 
40 
40 
41 
 
42 
 
 
 
 

   

  
  



  
.  

  Schoolgids 2019-2020 van Samenwijs Starrebos opvang en onderwijs, Hilvarenbeek  Pagina 4  

  
  

Voorwoord  
  

U leest op dit moment de schoolgids van Samenwijs Starrebos opvang en onder- 
wijs.  
Deze gids is bedoeld voor de ouders van onze huidige leerlingen, maar ook voor 
ouders die op zoek zijn naar een geschikte school voor hun kind.  
Met deze gids willen wij u op de hoogte brengen van het reilen en zeilen op onze 
school.  
Het geeft u een indruk over de gang van zaken op Starrebos. 
Op onderwijskundig, praktisch en organisatorisch gebied.  

  
Starrebos is:  

• een Samenwijscentrum en staat voor goede opvang en onderwijs  
• een Samenwijscentrum waar uw kind zich prettig en veilig voelt  
• een Samenwijscentrum waar wij uw  kind willen uitdagen om zich 

verstandelijk, sociaal en creatief zo optimaal mogelijk te ontwikkelen  
• een Samenwijscentrum waar u en uw kind dagelijks met plezier naar toe 

gaat  
  

Deze gids wordt ieder jaar geactualiseerd en goedgekeurd door de Locatieraad 
die zich buigt over medezeggenschapszaken.  
Gedurende het lopende schooljaar wordt aanvullende informatie verstrekt via de 
nieuwsbrief en via de website van onze school.  

  
We hopen dat u onze schoolgids met plezier leest. Indien u nog niet bekend bent 
met onze school, nodigen wij u graag uit om persoonlijk kennis met ons te ko- 
men maken. Als u tijdens of na het lezen vragen, opmerkingen of suggesties 
heeft, dan horen wij het graag.  

  
We wensen u en uw kind(eren) een fijn schooljaar toe.  

  
Met vriendelijke groeten, namens het team, 
 
Willem Jan van Keulen, directeur.  
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1. Van het bestuur    
Goede opvang en goed onderwijs en een sterke verbinding tussen beiden. Dat is 
het doel van Stichting Samenwijs Opvang & Onderwijs, kortweg:  
Stichting Samenwijs staat voor een doorlopende ontwikkellijn voor alle kinderen 
van 0-13 jaar in alle kernen van Hilvarenbeek.  

  
Al meer dan 10 jaar werken Klik Kinderopvang en de Oude vrijheid , de rechts- 
voorgangers van Samenwijs, met andere partners samen om dit ideaal te reali- 
seren. In samenwerking met de gemeente is in 2007 het Samenwijsbeleid tot 
stand gekomen. Samenwijscentra zijn gebouwd met in elke kern opvang, onder- 
wijs en andere partners. Opvang en onderwijs hebben de pedagogische aanpak, 
de didactische leerlijn en de zorgstructuur op elkaar afgestemd. Dit is in het be- 
lang van het kind en van ouders, die een Samenwijscentrum zien als de verblijf- 
plaats voor hun kind, van babyfase tot het einde van de basisschool. Met de 
vorming van Stichting Samenwijs Opvang & Onderwijs per 1 januari 2018 kun- 
nen wij de doorlopende ontwikkellijn van kinderen nog beter ondersteunen.  

  
Samenwijs brengt het beste uit de wereld van opvang en onderwijs samen:  
betrokkenheid de kinderen, ondernemingszin, pedagogische en didactische kwa- 
liteit en het partnerschap met ouders.  
Centraal staat de missie van Samenwijs:  

Samen spelen, samen leren, samen werken: Samenwijs! 
Samenwijs Starrebos is een van de zes centra van Samenwijs. Ook op 
Starrebos is sprake van een team met een pedagogische visie en een 
leidinggevende voor alle kinderen van 0-13 jaar.  
Het college van bestuur is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van opvang en 
onderwijs. Samen werken we aan goede opvang en onderwijs. Dat betekent dat 
alle kinderen kansen krijgen om hun talenten te ontdekken en te ontplooien. En 
dat rekening gehouden wordt met verschillen tussen kinderen. Wij streven niet 
alleen naar passend onderwijs maar ook naar passende opvang voor ieder kind, 
want ieder kind is uniek. Samenwijs speelt daarop op in door een breed aanbod 
en waar nodig de juiste ondersteuning. En door de verbinding met alle partners 
rondom het kind. Op de eerste plaats betreft dat u als ouders, maar het gaat ook 
om vele instanties op het gebied van sport, cultuur, zorg en natuur en milieu. 
Hopelijk slagen we er in uw kinderen de beste basis voor de toekomst te geven. 
Wij wensen u en uw kind een heel fijn jaar toe met veel speelplezier en leerop- 
brengsten.  

  
Arnoud van Leuven, voorzitter college van bestuur  
Marianne Commies, transitiemanager  

  
Stichting Samenwijs Opvang & Onderwijs  
Schoolstraat 38, 5081VH Hilvarenbeek Telefoon: 
013-5057500 
info.opvang@stichtingsamenwijs.nl 
info.onderwijs@stichtingsamenwijs.nl 
www.stichtingsamenwijs.nl  

  

http://www.stichtingsamenwijs.nl/
http://www.stichtingsamenwijs.nl/
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2.  Een eerste kennismaking  
Samenwijs Starrebos is één van de 6 centra onder het bestuur van Stichting 
Samenwijs, stichting voor katholiek onderwijs in de gemeente Hilvarenbeek.  

  
U vindt ons aan de Schoolstraat 38 in Hilvarenbeek.  
Starrebos is gevestigd in een modern gebouw dat volledig is ingericht op het on- 
derwijs van nu. Leslokalen zijn gegroepeerd in units, met daarin centraal een 
leerplein. Accenten zijn geplaatst door middel van een kooktheater, podium, the- 
atertrap, speellokaal en een inpandige gymzaal.  

  
Binnen Samenwijs Starrebos zijn de volgende partners gehuisvest:  

- Samenwijs Starrebos Opvang  
- Samenwijs Starrebos Onderwijs 
- Centrum Jeugd en gezin: Farent (maatschappelijk werk) en GGD Hart 

voor Brabant (Jeugdgezondheidszorg)  
- Amarant (werk- en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke 

beperking).  
- Bestuurs- en administratiekantoor Stichting Samenwijs.  
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2.1 De missie van onze school. Waar staan we voor?  
 
Samenwijs Starrebos laat kinderen stralen  
 
Wanneer kinderen stralen en zich goed voelen dan kunnen zij zich opti- 
maal ontwikkelen op alle (cognitief, sociaal, emotioneel en creatief) ge- 
bieden. Samenwijs Starrebos doet er alles aan om ieder kind te laten 
stralen.  

  
De visie van Starrebos  
De wereld is voortdurend in verandering. Samenwijs Starrebos streeft er naar 
om, in samenwerking met de ouders, kinderen optimaal voor te bereiden om in 
de huidige maatschappij én in de toekomst te kunnen functioneren en participe- 
ren.  
Dat is een uitdagende taak, want hoe ziet die toekomst er eigenlijk uit? 80% van 
de kinderen die nu op de basisschool zitten, vervullen later beroepen die nu nog 
niet bestaan. Welke vaardigheden, competenties en kennis hebben onze kin- 
deren nodig in de toekomst?  

  
Op welke wijze zorgt Samenwijs Starrebos er voor dat elk kind kan stralen?  

• Iedere leerling mag stralen op een manier die bij hem/haar past.  
-Zorg en onderwijs afstemmen op de behoefte van ieder kind  
-Passend onderwijs – zorg  
-Talentontwikkeling  

  
• Samenwijs Starrebos biedt een actueel aanbod voor de basisvakken:  

-rekenen, lezen, taal, spelling, wereldoriëntatie, sport en spel, kunst en 
cultuur  

  
• Samenwijs Starrebos realiseert een positief sociaal klimaat en werkt 

aan gedrag:  
-Sociaal gedrag (KiVa, afspraken en regels, belonen van positief gedrag 
Powerplay, Rots en Water training)  
-Leer- en werkgedrag (Eigenaarschap)  
 

• Samenwijs Starrebos hanteert een duidelijk organisatorisch beleid:  
-Schoolbrede afspraken en regels  
-Gezamenlijke verantwoordelijkheid (Iedere medewerker is 
medeverantwoordelijk voor alle leerlingen van Starrebos)  

  
• Goed klassenmanagement leidt tot goede resultaten:  

-Directe instructiemodel  
-Coöperatieve werkvormen  
-Zelfstandig werken  

 
• Op Samenwijs Starrebos leren leerlingen in samenhang:  

-Thematisch werken 
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• Samenwijs Starrebos leert leerlingen omgaan met moderne media en 

middelen:  
-ICT vaardigheden  
-Mediawijsheid  

  
2.2 Samenwerking onderwijs en opvang  
          
 
Samenwijs Starrebos opvang en onderwijs is op 
veel gebieden speciaal, zo doen onderwijs en 
opvang vele zaken samen, vieringen maar ook 
de medezeggenschap is verweven. Echt uniek is de peuter- kleutergroep. 
Samenwijs is ervan overtuigd dat ontschotting van kinderopvang en onderwijs 
meerwaarde heeft voor kinderen. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om nog beter 
aan te sluiten bij de behoeften van ieder kind. We laten de harde grens van 4 jaar 
los waardoor de overstap van opvang naar de kleutergroep gemakkelijker en 
vloeiender verloopt. In de peutergroep werken de oudste peuters en de  
jongste kleuters gedurende 4 ochtenden samen in een groep. Hierbij worden ze 
begeleid door een pedagogisch medewerker en een leerkracht.  

  
Tussen de middag kunnen de kinderen gebruik maken van de TSO.  

  
Voor en na schooltijd kunnen de kinderen op Samenwijs Starrebos terecht bij de 
BSO. Lekker even bijkomen van school en je verhaal vertellen over de belevenis- 
sen van die dag. Samen spelen en genieten van de aangeboden activiteiten. De 
kinderen van 8 jaar en ouder krijgen een spectaculair maandelijks aanbod door 
middel van workshops. Professionele krachten of medewerkers met talenten 
zorgen er elke keer voor dat er een leuke uitdaging is.  

  
Meer informatie over de kinderopvang vindt u onder de button “opvang” 
op de website. Hieronder vindt u ook onder documenten het inschrijf - 
formulier voor de TSO.  
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 3. Wat leert mijn kind op Samenwijs Starrebos?  

Het onderwijs op Samenwijs Starrebos richt zich op de realisatie van de in de 
wet vastgelegde kerndoelen. Alle vak- en vormingsgebieden komen in het on- 
derwijs aan bod. Als hulpmiddel om de doelen te realiseren wordt gebruik ge- 
maakt van moderne methodes. Starrebos draagt zorg voor een goed evenwicht 
in het aanleren van kennis, praktische vaardigheden en het stimuleren van de 
persoonlijke ontwikkeling. Daarbij komt dat ieder jaar de leerlingen ingedeeld 
(gehusseld) worden op basis van een aantal factoren rondom het kind om de 
zorg rondom ieder kind goed te kunnen arrangeren.  
Samenwijs Starrebos heeft een katholieke signatuur, maar staat ook open voor 
kinderen met een andere levensovertuiging. Op ons centrum nemen alle leer- 
lingen deel aan activiteiten m.b.t. levensbeschouwelijke vorming. Ook in de KiVa 
lessen komen aspecten van het leven, het omgaan met elkaar en onderlinge 
relaties aan bod.  

  
3.1 Groep 1 en 2 (de kleutergroepen)  
Peuter-kleutergroep  
Samenwijs Starrebos is ervan overtuigd dat ontschotting van kinderopvang en 
onderwijs meerwaarde heeft voor kinderen. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid 
om nog beter aan te sluiten bij de behoefte van ieder kind en de harde grens van 
4 jaar los te laten waardoor de overstap van kinderopvang naar de kleutergroep 
gemakkelijker en vloeiender verloopt.  
In de peutergroep werken de oudste peuters en de jongste kleuters gedurende 
vier ochtenden samen in één groep. Hierbij worden zij begeleid door een peda- 
gogisch medewerkster én een leerkracht.  

  
In de overige kleutergroepen zitten jongste en oudste kleuters in dezelfde groep. 
Leren en ontwikkelen gaat spelenderwijs. Door het aanbieden van thema gerich- 
te activiteiten en het inrichten van uitdagende hoeken wordt de nieuwsgierigheid 
van de kinderen geprikkeld. Het samenspelen en omgaan met andere kinderen 
krijgt gedurende alle activiteiten veel aandacht.  
Er wordt gebruikt gemaakt van een digi-keuzebord en van een taakbrief om de 
zelfstandigheid van het kind te bevorderen. Op de vrijdagen dat alleen de oudste 
kleuters naar school gaan, is er extra aandacht voor vaardigheden ter voorberei- 
ding op de overstap naar groep 3.  

  
 3.2  Groepen 3 t/m 8 (de vakken nader bekeken)  

Rekenen en wiskunde  
Samenwijs Starrebos gebruikt de methode “Getal en Ruimte Junior”.  
Deze nieuwe methode is ontwikkeld volgens de nieuwste inzichten op rekenge- 
bied. Zo is o.a. het protocol ernstige Reken– en Wiskundeproblemen en dyscal- 
culie helemaal verwerkt in de methode. De 3 voornaamste pijlers van deze me- 
thode zijn:  
Aandacht (één onderwerp per week, elke dag instructie en niet taliger dan 
noodzakelijk),  
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Zelfvertrouwen (werken op diverse niveaus, gestructureerde aanpak: van aan- 
pak naar oefenen, verplicht werken met tussenstappen, vaste strategieën t/m 
groep 5)  
Eigenaarschap (leerlingen kunnen zelf uitleg terugzoeken, test jezelf toetsen, 
differentiatie op diverse manieren).  
Nederlandse taal en spelling  
Er wordt gewerkt met de spellingmethode Staal. In combinatie met Nieuwsbegrip 
XL (begrijpend lezen, creatief schrijven en woordenschat) bieden deze methodes 
een dekkend aanbod van alle kerndoelen die in het onderwijs aan bod horen te 
komen.  
Taal is bij uitstek het instrument om met elkaar in contact te komen en een 
boodschap aan elkaar door te geven of van een ander te ontvangen.  
Natuurlijk leren we de kinderen foutloos schrijven, maar we besteden ook veel 
aandacht aan leren praten, luisteren naar wat anderen zeggen en daarop ant- 
woorden. We leren kinderen om hun eigen mening onder woorden te brengen.  
Het taalonderwijs is gericht op luisteren, spreken, spelling, stellen en taalbegrip.  

  
Technisch en begrijpend lezen  
In groep 3 wordt gewerkt met de methode ‘Veilig leren lezen’. In groep 3 is goed 
technisch lezen erg belangrijk. We besteden veel aandacht aan het leren begrij- 
pen van de tekst. In de hogere groepen gaat het lezen op niveau door. Voor 
voortgezet technisch lezen in de groepen 4 t/m 8 wordt gebruik gemaakt van de 
methode ‘Timboektoe’. 
Op Samenwijs Starrebos leren de kinderen niet alleen 
technisch en begrijpend lezen, we proberen ze ook liefde 
voor boeken bij te brengen. Kinderen die lezen en 
voorgelezen worden, hebben een grotere woordenschat en 
een voorsprong t.o.v. kinderen die niet of weinig lezen.  
De school beschikt over een uitgebreide bibliotheek / 
leeslokaal. Ook brengen we bezoeken aan de bibliotheek in 
Hilvarenbeek. In samenwerking met de openbare bibliotheek 
wordt gewerkt aan leesbevordering met als doel het plezier 
in lezen, zowel thuis als op school, te bevorderen. Er wordt 
elke dag een kwartier voorgelezen, ook lezen de kinderen 
zelf elke dag 15 minuten in een boek naar keuze.  

  
Voor begrijpend lezen gebruiken we de methode Nieuwsbegrip XL. Deze methode 
werkt met lesbrieven die wekelijks worden ontworpen a.d.h.v. actuele onderwer- 
pen uit het nieuws. Door de actualiteit van de onderwerpen wordt tijdens deze 
lessen aandacht besteed aan begrijpend lezen, woordenschat én oriëntatie op de 
wereld.  

  
Schrijven  
Kinderen leren op Samenwijs Starrebos in de groepen 3 t/m 7 schrijven met de 
methode ‘Pennenstreken’. Een voorbeeld van de letterkaart is op school verkrijg- 
baar. Schrijfonderwijs draagt er toe bij dat leerlingen een duidelijk leesbaar, ver- 
zorgd en vlot handschrift krijgen, als middel om met elkaar te communiceren. In 
groep 7 en 8 ligt het accent vooral op het creatief schrijven en de ontwikkeling 
van het eigen handschrift.  
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Engels  
In groep 7 en 8 wordt Engels gegeven met de methode ‘Groove me’. Bij deze 
complete lesmethode is muziek de basis van de lessen. De muziek die gebruikt 
wordt, is ‘echte’ muziek: bekende popsongs en eigentijdse hits in hun oorspron- 
kelijke uitvoering. In de lessen wordt het thema van het liedje gebruikt om leer- 
lingen Engels te leren, daarbij komen alle vaardigheden aan bod. De lessen be- 
perken zich niet tot alleen de woorden uit het liedje, maar worden uitgebreid met 
woorden passend bij het thema.  
Muziek werkt!  

 Muziek helpt kinderen om Engels beter te onthouden. Tijdens het 
luisteren naar deze muziek, ontstaat er bij kinderen emotie. Wetenschap- 
pers hebben vastgesteld dat door deze emotie er een stof en werking in de 
hersenen ontstaat waardoor kinderen het geleerde makkelijker kunnen 
onthouden. 

    Bijna alle kinderen houden van muziek en volgen de hits uit de top 40. 
Ze zijn heel nieuwsgierig naar ‘hun’ helden en willen van alles weten over 
de muziek en het Engels kunnen begrijpen. Hun motivatie om Engels te 
willen leren is en blijft door de keuze voor deze muziek enorm groot. 
 Muziek geeft zelfvertrouwen. Kinderen zijn zo enthousiast over deze 
muziek, dat ze ongemerkt meteen over de moeilijke drempel stappen om 
zelf Engels te durven zingen en praten. 
 Met muziek leer je Engels via zoveel mogelijk intelligenties: zien, 
kijken, horen, luisteren, zeggen, zingen, lezen, voelen en bewegen. Ook 
via het digibord en de opdrachten speelt de methode Groove.me steeds in 
op diverse zintuigen en leerstijlen met opnieuw als gevolg dat kinderen 
sneller Engels leren. 

  

Wereldoriëntatie  
We werken sinds 1 schooljaar met de methode Blink. Deze methode heeft de 
volgen- de manier van werken:  
Zelf ontdekken en doen: onze lessen gaan niet over 'stof overdragen', maar 
dagen leerlingen uit om zelf te doen, ervaren en te ontdekken. Activerende di- 
dactiek is onze inspiratiebron.  
Voelen is onthouden: de thema's, onderwerpen en invalshoeken zijn spannend 
en prikkelend voor leerlingen. Er is altijd iets in de les dat hen raakt. Daardoor 
blijven ze geboeid en blijft de leerstof beter hangen. Want voelen is onthouden. 
Of, in de woorden van professor Jelle Jolles van de Vrije Universiteit: 'Emoties 
zijn de motoren van onze herinnering'.  
Volledig samen met scholen ontwikkeld: al onze lessen zijn ontwikkeld in de 
praktijk, en worden pas gepubliceerd als ze echt optimaal werken.  
Visueel prikkelend en toegankelijk: er zijn de allerbeste auteurs, fotografen, 
tekenaars, filmmakers, geluidskunstenaars en animatoren geselecteerd om de 
lessen ook visueel zo prikkelend en toegankelijk mogelijk te maken. En dat zie je 
meteen.  
Leren wordt doen: onze lesconcepten benutten de mogelijkheden van het digi- 
bord ten volle. Zonder digibord kun je er niet mee werken. Naast het digibord 
werk je naar keuze met werkbladen, of met volledig digitaal leerlingmateriaal via 
tablet, laptop of pc.  
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Elk vak een andere, eigen benadering en karakter: bovenstaande uitgangs- 
punten zijn het fundament van onze lesmethodes. Elke lesmethode kiest voor 
een benadering die het allerbeste past bij het vak. Een les aardrijkskunde is to- 
taal anders dan een les geschiedenis. Het voordeel daarvan voor de leerling is 
dat het onderwijs maximaal afwisselend blijft.  
Verkeersonderwijs  
Samenwijs Starrebos zorgt dat leerlingen verkeerslessen krijgen, 
doen verkeersprojecten als ‘de dode hoek’, oefenen met de leerlingen 
en maken samen met gemeenten de wegen naar de school toe 
verkeersveilig.  
Starrebos beschikt over het certificaat BVL (Brabants Verkeersveilig- 
heid Label).  
BVL heeft criteria ontwikkeld om de kwaliteit van de verkeersveiligheid op het 
gewenste niveau te houden.  
Voor het vak verkeer gebruiken we de methode ‘Wijzer door het verkeer’. In 
groep 7 leggen de kinderen een verkeersproef af, bestaande uit een theore- 
tisch en een praktisch gedeelte (een fietsroute door het dorp).  

  
Techniek  
Op Samenwijs Starrebos wordt gebruik gemaakt van de Techniek 
Torens‘, worden er projecten met vrijwilligers uitgevoerd en is er 
een leerkracht gespecialiseerd in lessen Natuur en Techniek. De 
Techniek Torens’ is een totaal lesconcept dat de kerndoelen 
voor techniek in het basisonderwijs in één klap dekt! Alle 
thema's (constructie, transport, productie, communicatie, elek- 
trotechniek, chemie, duurzame energie, metaal) worden in 
doorlopende leerlijnen behandeld. Het is vooral veel "zelf doen" 
voor de kinderen.  

  
Met het lesconcept van De Techniek Torens werkt de school ook 
aan enkele belangrijke leergebied overstijgende Kerndoelen. Denk daarbij aan: 
zelfstandig in teamverband werken, samen oplossingen zoeken, taken verdelen, 
zelf een werkend eindproduct maken, creëren, zelfvertrouwen opbouwen, ont- 
wikkeling van de fijne motoriek, precies werken, meten, driedimensionaal 
inzicht, op schaal werken, analyseren, testen, overleggen, ontwerpen, plannen, 
evalueren, doorzetten, etc.  

  
Expressievakken / culturele ontwikkeling  
Samenwijs Starrebos neemt deel aan de regeling Cultuureducatie met kwaliteit 
Noord-Brabant onder de naam ‘De Cultuurloper’. Starrebos wil kinderen ervaring 
op laten doen met al hun zintuigen.  

 Actief: Leerlingen beoefenen zelf een kunstdiscipline zoals bijvoorbeeld 
dans, drama, schilderen, zingen, AMV, blazersklas en het schoolorkest. Zij 
leren zich kunstzinnig uitdrukken, ontwikkelen tevens kennis van materia- 
len, gereedschappen en instrumenten en verwerven hiernaast vaardighe- 
den en technieken. 
 Receptief: Leerlingen kijken of luisteren naar professionele kunstpro- 
ducten zoals een theatervoorstelling, concert, tentoonstelling en museum- 
bezoek. De school is aangesloten bij de Kunstbalie. Ze leren kenmerken, 
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stijlen en stromingen herkennen en doen hiernaast kennis van termen en 
begrippen op. 

    Reflectief: Leerlingen ‘beschouwen’ kunstproducten, zij denken, lezen, 
praten er over en wisselen van gedachten met elkaar. Bij zowel actieve als 
receptieve kunstbeoefening kan reflectie plaatsvinden. Reflectie op de 
kunstervaring en het eigen productieproces en de analyse hiervan vormen 
de essentie van kunsteducatie. Dit is nog in wording. 
De komende jaren willen we gaan werken met:  
-procesgericht werken in plaats van product gericht werken  
-vakken als tekenen en handvaardigheid integreren in andere vakken -het 
uitzetten van een doorlopende lijn voor de cultuurvakken.  

  
  

 
  

Lichamelijke oefening  
In de kleutergroepen staat bewegingsonderwijs dagelijks op het rooster. Ze spe- 
len en gymmen op het schoolplein en in het speellokaal. Vanaf groep 3 krijgen 
de kinderen twee maal per week gymles in onze eigen inpandige gymzaal. Deze 
lessen worden gegeven door de eigen leerkracht en een vakdocent gym. 
Afhankelijk van het aanbod maken we ook gebruik van studenten van de Acade- 
mie voor Lichamelijke Opvoeding (Fontys Hogeschool), R.O.C. of Pabo Tilburg 
(Minor bewegingsonderwijs).  
Voor groep 6 is het schoolzwemmen ingevoerd. Een keer per veertien dagen ma- 
ken de groepen 6 gebruik van het zwembad aan de Roodloop, waar instructeurs 
van de Roodloop de ‘natte gymnastiekles’ geven.  

  
Actief burgerschap en sociale integratie KiVa  
De ontwikkelingen in de maatschappij vragen dat scholen actief burgerschap en 
sociale integratie bevorderen, niet als apart vak, maar als vanzelfsprekend on- 
derdeel van het onderwijs.  
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Enkele voorbeelden:  
Op Samenwijs Starrebos wordt hieraan invulling gegeven door een aantal initia- 
tieven te nemen voor activiteiten, die onze leerlingen voorbereiden op het bur- 
gerschap in de samenleving.  
Binnen de school wordt erop toegezien, dat leerlingen op een prettige wijze met 
elkaar omgaan. De school beschikt over een gedragscode en een pestprotocol, 
waarin duidelijk wordt gemaakt welke verwachtingen we van elkaar hebben. 
Projecten waarin aandacht wordt besteed aan vandalismepreventie, verslavings- 
vormen, vuurwerklessen, in samenwerking met politie, Kentron en GGD.  
In lessen School-TV (o.a. TV-Weekjournaal) en lessen sociaal-emotionele ont- 
wikkeling worden kinderen vertrouwd gemaakt met actief burgerschap en sociale 
integratie.  
Op school worden de ervaringen geëvalueerd, resultaten bekeken en beoordeeld 
in hoeverre sprake is van risico’s m.b.t. houdingen en gedragingen van leerlingen 
rond burgerschap en integratie, zoals intolerantie en discriminatie.   

ICT  
De digitale leerweg krijgt een prominente plaats.  
De maatschappij verlangt steeds meer dat leerlingen beschikken over 
uitgebreide I.C.T.-vaardigheden en mediavaardigheden. Met mediavaardigheden 
wordt be- doeld het omgaan met elektronische communicatiemiddelen maar ook 
vaardig- heden die vereist zijn om op een effectieve en efficiënte wijze de juiste 
informa- tie te vinden op het internet.  
Onze leerlingen leren om zich op velerlei terreinen met behulp van dit veelzijdige 
instrumentarium, een flinke hoeveelheid vaardigheden en kennis zich eigen te 
maken. Meer en meer staat de leerling hierin zelf centraal. I.C.T. wordt meer 
adaptief van karakter, de leerling volgt zijn ‘eigen’ route door de programma’s 
en elektronische informatiestructuren op internet. Starrebos beschikt over een 
protocol computergebruik (zie bijlage). 

  
Rots- en Watertraining  
Om kinderen (nog) steviger in hun schoenen te laten staan en hen meer zelfver- 
trouwen, zelfbeheersing en zelfreflectie te laten ervaren zijn er leerkrachten 
gecertificeerd om trainingen te geven aan groepen leerlingen. De kinderen leren 
in de speel-of gymzaal te “gronden “en kracht- en rustpunten in hun lichaam te 
voelen door middel van een zeer verschillend aanbod van oefeningen en 
spelvormen.  
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4. Schoolklimaat:  
KiVa: samen maken we er een fijne school van!  

  
  

KiVa is een schoolbreed programma, gericht op positieve groepsvorming en het 
versterken van de sociale veiligheid op basisscholen. KiVa stimuleert de sociale 
vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee 
wordt de sociale veiligheid op school versterkt en worden groepsproblemen zoals 
pesten effectief tegengegaan. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel 
en dus niet op specifieke individuen. Ons motto luidt dan ook: ‘samen maken wij 
er een fijne school van’.  

  
KiVa is goedgekeurd door het NJi (Nederlands Jeugd Instituut). Het meetinstru- 
ment van KiVa, de KiVa-monitor, voldoet aan de eisen die volgen uit de wet soci- 
ale veiligheid op school. Bovendien is KiVa het eerste en enige programma voor 
basisscholen waarvan wetenschappelijk is bewezen dat het werkt! Uit 
wetenschappelijk onderzoek van o.a. de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat 

KiVa:  
het school- en leerklimaat sterk verbetert; 
de leeropbrengsten verhoogt en leerprestaties verbetert; 
het welbevinden van de leerlingen verhoogt; 
effectief is in het tegengaan van pesten (preventief) en het oplossen      
daarvan (curatief); 
depressieve gevoelens bij leerlingen voorkomt en vermindert 
leerkrachten vaardigheden aanleert om groepsproblemen te voorkomen 

en te verhelpen. 
  

Van de leerlingen op onze school verwachten wij:  
 Dat zij op een respectvolle manier met elkaar omgaan. 
 Dat zij beleefd zijn tegenover elkaar en tegenover volwassenen. 
 Dat zij zich houden aan de vastgestelde schoolregels en/of protocollen. 
 Dat zij geen lichamelijk of geestelijk geweld gebruiken tegenover elkaar 

of tegenover derden. 
 Dat zij actief betrokken zijn / worden om zorg te dragen voor een veilige  
leefomgeving. 
 
 



  
.  

  Schoolgids 2019-2020 van Samenwijs Starrebos opvang en onderwijs, Hilvarenbeek  Pagina 16  

Van de volwassenen op onze school verwachten wij:  
 Dat zij op een respectvolle manier met de leerkrachten, met elkaar en    
met de kinderen omgaan. 
 Dat zij daarbij op geen enkele wijze gebruik maken van fysiek of verbaal 
onacceptabel gedrag of bedreiging. 
 Dat correctie van leerlinggedrag op een maatschappelijk aanvaarde wijze 

en op het niveau van het kind plaats vindt. 
 Dat ouders bereid zijn mee te denken over de aanpak van hun kind. 
 Dat mailcontact tussen ouders en school ingezet wordt voor praktische 

en zakelijke berichten. 
 Dat persoonlijke en inhoudelijke zaken niet per mail maar in een persoon- 
lijk contact worden besproken. 

Wij zien graag dat kinderen zich thuis voelen op Samenwijs Starrebos. Dan ont- 
wikkelen kinderen zich immers het best. We zorgen voor een ongedwongen sfeer. Er is 
aandacht voor gedragsregels. We hebben respect voor elkaar en we proberen zuinig om 
te gaan met zowel de eigen als met andermans spullen. Ge- dragsregels moeten 
gerespecteerd worden.  
Op school leren kinderen niet alleen, ze ontwikkelen ook hun persoonlijkheid 
door zelfvertrouwen op te bouwen, zelfkennis te verwerven. Ze leren omgaan 
met elkaar, verdraagzaam te zijn en kennis op te doen van de eigen en andere 
culturen en opvattingen. Presteren is een relatief begrip. We vinden het belang- 
rijk, dat kinderen op school prestaties leveren, maar we weten, dat die voor ie- 
der kind verschillend zijn.  
Met onderwijs-op-maat bedoelen we de voortdurende ontwikkeling van eigen 
mogelijkheden van het kind.  

  

4.1 Veiligheidsbeleid  
We vinden de veiligheid van onze leerlingen, onze medewerkers en iedereen die 
met onze school te maken heeft heel belangrijk. Daarom besteden we daar veel 
aandacht aan.  

 We hebben een aantal regels met elkaar afgesproken om een veilig 
schoolklimaat te waarborgen. Die zijn opgeschreven onder meer in de 
gedragscode van onze stichting (op te vragen bij de directie). Het gaat om 
afspraken over hoe we met elkaar omgaan, over pesten, over het 
tegengaan van geweld, over kleding, het gebruik van internet en mobiele 
telefoons, enz. Er wordt toegezien op het nakomen van die regels. 
Op onze school zijn twee leerkrachten benoemd als interne vertrouwens- 
contactpersoon: Karin Berkhout en Lilian Lenior.  
Kinderen en ouders kunnen bij hen terecht als het gaat om zaken als 
machtsmisbruik, seksuele intimidatie, discriminatie, pesten en geweld.  

 In het kader van het arbobeleid kijken we regelmatig naar allerlei zaken in 
en om het schoolgebouw. We dragen zo zorg voor een omgeving, waarin 

geen sprake is van onnodige risico’s. 
 In de school zijn voldoende opgeleide BHV-ers aanwezig. 
 Als de kinderen op school zijn wordt er gezorgd voor toezicht bij de 

activiteiten op de tijden zoals die met de ouders zijn afgesproken. 
 De school heeft een ontruimingsplan, waaraan jaarlijks aandacht wordt  
besteed. 
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 De verkeersveiligheid krijgt ook ruime aandacht zowel in de verkeersles- 
sen als in de praktijk (aandacht voor de school-thuis-route). Onze school 
beschikt over het Brabants Verkeersveiligheid Label, een teken dat ver- 
keersveiligheid een belangrijke plaats inneemt. 
 Samenwijs Starrebos maakt gebruik van de monitor sociale veiligheid van 
WMK-PO en van de leerling vragenlijst van KiVa. 

  
4.2 Vieringen en speciale activiteiten van Samenwijs Starrebos 

Samen vieren verbindt. Jaarlijks zijn er op Samenwijs Starrebos allerlei vieringen 
zoals: Sinterklaas, Kerst, carnaval, goede doelenactie, pelgrimstocht, verjaarda- 
gen, tenten-/badjes dag voor de kleuters, excursies, Starrebos got talent en 
Starrebosdag.  

  
De leerlingen uit groep 8 gaan aan het begin van het schooljaar op schoolkamp. 
Ook hebben ze een leuke afscheidsmusical/revue in de laatste schoolweek waar- 
bij de ouders uitgenodigd worden.  

  
Kinderen van Samenwijs Starrebos kunnen meedoen aan de wandelvierdaagse 
en aan verscheidene sporttoernooien die georganiseerd worden door de diverse 
Hilvarenbeekse sportverenigingen.  
De oudervereniging zorgt ervoor dat inschrijvingen e.d. juist verlopen. Leer- 
krachten hebben weinig tot geen bemoeienis met de organisatie rond de sport- 
toernooien.   
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5. Passend onderwijs  
Ieder kind heeft recht op passend onderwijs. Dat is vastgelegd in de wet passend 
onderwijs die op 1 augustus 2014 van kracht werd. Hierbij gaan we er als school 
van uit dat we bij elk kind goed kijken wat het nodig heeft om zich optimaal te 
kunnen ontwikkelen. Dat geldt voor kinderen met bijzondere talenten én voor 
kinderen die om andere redenen iets extra’s nodig hebben. De leerkracht is de 
eerst verantwoordelijke voor goed onderwijs. Het team en in het bijzonder de 
interne begeleider, ondersteunen daarbij.  

  
Passend onderwijs legt de zorgplicht bij de school. Dat betekent dat wij er voor 
verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben 
een goede onderwijsplek te bieden. Daarvoor werken reguliere en speciale scho- 
len in de regio Tilburg samen in het samenwerkingsverband Plein 013.  
Speciaal onderwijs blijft bestaan, maar opvang van kinderen binnen het reguliere 
onderwijs heeft de voorkeur.  
Voordat een kind kan worden geplaatst op een speciale basisschool of een school 
voor speciaal onderwijs is de school wettelijk verplicht om hiervoor toestemming 
te vragen van het samenwerkingsverband (toelaatbaarheidsverklaring).  

  
Ouders melden hun kind schriftelijk aan bij de school van hun keuze. Verwachten 
ze dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft, dan geven zij dit meteen aan. 
De aard en de zwaarte van de extra ondersteuning die een kind nodig heeft en 
de feitelijke mogelijkheden van de school, bepalen of er wel of niet aan een 
plaatsingsverzoek van ouders kan worden voldaan. Voor elke leerling die wordt 
aangemeld wordt een zorgvuldig beargumenteerd en persoonlijk besluit geno- 
men. In het school ondersteuningsprofiel (SOP) staat beschreven welke zorg de 
school structureel kan bieden. Om een goed en objectief beeld te krijgen van dit 
ondersteuningsprofiel, wordt de school hiervoor bezocht door een extern bureau 
dat een onafhankelijk onderzoek doet. Het verslag van dit bezoek en de rappor- 
ten van de inspectie vormen samen een belangrijke basis voor het ondersteu- 
ningsprofiel.  

  
5.1  Passend onderwijs: het ondersteuningsprofiel  
Over het geheel genomen is Starrebos te karakteriseren als een smalle onder- 
steuningsschool. Het onderwijsconcept en de extra voorzieningen zijn hierbij 
doorslaggevend. Het team straalt het innovatievermogen en de energie uit om 
de ingezette ontwikkelingen in de toekomst verder door te zetten. De school wil 
er in principe zijn voor alle leerlingen in het dorp of de wijk. Daar- toe worden de 
nodige aanpassingen in de pedagogiek en de didactiek toegepast. Wanneer de 
onderwijsbehoeften van leerlingen complexer worden proberen we eerst de 
leerlingen d.m.v. een arrangement te begeleiden. Als dit niet afdoende helpt zijn 
ze soms beter af op een speciale school, waar meer specialistische hulp kan 
worden gegeven.  
Meer informatie hierover kunt u vinden op www.plein013.nl.  

  
 

http://www.plein013.nl/
http://www.plein013.nl/
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 5.2  Hulp aan individuele leerlingen  
Het komt voor dat een leerling de leerstof niet goed opgenomen heeft, of dat het 
tempo te hoog ligt. De capaciteiten van alle leerlingen zijn immers verschillend.  
Dat betekent dat een leerkracht goed moet kunnen omgaan met de verschillen in 
de groep. Hiervoor worden voortdurend alle leerkrachten geschoold.  

  
Om de hulp te coördineren en te structureren zijn op Samenwijs Starrebos Mar- 
leen Deenen en Yvonne Koppelmans als Interne Begeleiders (IB) werkzaam.  

• Zij nemen zo nodig aanvullende tests af, als de gewone toetsen niet vol- 
doende inzicht in bepaalde problematiek geven.  

• Zij adviseren en ondersteunen leerkrachten over extra hulpmateriaal en 
begeleiding van een leerling binnen de groep.  

• Zij overleggen zo nodig met externe deskundigen en consulenten van 
Plein 013.  

• Zij hebben zo nodig contacten met de leerkrachten uit de speciale school 
voor basisonderwijs om nog beter hulp te kunnen bieden aan uw kind.  

  
Als u als ouder zorgen over uw kind wilt bespreken, doet u dat in eerste instantie 
met de groepsleerkracht. Hij/zij maakt het kind de hele dag mee en heeft een 
goede kijk op de ontwikkeling van het kind in de groep. Daarnaast kunt u de in- 
terne begeleider daarover aanspreken.  
Soms is een onderzoek door externe deskundigen noodzakelijk om meer zicht te 
krijgen op de dieperliggende oorzaken.  

  
In het kader van Passend Onderwijs proberen we goed om te gaan met verwij- 
zingen. In het traject wordt de extra deskundigheid van leraren van de speciale 
school voor basisonderwijs ook in het basisonderwijs ingezet. Op deze manier 
kunnen we op Samenwijs Starrebos meer kinderen met leerachterstanden of an- 
dere problemen helpen.  

  
In het zorgplan van de school vindt u een uitgebreide beschrijving van de wijze 
waarop ‘zorg’ binnen Samenwijs Starrebos wordt georganiseerd.  

  
 5.3  Onderwijs aan anderstalige kinderen  

Ook Samenwijs Starrebos wordt bezocht door een aantal anderstalige leerlingen. 
We proberen voor deze kinderen een zo breed mogelijk taalaanbod te creëren.  

  
 5.4  Sociale vaardigheidstraining (Sova)  

Zo nodig kan extra aandacht worden besteed aan de sociaal-emotionele ontwik- 
keling. Kinderen, die vastlopen in het contact met anderen kunnen in aanmer- 
king komen voor een groepstraining (Sociale Vaardigheid training) of faalangst- 
training. Deze scholing wordt verzorgd in samenwerking met Farent. 

  
 5.5  Onderwijs aan zieke leerlingen  

Iedere school krijgt wel eens te maken met een leerling die ziek is. Meestal komt 
een zieke leerling binnen afzienbare tijd weer terug naar school. Soms is dat 
echter niet het geval en blijft de leerling langere tijd afwezig of is hij/zij vaker 
kort of chronisch ziek. Samenwijs Starrebos zal in overleg met de ouders en 
behandelaars afstemmen op welke wijze het onderwijs georganiseerd wordt.  
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 5.6  Beleid omtrent de opvang van leerlingen met een arrangement  

1. De leerling mag geen structureel gevaar vormen voor zichzelf en/of zijn 
omgeving  
2. De leerling mag geen structurele belemmering vormen voor het 
onderwijsleerproces van de rest van de groep.  
3. Indien noodzakelijk moet er, in samenwerking met de ouders en op basis 
van actieve participatie van de ouders, een zindelijkheidstraining kunnen worden 
op- gezet. In de tussentijd wordt in goed overleg afgesproken wie het kind, 
wanneer verschoont.  
4. Er moet een redelijke verwachting zijn dat de leerling zowel op onderwijs 
inhoudelijke als op sociaal emotioneel gebied kan voldoen aan minimale   
doelstellingen; dit steeds in combinatie met de mate van zorgbreedte die op de 
betreffende school kan worden geboden.  
Hierbij denken we name aan:  
- minimale voortgang van de natuurlijke ontwikkeling (ontwikkelingsdrang); 
- het kunnen ontwikkelen van een relatie met begeleiders; - minimale 
intellectuele capaciteiten.  

  
 5.7  Begeleiding meer- en hoogbegaafde leerlingen  

Ook leerlingen die extra goed kunnen leren, krijgen speciale 
aandacht op Samenwijs Starrebos. Binnen de methodes is extra 
uitdagende oefenstof aangegeven voor deze leerlingen. In alle 
groepen wordt gewerkt aan compacten en verrijken. Er wordt in 
toenemende mate gewerkt met adaptieve digitale leermiddelen. 
Daarnaast beschikt de school over een aantal uitdagende 
materialen en projecten voor deze leerlingen. In uitzonderlijke 
gevallen kunnen leerlingen versneld doorstromen.  
Samenwijs Starrebos heeft een plusklas, deze is opgezet voor alle 
Samenwijscentra: De EigenWijzer groep. Leerlingen die hiervoor in aanmerking 
komen, kunnen één dagdeel per week deelnemen aan deze groep.  

  
 5.8  Een jaar overdoen en aangepaste programma's  

Af en toe komen we tot de conclusie dat alle extra inzet onvoldoende effect 
heeft. Soms nemen we dan in overleg met de ouders het besluit om een jaar 
over te doen. Dit gebeurt vooral als een kind op meerdere gebieden, cognitief, 
lichamelijk en/of emotioneel achterblijft bij de meeste klasgenootjes.  

  
Veel vaker komt het voor dat we de afspraak maken dat een kind voor een be- 
paald vak met een aangepast programma gaat werken. Zo'n leerling haalt op dat 
gebied niet het eindniveau van de basisschool, maar we stellen het aangepast 
programma zo op dat er aansluiting is bij het vervolgonderwijs.  

  
Een dergelijke beslissing wordt altijd in samenwerking en goed overleg met de 
ouders genomen. School neemt hierin het uiteindelijke besluit. 
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 6.  Kwaliteitsverbetering  
Samenwijs Starrebos werkt aan voortdurende kwaliteitsverbetering: werken met 
goede methoden, bekwaam personeel, het consequent volgen van de resultaten 
van de leerlingen en het verder ontwikkelen van het onderwijs met behulp van 
het schooljaarplan.  

  
• Kwaliteitsverbetering door goede methoden.  

Samenwijs Starrebos maakt gebruik van moderne methodes en eigentijd- 
se werkvormen en methodieken.  

• Kwaliteitsverbetering dankzij goed personeel  
Nog belangrijker dan de methoden die een school gebruikt, zijn de mensen 
die er werken. Aan hen heeft u uw kind toevertrouwd. Zij zorgen ervoor 
dat de materialen en de lesboeken zinvol gebruikt worden.  
De maatschappij verandert voortdurend en dus ook het onderwijs. Nieuwe 
ontwikkelingen volgen we op de voet. Daarom zijn er studie(mid)dagen, 
vergaderingen voor de leerkrachten en volgen leerkrachten nascholings- 
cursussen om hun taak nog beter te kunnen verrichten.  

• Kwaliteitsverbetering door een leerlingvolgsysteem (lvs)  
Een derde manier om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken en verder 
te verhogen, is het monitoren en analyseren van de resultaten. Om onze 
leerlingen acht jaar lang zo goed mogelijk te kunnen volgen in hun ont- 
wikkeling maken we gebruik van het Cito-leerlingvolgsysteem. Dit systeem 
levert waardevolle aanvullende informatie op over een leerling. Ze laat 
zien hoeveel een kind in een bepaalde periode heeft bijgeleerd of hoe het 
zich ontwikkeld heeft.  
De Citotoetsen worden afgenomen bij een grote groep leerlingen verspreid 
over het hele land. Daardoor is het mogelijk de vorderingen van uw kind te 
vergelijken met leeftijdgenoten in ons land.  
Daarnaast worden methodetoetsen gebruikt om te kunnen beoordelen of 
een leerling zich de aangeboden stof voldoende heeft eigen gemaakt om 
de volgende stap in het leerproces te zetten.  
De ouders worden schriftelijk geïnformeerd over de uitslagen van de ge- 
maakte LVS-toetsen. Deze worden verstrekt met het rapport.  
Samenwijs Starrebos gebruikt de IEP toets als eindtoets basisonderwijs in 
groep 8.  

• Kwaliteitsverbetering dankzij planmatig werken  
Er staan voor de schooljaren 2019-2023 bij Samenwijs Starrebos een aan- 
tal belangrijke zaken op het programma. Ze staan opgesomd in het 
schoolplan 2019-2023 dat elke vier jaar wordt geëvalueerd, aangepast en 
besproken in de medezeggenschapsraad en met het bestuur. Het school- 
plan kunt u bij de directie inzien. Bij de start van schooljaar 2019-2020 is 
dit schoolplan nog niet vastgesteld om bijzondere redenen. Derhalve is het 
schoolplan 2015-2019 met instemming van de locatieraad voor 1 jaar 
verlengd. Tegelijkertijd werken we van daaruit door aan de doelen voor de 
komende 4 jaar 
Voor het schooljaar 2019-2023 staan onder meer de volgende zaken op de 
planning:  
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1. Borging van kindkaarten : hierdoor kunnen de individuele leer- 
lingen nog beter gevolgd worden. Tijdens de oudergesprekken wor- 
den deze met ouders besproken.  

2. Borgen van ingezette ontwikkelingen:  
KIVA, Rekenmethode, Schoolregels, gezonde school, Begeleiding 
meer begaafde leerlingen.  

3. Uitwerken IKC-gedachte kinderopvang en onderwijs in Samenwijs 
Starrebos; van spelend en betekenisvol leren naar onderzoekend 
leren 
Doorontwikkeling pilot peuter-kleutergroep en de pilot 0-7 samen 
leren. 

4. Cultuurloper  
5. Zelfstandig werken 
6. Werken aan een professionele cultuur 
7. Het groene schoolplein 

  
• Kwaliteitsverbetering door inspectiebezoek  

De inspectie van het onderwijs bezoekt regelmatig de scholen voor     
basisonderwijs in Nederland. De inspectie oordeelt dan over een aantal 
elementen dat met elkaar de kern van goed basisonderwijs vormt.  
Op deze wijze brengt een inspectiebezoek de sterke en zwakke kanten van 
genoemde aspecten in kaart. Dit om de school te stimuleren de kwaliteit 
van het onderwijs op bepaalde punten te verbeteren.  
Starrebos heeft een voldoende beoordeling van de inspectie en heeft een 
basisarrangement.  
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7. Naar het voortgezet onderwijs  
Welke vorm van Voortgezet Onderwijs voor uw kind haalbaar is, hangt niet al- 
leen af van de kwaliteit van de basisschool, maar ook van de interesse, motivatie 
en aanleg van het kind. Met onderwijs op maat proberen we op Samenwijs Star- 
rebos het maximale uit ieder kind te halen en er zo voor te zorgen dat uw kind in 
de meest geschikte vorm van voortgezet onderwijs terechtkomt en op die school 
goed mee kan komen.  

  
Ouders worden aan het begin van het schooljaar geïnformeerd over de procedure 
en over belangrijke data m.b.t. de overgang naar het voortgezet onderwijs.  

  
Advies van de school  
Het advies van de school is belangrijk bij een schoolkeuze. De school heeft 
meestal een goed inzicht in de mogelijkheden waarover een kind beschikt. Daar- 
bij zijn niet alleen de leerprestaties belangrijk, maar ook gegevens over de be- 
langstelling van het kind, de zin in studeren, de wil om zich ergens voor in te 
zetten en de behoefte aan hobby's en vrije tijd. Dit advies bespreken we met u 
en u krijgt er een afschrift van. In maart krijgen de leerlingen van groep 7 een 
voorlopig advies. In groep 8 krijgen zij het definitieve advies.  

  
Eindtoets basisonderwijs  
Samenwijs Starrebos gebruikt sinds 2015 de IEP eindtoets. Deze toets wordt 
door het College voor Toetsen en Examens (CvTE) erkend als eindtoets. Vanaf 
2015 mogen scholen voor voortgezet onderwijs toelating niet meer laten afhan- 
gen van het resultaat van de eindtoets.  

  
Uitstroomgegevens Starrebos (in percentages) 
 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
VWO 18 25 15 34 29 14 
HAVO/VWO     8 31 
HAVO 40 45 35 32 13  
VMBO-T/HAVO     18 29 
VMBO-T 26 24 35 34 11  
VMBO-T/KADER     5 24 
VMBO K/B 16 7 15 9 17 2 
 

 Cito-score IEP-score IEP-score    
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Starrebos 536.9 85 75 83 82.9 81.5 
Landelijk 534.4 76 80 78 81.0 81.8 
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Onderwijskundig rapport  
Wanneer een leerling de school verlaat, wordt een digitaal onderwijskundig rap- 
port opgemaakt en ter goedkeuring voorgelegd aan de ouders. Na aanmelding 
van de leerling kan de vervolgschool dit m.b.v. de verstrekte code binnenhalen.  

  
De meeste leerlingen die Samenwijs Starrebos verlaten volgen Voortgezet On- 
derwijs op:  

 Kempenhorst college, Oirschot  Vmbo  
 2College Jozef, Tilburg  Vmbo TL  

Mill Hill-college, Goirle    Vmbo TL, Havo, Vwo 
Koning Willem II-college, Tilburg   Vmbo TL, Havo, Vwo 
Odulphuslyceum, Tilburg    Havo, Vwo  
De Nieuwste School, Tilburg   Vmbo TL, Havo, Vwo 
Campus 013     VMBO   
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8. Ouders en informatievoorziening  
 8.1  Informatie aan ouders  

De schoolkalender  
Aan het begin van het schooljaar ontvangt elk gezin de schoolkalender. Op deze 
schoolkalender staan alle activiteiten, die aan het begin van het schooljaar be- 
kend zijn, zoals vakanties, studiedagen, ouderavonden, vergaderingen enz. 
Actuele informatie ontvangt u gedurende het schooljaar in de nieuwsbrief.  

  
Algemene informatieavond  
In een van de eerste schoolweken is er per klas een algemene informatieavond. 
U maakt dan kennis met de leerkracht(en) van uw kind. Zij geven u informatie 
over wat er dat schooljaar in de groep van uw kind gaat gebeuren. We hopen dat 
alle ouders op deze avond aanwezig zijn. Meer informatie hierover wordt via 
mailing en nieuwsbrieven naar ouders gecommuniceerd. 

  
Individuele gesprekken / rapporten 
2 keer per jaar wordt er met u, als ouder, het gesprek gevoerd over de 
ontwikkelingen van uw kind. Dit zal zijn na 10 en na 30 weken onderwijs. De 
data worden vermeld in de jaarkalender en u wordt dan ook uitgenodigd voor 
deze gesprekken. 
Daarnaast ontvangt u 2 keer per jaar een verslag aangaande de ontwikkelingen 
van uw kind. Dit is omstreeks de 20e en 40e week onderwijs. De data dat deze 
rapporten worden meegegeven staan ook in de jaarkalender.  

  
Schriftelijke rapportage  
De groepen 2 t/m 8 ontvangen 2x per jaar een rapport.  
De leerlingen uit groep 1 krijgen (afhankelijk van het instroommoment) nog niet 
altijd een schriftelijk verslag. Over hun ontwikkeling wordt mondeling gerappor- 
teerd.  

  
Afspraken  
Elke ochtend kunt u tussen 8.30 uur en 8.45 uur inlopen in de klas van uw kind. 
Het personeel van de school is graag bereid om ook buiten de ouderavonden met 
u te praten over uw kind. Als u daar behoefte aan heeft, kunt u altijd een af- 
spraak maken.  
Blijft u niet rondlopen met vragen maar benader de leerkracht. Zo nodig zal in 
overleg de intern begeleider worden benaderd om deel te nemen aan het 
gesprek.  

  
Gesprek met directie  
De directie heeft geen spreekuur. U kunt de directie altijd aanspreken. Als het 
nodig is, maakt de directeur een afspraak met u.  

  
Informatieverstrekking aan gescheiden ouders  
Samenwijs Starrebos hanteert hierin volgens de in de wet vastgelegde richtlij- 
nen.  
In de situatie waarin beide ouders, ook na de scheiding, samen het gezag heb- 
ben, dient de school in principe maar één van de (biologische) ouders te 
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informeren. Deze ouder is dan verplicht om de informatie door te geven aan de 
andere ouder.  
In de praktijk blijkt dat deze constructie niet altijd zonder problemen werkt. In 
dat geval kan de tweede ouder een verzoek tot informatie doen bij de directie 
van de school.  

  
Als hoofdregel geldt dat beide ouders het gezag behouden. Dit is alleen anders 
als de rechter op een uitdrukkelijk verzoek anders heeft beslist en dus het 
belang van de minderjarige dat vereist. Het is belangrijk dat u de school op de 
hoogte stelt van zo’n rechterlijk besluit!  

  
Steeds zullen beide ouders – al dan niet gezamenlijk - geïnformeerd moeten 
 worden. Als school zien wij graag beide ouders samen op het oudergesprek. Op 
deze wijze bevorderen we dat de informatie die aan de ene ouder wordt gegeven 
dezelfde is als de informatie die aan de andere ouder wordt gegeven. We willen 
niet in de ouderlijke strijd verwikkeld raken en zullen derhalve altijd handelen in 
het belang van het kind.   

 8.2  Klachtenregeling  
Er is een klachtencommissie voor alle scholen van het schoolbestuur, die de 
klacht onderzoekt en het bevoegd gezag hierover adviseert.  
Klachten kunnen betrekking hebben op gedragingen en beslissingen dan wel het 
nalaten van gedragingen en beslissingen van de aangeklaagde.  
Zowel een ouder/voogd/verzorger van een minderjarige (ex)leerling, (een lid 
van) het personeel, (een lid van) de directie, (een lid van) het bevoegd gezag of 
een vrijwilliger die werkzaamheden verricht voor de school, alsmede een persoon 
die anderszins deel uitmaakt van de schoolgemeenschap, kunnen klager, maar 
ook aangeklaagde zijn.  
  
Een klacht wordt schriftelijk ingediend bij de klachtencommissie, is ondertekend 
en bevat tenminste: naam/adres van de klager, de dagtekening en een om- 
schrijving van de klacht.  
Klachtencommissie:  

Stichting GCBO. www.gcbo.nl    
Postbus 82324   
2508 EH Den Haag  070-
3861697   
info@gcbo.nl  

  
Op elke school ligt een model klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs 
ter inzage.  
Om te voorkomen dat de externe vertrouwenspersoon en/of klachtencommissie 
seksuele intimidatie, pesten, machtsmisbruik, discriminatie en geweld teveel als 
klaagbank wordt gebruikt, wordt een tweedeling in klachten aangebracht. Veel 
van de klachten buiten seksuele intimidatie, pesten en machtsmisbruik, dis- 
criminatie en geweld kunnen beter via de betrokkenen worden afgehandeld.  
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De volgende tweedeling en het te volgen traject wordt hieronder weergeven:  
  
Klachten m.b.t. Machtsmisbruik, Seksuele intimi- 
datie, Pesten, Discriminatie en Geweld  

Overige klachten  

De klacht wordt gedeponeerd bij de interne ver- 
trouwenspersoon. Ouders kunnen als zij dat wil- 
len ook rechtstreeks naar de externe vertrou- 
wenspersoon, of naar de klachtencommissie  

De klacht wordt gedepo- 
neerd bij het betrokken lid 
(leden) van de instelling  

  

Vertrouwenspersoon  
Buiten de school kunt u of uw kind terecht bij de vertrouwenspersoon van het 
bestuur; adresgegevens staan vermeld in de bijlage bij belangrijke adressen. 
 

 8.3  Ouders helpen op school  
Gelukkig zijn heel veel ouders op vele manieren actief op Samenwijs Starrebos. 
Een basisschool als onze school kán eenvoudigweg niet zonder. Niet alleen de 
locatieraad en de oudervereniging spelen een belangrijke rol, maar ook andere 
ouders zijn actief bij veel activiteiten onder en na schooltijd.  

  
Klankbordgroep  
Met ingang van schooljaar 2018-2019 starten we met een klankbordgroep. De 
klankbordgroep is een orgaan dat vier keer per jaar in gesprek gaat met ie- 
mand vanuit het managementteam. Deze groep vergroot de betrokkenheid van 
ouders op school. Het maakt de lijnen met school korter en krachtiger. Hiermee 
verbetert de communicatie tussen school en ouders. We streven ernaar om uit 
elke bouw een ouder in de klankbordgroep te laten deelnemen. In het begin 
van het schooljaar zullen wij hier middels de nieuwsbrief uitgebreid op 
terugkomen.  

  
De klassenouder  
Iedere groep heeft een klassenouder. De klassenouder kan bij (bijzondere) acti- 
viteiten in de klas hulp bieden of hulp regelen. De klassenouder is geen klach- 
tenouder, maar biedt hand- en spandiensten aan de leerkracht en is wat betreft 
deze activiteiten aanspreekpunt voor de andere ouders van die groep.  
Taak klassenouder:  
 De leerkracht neemt met de klassenouder contact op, als hij/zij op zoek is 

naar ouderhulp voor in of buiten de klas.  
 Het betekent niet dat de klassenouder zelf die hulp moet bieden, maar ook 

andere ouders benadert die de hulp zouden willen geven.  
 Vaak wordt per brief om hulp gevraagd (bijv. rij-ouders) en komt de klassen- 

ouder pas in beeld wanneer blijkt dat er bijv. te weinig (rij-)ouders zijn.  
 De klassenouder organiseert zaken rond speciale gebeurtenissen, festivitei- 

ten voor de leerkracht, bijv. een klassencadeautje bij de verjaardag van de 
leerkracht.  

 De klassenouder kan als vertegenwoordiger optreden van de ouders, maar is 
duidelijk geen klachtenouder! Als men daar toch mee geconfronteerd 
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wordt, worden de ouder(s) doorverwezen naar de leerkracht of directie. 
Kortom: de hulp van een klassenouder wordt ingeroepen bij de communicatie 
tussen de groep/leerkracht en de ouders van de leerlingen van die groep!  

  
 8.4  De locatieraad van Samenwijs Starrebos (LR)  

Samenwijs is een organisatie waarin onderwijs en opvang is geïntegreerd. De 
medezeggenschap van ouders en medewerkers binnen het onderwijs valt binnen 
de Wet op het primair onderwijs en de Wet medezeggenschap scholen. De 
medezeggenschap van medewerkers en ouders binnen de opvang valt onder de 
Wet kinderopvang en de Wet op de ondernemingsraden. Het eigen en integrale 
karakter van de activiteiten van Samenwijs vraagt om een eigen en integrale 
vormen van medezeggenschap.  

  
Daarom beschikt elke locatie over een eigen Locatieraad. Een Locatieraad 
verenigt de Medezeggenschapsraad van school en de Oudercommissie en 
Personeelsvertegenwoordiging vanuit Opvang in een medezeggenschapsorgaan. 
Het reglement van de Locatieraad is vastgelegd in een officieel document.  
Naast de Locatieraden zal binnen Samenwijs een Samenwijsraad functioneren. 
Deze voert het formele overleg met het bevoegd gezag van Samenwijs.  

  
Een aantal voorbeelden van zaken die besproken kunnen worden in de Locatieraad:  

• Samenwerking opvang en onderwijs  
• Hoogte en besteding van de ouderbijdrage  
• Vaststelling van de onderwijstijd  
• Vaststelling van de schoolgids  
• Wijze waarop invulling wordt gegeven aan tussenschoolse opvang  
• Vaststellen of wijzigen schoolreglement  
• Vaststellen van het schoolplan  
• Verkeersveiligheid rondom de school  

  
Een lid van de Locatieraad heeft zitting voor een termijn van 3 jaar ; treedt 
dan af en is ten hoogste twee maal herkiesbaar. Een aftredend lid is direct 
herkiesbaar.  
  
De locatieraad bestaat uit de volgende leden:  
 
Ouders Onderwijs:  Sanne Hendrickx 
     Rudi van Doormaal (afgevaardigde Samenwijsraad) 
     Annemarie Joosten (secretaris) 
Personeel Onderwijs: Petrie van den Borne 
     Floris Jansen 
     Lilian Lenoir 
Ouders opvang:  Sacha Kolk 
     Lies van Molkot 
     Sabvine Kocx 
Personeel Opvang:  Jurgen Netten (voorzitter) 
     Debby Favier 
     Emma van Oort 
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 8.5  De oudervereniging van Starrebos (OV)  

Samenwijs Starrebos heeft een oudervereniging, waar iedere ouder die een kind 
op onze school heeft, lid van kan worden.  
De oudervereniging stelt zich tot doel de belangen van de leerlingen in de ruim- 
ste zin te dienen. Zij doet dit onder andere door activiteiten op niet direct 
onderwijskundig gebied te organiseren of te ondersteunen.  
De oudervereniging beoogt de betrokkenheid van ouders bij de school te 
bevorderen.  

  
De oudervereniging heeft een eigen mailadres en is bereikbaar via 
onderwijs.starrebos.ov@stichtingsamenwijs.nl  

  
U kunt natuurlijk ook een van de genoemde ouders benaderen.  
 
Voorzitter:   Caroline Peters 
Secretaris:  Bianca van den Boogaart 
Penningmeester:  Christien van Heerbeek 
Communicatie: Bianca Leenhouwers 
Leden:  Susanne van de Sande 
     Daisy Toemen 

Marleen Bekkers 
     Susan Vugts 
     Renate van de Stee 
     Carolien van Iersel 
     Maaike Pistorius 
 
Contactpersoon namens het team onderwijs: Marleen Deenen  
Contactpersoon namens het team opvang: Jurgen Netten  

  

Activiteiten:  
Door het jaar heen zijn er verschillende activiteiten, waarbij dankbaar gebruik 
wordt gemaakt van de hand- en spandiensten van bereidwillige ouders. Het is 
leuk om hierbij te helpen. U raakt meer betrokken bij de school en u leert uw 
eigen en andermans kinderen binnen het groepsgebeuren kennen. Deze hand- 
en spandiensten worden voor een aantal activiteiten door de oudervereniging 
gecoördineerd.  

  
Samenstelling bestuur oudervereniging:  
Eens per jaar vindt de algemene jaarvergadering plaats. Men kan zich tevoren 
opgeven voor openvallende vacatures. Nieuwe bestuursleden worden tijdens de 
jaarvergadering verkozen. Kort daarna worden, indien nodig, de taken verdeeld.  

  
De vergaderingen van de oudervereniging zijn openbaar. Iedereen kan deze ver- 
gaderingen bijwonen en met evenveel recht van spreken zijn of haar zegje doen. 
De vergaderdata staan in de schoolkalender vermeld. Bovendien worden de ver- 
gaderingen altijd van tevoren aangekondigd in de nieuwsbrief.  
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Ouderbijdrage  
De vrijwillige bijdrage per leerling in de niet-subsidiabele kosten (o.a. bestemd  
voor vieringen, projecten en evenementen) wordt jaarlijks door de oudervereni- 
ging geïnd.  
De hoogte van de vrijwillige schoolbijdrage is vastgesteld op € 25,- per kind per 
schooljaar. Inning van deze bijdrage zal in de loop van de maand september via 
de school plaatsvinden. Bij instroom gedurende het schooljaar zal de ouderbij- 
drage naar rato worden bepaald.  

  
Schoolfotograaf  
In mei/juni komt de schoolfotograaf op school. U kunt op vrijwillige basis kiezen 
voor een pakket met foto’s. Er worden portret- en groepsfoto's gemaakt. Boven- 
dien bestaat de mogelijkheid kinderen uit één gezin, die allen op Starrebos zit- 
ten, op de foto te laten zetten.  
Bijzondere bijstand voor schoolreisje e.d.  
Schoolgaande kinderen kosten veel geld. Naast de extra kosten voor de (vrijwil- 
lige) ouderbijdrage, moet u vaak ook betalen voor het schoolreisje, school- 
zwemmen en het schoolkamp. Met een minimum- inkomen valt het niet altijd 
mee om al deze kosten te betalen. Soms kan bijzondere bijstand een oplossing 
bieden. Denkt u recht te hebben op bijzondere bijstand?  
U kunt voor een aanvraagformulier terecht bij de centrale balie in het gemeente- 
huis of u kunt telefonisch contact opnemen op 013-5058300.  
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9. Praktische punten van A tot Z  
9.1 Aanmelding en toelating  
Voor het aanmelden van kinderen gelden de volgende wettelijke afspraken:  
• Een kind moet 3 jaar zijn om te kunnen worden aangemeld op een school.  
• Aanmelden op een school moet schriftelijk gebeuren door de ouders. Aan- 

melden moet (zo mogelijk) minimaal 10 weken voor de eerste schooldag.  
• Als ouders het vermoeden hebben dat hun kind extra ondersteuning nodig zal 

hebben, dan moeten ze dit melden bij de aanmelding. Ouders moeten ook 
alle relevante informatie (zoals onderzoeken en rapportages) aan de school 
doorgeven.  

• De school heeft zorgplicht. Dit houdt in dat als de school de extra ondersteu- 
ning die noodzakelijk is niet zelf kan bieden zij overleg voert met andere 
scholen en de ouders een passende onderwijsplek aanbiedt waar het kind wel 
het onderwijs krijgt waar het recht op heeft. Dit kan zijn een andere basis- 
school, een speciale basisschool of een school voor speciaal onderwijs. De 
school heeft hiervoor 10 weken de tijd.  

  
Een leerling wordt toegelaten op de eerste schooldag na de vierde verjaar- 
dag van het kind.  
Een paar maanden voordat uw kind vier wordt, wordt u door Samenwijs opvang 
en school uitgenodigd voor gezamenlijk overdracht gesprek. Tijdens dit gesprek 
wordt o.a. besproken hoe de ontwikkeling van uw kind verloopt en of er zaken 
zijn m.b.t. uw kind, waar de school rekening mee dient te houden.  
Daarna krijgt u van de school bericht in welke groep uw kind geplaatst is. Voor 
de meeste kinderen zal dit de peuter-kleutergroep zijn. Na de definitieve plaat- 
sing volgt het kind meteen de complete schoolweek (vrijdag vrij). In overleg met 
ouders kan anders besloten worden.  

  
9.2 Buitenschoolse opvang (BSO)  
Uw kind kan vóór en na schooltijd terecht bij Samenwijs opvang.  
Vakbekwame pedagogisch medewerkers bieden uw kind een plezierige tijd vóór 
en na schooltijd en tijdens schoolvakanties. Zij spelen in op de behoefte van kin- 
deren en leveren daarin maatwerk. Ieder kind is uniek en heeft recht op 
optimale ontwikkelingskansen. Ook in de vrije tijd.  

  
Buitenschoolse opvang: plezier in je vrije tijd.  
Deze visie ligt ten grondslag aan het aanbod van activiteiten en ontspanning. 
Samenwijs opvang heeft met basisschool Starrebos in Hilvarenbeek een samen- 
werkingsovereenkomst afgesloten voor buitenschoolse opvang.  
Samenwijs opvang biedt buitenschoolse opvang:  
• Voor schooltijd van 7.30 – 8.30 uur  
• Na schooltijd tot 18.30 uur  
• Tijdens vakanties en op schoolvrije dagen van 07.30 – 18.30 uur  

  
De kosten voor buitenschoolse opvang zijn inkomensafhankelijk. Dit is vastge- 
steld in de Wet kinderopvang. De kinderopvangtoeslag wordt via de belasting- 
dienst geregeld.  
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Heeft u interesse en wilt meer informatie kijk dan op www.stichtingsamenwijs.nl 
Op dinsdag- en donderdagmiddag is er een bewegings-instructeur aanwezig, die 
de overblijvers actief bezighoudt.  

9.3 Gymnastiek  
Groep 1-2  
Deze groepen maken gebruik van het speellokaal en van de grote gymzaal. We 
verzoeken u om uw kind gymschoenen mee te geven, voorzien van naam. De 
gymschoenen blijven op school in speciale kasten. U wordt dringend verzocht 
géén gymschoenen met veters te nemen, omdat met strikken veel tijd verloren 
gaat. Schoenen met elastiek of klittenband bieden daarin uitkomst. We gymmen 
met de kinderen in onderkleding. Gymkleding is dus niet nodig.  

  
Groep 3 t/m 8  
Voor de gymlessen maken we gebruik van onze eigen gymzaal. De gymlessen 
worden met ingang van schooljaar 2018-2019 gedeeltelijk verzorgd door vakdo- 
centen.  
Kinderen dienen een gymbroek, shirt of gympakje, gymschoenen (zonder zwarte 
zolen) mee te nemen op de dag dat ze gym hebben. Wilt u ervoor zorgen dat de 
gymschoenen, die ze in de gymles aandoen, niet overdag gebruikt worden tij- 
dens het (buiten) spelen. Noteer de naam van het kind in gymschoenen en kle- 
ding.  

  
Schoolzwemmen (Gymles in het water)  
Kinderen van groep 6 hebben elke veertien dagen een uur schoolzwemmen op 
donderdagmiddag. In de week dat uw kind geen gymles in het water heeft, is er 
een “gewone” gymles in de gymzaal. Let op! De gymles in het water is geen 
zwemles. Kinderen die niet kunnen zwemmen, kunnen niet deelnemen aan deze 
gymles te water. Zij kunnen op deze tijd de gymles meedoen met de andere 
groep 6. Mocht uw kind om een bepaalde reden niet mee kunnen of willen doen 
met deze gymles te water dan sluit uw kind aan bij de gymles van de andere 
groep. Deze lessen worden verzorgd in het zwembad aan de Roodloop. 

 
Veiligheid!  
Voor de veiligheid van uw eigen kind tijdens de gymlessen vragen we u vriende- 
lijk doch dringend om sieraden als kettinkjes, ringen en armbanden thuis af te 
doen. We krijgen ze soms moeilijk af en de sieraden kunnen kwijtraken.  

  
Niet meedoen?  
Als uw kind om een of andere reden niet kan/mag deelnemen aan de gymlessen, 
wordt schriftelijke of telefonische melding hiervan door de ouders verwacht.  

  
9.4 Huiswerk  
In de groepen 8 wordt een begin gemaakt met het geven van klassikaal huis- 
werk. Kijkt u eens naar het huiswerk van uw kinderen. De meeste kinderen erva- 
ren dat als prettig. Heeft u er vragen over, neem dan contact op met de groeps- 
leerkracht.  
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Het hoofddoel van huiswerk is bij de kinderen een zelfstandige werkhouding, 
verantwoordelijkheid voor eigen werk en taakbesef te ontwikkelen.  
 
9.5 Schooltijden  

- 's morgens 08.45 - 12.15 uur; (woensdag t/m 12.30 uur!)  
- 's middags 13.30 - 15.30 uur;  
- woensdagmiddag vrij;  
uitzonderingen:  
- groep 1: elke vrijdag de gehele dag vrij  
- voor groep 2: per jaar 15 vrije vrijdagen. (zie schoolkalender);  
- Voor groep 3 en 4: 7 keer per jaar vrijdagmiddag vrij  

  
Vóór schooltijd is er surveillance vanaf 08:30 uur, resp.13:15 uur. Tot 13.15 is 
de poort gesloten i.v.m. de TSO.  
Stuurt u uw kinderen a.u.b. niet te vroeg naar school.  
De kinderen gaan via hun eigen ingangen naar binnen en buiten.  
Bij het ophalen van uw kinderen vragen we u op de aangewezen plaats op de 
speelplaats te wachten. Kom niet te vroeg. Dit verstoort de lessen in andere 
groepen.  

  
9.6 Schoolverzekering leerlingen  
Door de school is een collectieve ongevallenverzekering afgesloten voor alle leer- 
lingen, personeel en hulpouders.  

  
9.7 Vakantierooster voor het schooljaar 2019-2020  
Herfstvakantie:  14-18 oktober 2019  
Kerstvakantie:  23 december 2019 – 3 januari 2020  
Voorjaarsvakantie:  24-28 februari 2020  
2e Paasdag:  13 april 2020  
Meivakantie:  
Bevrijdingsdag: 

20 april – 1 mei 2020 
5 mei 2020  

Hemelvaartdag:  21 – 22 mei 2020 
2e Pinksterdag:  1 juni 2020  
Zomervakantie:  13 juli – 21 augustus 2020  

  
Studiedagen en / of vrije dagen:  
In de jaarkalender, die aan het begin van het schooljaar wordt verspreid staan deze 
dagen vermeld. Ook zullen deze via de nieuwsbrief worden medegedeeld. 
 
9.8 Verjaardagen  
Verjaardagen kinderen  
Als uw kind jarig is, mag hij of zij uiteraard trakteren. Wij vragen u om een ge- 
zonde traktatie mee te geven. Het is de bedoeling de kinderen geen grote of du- 
re traktaties mee te geven. Laat het niet uit de hand lopen.  

  
Verjaardagen leerkrachten  
Voor de kinderen blijft het leuk om iets voor de leerkracht te doen. Nooit kostba- 
re cadeaus meebrengen. Een tekening of een plakwerkje is net zo leuk. In de 
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hogere groepen nemen de kinderen onderling soms wel het initiatief om samen 
voor de leerkracht iets te maken of te kopen. Een contactouder helpt hen indien 
nodig hierbij.  

  
9.9 Verkeersmaatregelen t.b.v. veiligheid en BVL  
Voor de veiligheid van de leerlingen is het volgende bepaald:  

• alle kinderen verlaten de school groepsgewijs via hun uitgang.  
• de ouders die hun kinderen per auto ophalen worden dringend verzocht 

zich te houden aan het parkeerverbod en het stopverbod (gele streep!). Wij 
verzoeken u vriendelijk alleen wanneer de afstand school-huis het 
noodzakelijk maakt of in uiterste noodzaak, uw kind per auto naar school 
te brengen of van school te halen. U kunt parkeren op het parkeerterrein bij de 
Hispohal; dit zal weldra veranderen als deze wordt gesloopt. Dan zal in overleg 
gekeken worden naar andere parkeermogelijkheden 

  
 9.10  Verlof leerling  

De leerplichtige leeftijd is vijf jaar. Dat betekent dat u uw kind vanaf deze leeftijd 
niet zomaar thuis mag houden. In voorkomende gevallen zult u dus verlof moe- 
ten aanvragen. Hiervoor is een zgn. ‘aanvraagformulier’ opgenomen in de bijla- 
gen van deze schoolgids, of te verkrijgen via de website van de school. Op de 
schoolkalender en in deze schoolgids treft u de vakanties en vrije dagen aan. Het 
opnemen van gezinsvakanties buiten deze schoolvakanties is voor leerplichtige 
leerlingen (vanaf 5 jaar) wettelijk verboden. In een aantal gevallen kunt u wel 
toestemming krijgen voor één of meerdere verlofdagen:  
Dit zijn de richtlijnen die we op Starrebos bij het aanvragen van verlof hanteren.  
* bij huwelijk van bloed- en aanverwanten;  
* bij huwelijks- of ambtsjubileum van ouders of grootouders;  
* bij ernstige ziekte of overlijden van bloed- en aanverwanten;  
* bij verhuizing;  
* bij een bezoek aan specialist, huisarts of tandarts, indien dat niet op vrije da- 

gen of woensdagmiddag mogelijk is;  
* bij extreme weersomstandigheden voor leerlingen buiten de bebouwde kom. In 

alle gevallen zult u steeds voor leerplichtige leerlingen toestemming moeten 
vragen aan de directie.  

  
GEEN verlof wordt verleend voor omstandigheden voortkomend uit bijv.  
* afwijkend vakantierooster van andere kinderen uit het gezin;  
* vakantie buiten het seizoen i.v.m. lagere prijzen;  
* eerder afreizen/later terugkomen om drukte en files te vermijden.  

  
Vakantie buiten de reguliere schoolvakantie is bij uitzondering mogelijk indien aan de 
volgende voorwaarden wordt voldaan:  
* een van de ouders een seizoensgebonden beroep van specifieke aard heeft, 

waardoor slechts buiten de schoolvakanties op vakantie gegaan kan worden;  
* een werkgeversverklaring wordt overlegd;  
* de vakantie niet valt in de eerste twee lesweken van het schooljaar; * de 

vakantie niet langer duurt dan 10 schooldagen.  
De directeur is wettelijk verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van 
ongeoorloofd schoolverzuim. Tegen ouders die hun kind zonder toestemming 
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thuis houden, zal proces-verbaal worden opgemaakt door de leerplichtambte- 
naar.  

  
9.11 Ziekte leerkracht  
Bij ziekte van de meester of juf komt er in principe een invalkracht. Wanneer er 
geen invalkracht beschikbaar is, zoeken we intern naar een oplossing.  
We streven er naar om geen kinderen naar huis te sturen. Gezien de WWZ en de 
nieuwe regelgeving m.b.t. vervangingen kan het echter voorkomen dat er geen 
vervanging beschikbaar is. Er is dan een calamiteitenplan beschikbaar in elke 
groep voor opsplitsing van de groep. In uiterste noodgevallen kan het voorko- 
men dat een groep naar huis wordt gestuurd. Ouders worden hierover, zo moge- 
lijk, een dag van tevoren over geïnformeerd.  

  
9.12 Ziekte leerling  
Bij ziekte van uw kind verzoeken we u de leerkracht van de betreffende groep op 
de hoogte te stellen. Dit kan schriftelijk, mondeling of telefonisch gebeuren. U 
kunt het bericht aan de conciërge doorgeven. Hij zorgt er dan voor dat de leer- 
kracht op de hoogte gesteld wordt. Graag vóór aanvang van de schooltijd 
uw kind ziekmelden. Als u de leerkracht zelf wilt spreken, dan graag vóór 8.30 
of 13.25 uur. Na dit tijdstip gaan alle leerkrachten naar hun eigen lokaal en kun- 
nen dan niet gestoord worden.  

  
Uw kind kan natuurlijk ook tijdens de schooluren ziek worden. We sturen kin- 
deren niet zelf naar huis. Als we geen gehoor krijgen bij de ouders of op het op- 
gegeven noodnummer, blijft het kind dus op school. Als het zodanig ziek is, dat 
hulp onmiddellijk nodig blijkt, dan wordt direct medische hulp ingeschakeld.  

  
Als uw kind meteen naar de dokter of naar het ziekenhuis moet, proberen we 
uiteraard eerst u als ouders te bellen, zodat u met uw kind naar arts of zieken- 
huis kunt gaan. Als we u niet kunnen bereiken, gaan we zelf als begeleiding 
mee. We gaan ervan uit dat u z.s.m. de zorg voor uw kind komt overnemen.  

  
Wilt u ervoor zorgen dat de leerkracht weet waar u te bereiken bent, ook bij een 
kortstondige afwezigheid. (bijv. korte vakantie)  
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10. Schoolregels Starrebos  
Eén van de uitgangspunten van onze school is dat kinderen met plezier naar 
school gaan. Voor een goede sfeer zijn er schoolregels nodig en maken we af- 
spraken met de kinderen. Geregeld praat het team over de regels. Zo zorgen we 
ervoor dat regels in alle klassen hetzelfde zijn, natuurlijk aangepast aan de leef- 
tijd van het kind. Schoolregels kunnen afwijken van regels of afspraken die u in 
uw omgeving of gezin belangrijk vindt. Schoolregels zijn na zorgvuldig overleg 
tot stand gekomen en dragen bij een goed klimaat om het samenwerken en sa- 
menleven in een gebouw met ruim 400 kinderen en volwassenen zo soepel mo- 
gelijk te laten verlopen. Wij vragen u om de schoolregels te respecteren en deze 
mee uit te dragen naar uw kinderen. Gesprekken hierover worden in beginsel 
gevoerd tussen volwassenen zonder de aanwezigheid van kinderen.  

  
10.1 Procedure te volgen bij (herhaald) wangedrag van leerlingen 
Kinderen dienen zich te houden aan de gedragscodes. Er zijn regels opgesteld 
hoe de kinderen zich dienen te gedragen in de klas, in de gang en op de speel- 
plaats. Leerlingen die zich bij herhaling niet houden aan de afgesproken regels, 
worden daar door de leerkracht op aangesproken. Ouders worden zo nodig inge- 
licht over het gedrag van hun kind.  
Onder wangedrag verstaan we het herhaald negeren van schoolregels; het in 
gevaar brengen van de rust en/of de veiligheid die voor alle leerlingen en mede- 
werkers van de school nodig is.  

  
10.2 Schorsen en verwijderen van leerlingen  
Schorsen  
Schorsen is een ultieme straf die alleen wordt toegepast, als een ‘afkoelingsperi- 
ode’ na een opeenvolging van kwalijke incidenten en wangedrag wenselijk is. 
Voor een schorsing een feit is, wordt er een gesprek gevoerd met de ouders. In 
dergelijke gevallen hebben er uiteraard van tevoren al gesprekken plaats gevon- 
den.  
Het bestuur van de school, de inspectie en de leerplichtambtenaar worden op de 
hoogte gebracht van de schorsing en de duur van de schorsing. We stellen de 
leerlingen wel in staat om gedurende de schorsing het schoolprogramma zodanig 
te doorlopen (bv. d.m.v. huiswerk) dat er geen achterstand wordt opgelopen.  

  
Verwijderen.  
Een leerling wordt van school verwijderd als  

- Er voor de betreffende leerling op de school geen mogelijkheden meer zijn 
om na herhaaldelijk wangedrag, dat al minimaal één schorsing heeft opge- 
leverd, normaal te kunnen functioneren. Tevens wordt hierin de mate 
waarin andere kinderen disfunctioneren door het gedrag van het betref- 
fende kind, betrokken.  

- De ouders niet bereid zijn mee te werken aan een noodzakelijke over- 
plaatsing, om het kind na wangedrag op een andere (basis)school een 
nieuwe kans te geven.  
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Een leerling wordt pas van school verwijderd, nadat er overleg is geweest met de 
ouders en het schoolbestuur. Weigeren de ouders overleg, dan zal het bestuur 
een bindend besluit nemen in belang van het kind en de school.  

  
De ouders kunnen tegen het definitieve besluit van het bestuur m.b.t. schor- 
sing/verwijdering binnen 8 weken na ontvangst in beroep gaan bij de civiele 
rechter.  
Een kind kan overigens pas verwijderd worden als er een andere school is ge- 
vonden, waar het kind wordt toegelaten.  

  
10.3 Verloren en gevonden voorwerpen  
Het komt nogal eens voor dat kinderen allerlei spullen op school kwijtraken. En- 
kele raadgevingen om dit te voorkomen:  
- Zet naam in jassen, laarzen en sportkleding.  
- Maak wanten aan een koord vast.  
- Controleer geregeld of uw kind iets kwijt is.  
Gevonden voorwerpen liggen bij de conciërge.  

  
10.4 Gezonde school: fruit/groente en water  
De kinderen mogen elke dag 's morgens fruit of groente meebrengen. Op school 
wordt water gedronken. Water is een heel gezonde en voordelige dorstlesser die 
altijd beschikbaar is. Zie in de bijlage het voedingsbeleid.  

  
10.5 Fietsen  
Het aantal fietsenstallingen bij onze school is beperkt. Kinderen uit het 
buitengebied en de wijken Doelakkers en Molenakkers mogen op de fiets 
naar school komen. De fietsen dienen netjes in de fietsenrekken gezet 
te worden. Op de speelplaats mag niet gefietst worden. Beschadigingen 
en diefstal zijn voor eigen risico.  
Stepjes, skateboards e.d. mogen vanwege de veiligheid niet mee naar binnen 
genomen worden. Deze kunnen tegen het hek van de fietsenstalling worden ge- 
plaatst. Zorgt u zo nodig voor een slot. School is niet aansprakelijk bij diefstal.  

  
10.6 Mobiele telefoon  
In de bovenbouwgroepen zien we steeds meer leerlingen die een eigen mobiele 
telefoon mee naar school nemen. We verzoeken ouders om hun kinderen geen 
mobiele telefoon mee naar school te geven. Wanneer mobiele telefoons gebruikt 
worden in de les dan zal de leerkracht dit vooraf mededelen. Bij activiteiten zoals 
kamp en schoolreisje gelden dezelfde regels ten aanzien van gebruik van 
mobiele telefoons 
In geval van nood is de school bereikbaar of kunnen kinderen via school bellen.  

  
10.7 Diversen  
Tenslotte nog deze "losse" regels:  
- De kinderen mogen tijdens de lessen niet snoepen.  
- Er wordt gespeeld binnen de aangegeven lijnen op het plein.  
- Als de poort gesloten is, mag er niet gespeeld worden op het plein.  
- De kinderen mogen het speelterrein tijdens de pauzes niet verlaten.  
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 11.  Belangrijke adressen  
 

Schoolbestuur 
Stichting Samenwijs  
stichting voor Katholiek Onderwijs in de gemeente Hilvarenbeek eo 
postbus 88  
5080 AB Hilvarenbeek 
telefoon 013-5057500  

  
College van Bestuur Stichting Samenwijs 
Dhr. A. van Leuven  
bezoekadres: Schoolstraat 38,  
5081 VH, Hilvarenbeek 
Telefoon 0135057500  
e-mail: a.vanleuven@stichtingsamenwijs.nl  

  
Voorzitter locatieraad: 
e-mail: locatieraad.starrebos@stichtingsamenwijs.nl   

   
Inspectie van het onderwijs e-mail: 
info@owinsp.nl website: 
www.onderwijsinspectie.nl vragen over 
onderwijs: 0800 – 8051 (gratis)  

  
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OC&W)  
Postbus 16375 2500 
BJ Den Haag 
telefoon 
0704123456  
website: www.minocw.nl  

  
GGD Hart voor Brabant  
Postadres: Postbus 3024, 5003 DA Tilburg 
telefoon 0900-infoggd of: 0900–4636443 
website: www.ggdhartvoorbrabant.nl 
Samenwerkingsverband Plein 013  
Ringbaan Oost 240 5018 
HC Tilburg telefoon 013 
210 013 0 e-mail: 
info@plein013.nl 
website: www.plein013.nl  

  
Interne contactpersonen  
Karin Berkhout en Lilian Lenior-Smeets.  

  
  

mailto:locatieraad.starrebos@stichtingsamenwijs.nl
http://www.inspectie.nl/
http://www.inspectie.nl/
http://www.minocw.nl/
http://www.minocw.nl/
http://www.ggdhartvoorbrabant.nl/
http://www.ggdhartvoorbrabant.nl/
http://www.ggdhartvoorbrabant.nl/
http://www.plein013.nl/
http://www.plein013.nl/


  
.  

 Schoolgids 2019-2020 van Samenwijs Starrebos opvang en onderwijs, Hilvarenbeek  Pagina 39  

 
Externe vertrouwenspersoon:  
via coördinator vertrouwenspersonen GGD Hart van Brabant 
Mevr. A. van de Griendt 
0883686323 
externe.vertrouwenspersoon@ggdhvb.nl 

 
Meldpunt vertrouwensinspecteur:  
0900 – 111 3 111 voor klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, 
ernstig fysiek of geestelijk geweld   

mailto:externe.vertrouwenspersoon@ggdhvb.nl
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12. Informatie van andere 
instellingen  

12.1 JGZ Jeugdgezondheidszorg  
De GGD onderzoekt de ontwikkeling en gezondheid van kinderen op vaste mo- 
menten tijdens de schoolperiode. Dit draagt bij aan het vroegtijdig opsporen en 
aanpakken van eventuele problemen. Het team van de GGD bestaat uit een 
jeugdarts, de logopedist, de jeugdverpleegkundige en de assistente. Het team 
wordt verder ondersteund door een jeugdpsycholoog.  

  
Samenwerking met school: Wij informeren ook op school naar de gezondheid en 
het welzijn van uw kind. Zo vragen wij bijvoorbeeld naar de concentratie, moto- 
riek en het sociaal functioneren. En bij oudere kinderen naar bijvoorbeeld spij- 
belgedrag en/of ziekteverzuim. Eventuele zorgen over uw kind heeft de school 
uiteraard al eerder met u besproken.  
Enkele malen per jaar is een vertegenwoordiger van de GGD aanwezig bij het 
ondersteuningsteam. Dit overleg vindt plaats op school. Hierbij zijn de JOOP, de 
GGD, de internbegeleiders, de leerkracht zorg, de consulenten van plein 013 en 
eventueel externe partners aanwezig.  

  
Via onderstaande link vindt u alle (contact)gegevens van de GGD.  

  

 
Wat doet de GGD  
2017-2018 BO BASIS  

  
  

12.2 Schoolmaatschappelijk werk  
Het schoolmaatschappelijk werk is er voor ouders, kinderen en leerkrachten.  
De intern begeleider op school zorgt ervoor dat ouders of leerkrachten zo nodig 
met vragen bij het schoolmaatschappelijk werk terecht kunnen. Samen met 
ouders wordt gekeken naar de zorgen die er zijn met betrekking tot een kind. De 
schoolmaatschappelijk werker ondersteunt ouders bij opvoedingsvragen en geeft 
informatie over de ontwikkeling van kinderen en problemen die zich daarbij 
kunnen voordoen. Het schoolmaatschappelijk werk: - stelt vast wat de hulpvraag 
is;  
- biedt kortdurende begeleiding;  
- verwijst zo nodig naar een andere hulpverlenende instantie; - 

ondersteunt de school en de leerkrachten in het zorgteam.  
U kunt als ouders een afspraak maken met het school maatschappelijk werk en 
op verzoek van ouders kan de schoolmaatschappelijk werker ook een gesprek 
voeren met het kind.  
Onze schoolmaatschappelijk werker, Joyce van Rixtel, is bereikbaar via de intern 
begeleider op school, of via Farent, tel.nr. 073 – 6444244.  
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 13.  Sponsors en sponsorbeleid  
  

Met betrekking tot sponsoring van schoolactiviteiten door derden heeft 
Stichting Samenwijs voor al haar scholen de volgende uitgangspunten 
geformuleerd:  

  
1. Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en 
onderwijskundige taak en doelstelling van de school. Er mag geen schade 
worden berokkend aan de geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid van 
leerlingen. Sponsoring moet in overeenstemming zijn met de goede smaak en 
het fatsoen.  
2. Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de 
betrouwbaar- heid en de onafhankelijkheid van het onderwijs, de scholen en de 
daarbij betrok- kenen in gevaar brengen.  
3. Sponsoring mag de onderwijsinhoud en/ of continuïteit van het onderwijs 
niet negatief beïnvloeden, dan wel in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de 
kwali- tatieve eisen die de school aan het onderwijs stelt. Het primaire 
onderwijsproces mag niet afhankelijk zijn van sponsormiddelen.  
Voor de nadere uitwerking verwijzen we naar de betreffende notitie.   
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Bijlagen  

Bijlage 1: Protocol computergebruik  
Wij willen graag dat ook thuis deze afspraken bekend zijn en dat dit protocol 
door de ouders wordt ondersteund.  
De afspraken:  
Algemeen  
• De leerling mag gebruik maken van de computers van Starrebos als de leer- 

ling toestemming heeft en zich houdt aan de afspraken van het protocol.  
• De instellingen (zoals geluid, bureaublad, enz.) van de computer blijven zoals 

deze door de ICT-coördinator zijn ingesteld en worden niet veranderd.  
• De leerling logt altijd in onder zijn/haar eigen groep en onder zijn/haar eigen 

naam.  
• Alleen na toestemming van de leerkracht mag de leerling bestanden verwij- 

deren.  
• De leerling mag nooit eten of drinken bij de computer. Dit ter bescherming 

van met name het toetsenbord.  
• Zorg na gebruik van de computer dat je op de juiste manier bent uitgelogd 

(dus naar het startscherm van de groep) en dat alles is opgeruimd. Dus kop- 
telefoon netjes op tafel, toetsenbord rechtgezet, stoelen goed teruggezet. De 
werkplek wordt dus netjes achtergelaten.  

• De leerkracht controleert na gebruik of de werkplek op juiste wijze is achter- 
gelaten door de leerlingen van zijn/haar klas.  

• Een USB-stick voor je werkstuk of presentatie mag je van thuis uit meebren- 
gen.  

• In de pauzes wordt er door de leerlingen geen gebruik gemaakt van de com- 
puters.  

  
Internet  
• Je gebruikt internet alleen na toestemming van de leerkracht.  
• Als je een niet-educatief spelletje op internet gaat spelen, dan meld je eerst 

aan de leerkracht welk spelletje dat is. De leerkracht kan navragen wat voor 
spelletje dat is en zorgt dat daar controle op is.  

• Gewelddadige spelletjes (vechten, schieten) en spelletjes waarin je kunt digi- 
taal communiceren worden niet op school gespeeld.  

• Je geeft nooit persoonlijke informatie door aan derden.  
• Bij het gebruik van een zoekmachine gebruik je ‘normale’ woorden (zoekter- 

men). Je zoekopdracht bevat geen woorden die te maken hebben met: grof 
taalgebruik, seks, discriminatie of geweld. Bestanden van internet naar je ei- 
gen computer halen heet downloaden. Om te downloaden heb je toestem- 
ming nodig van de leerkracht.  

• Je vertelt het de leerkracht direct als je informatie ziet waardoor je je niet 
prettig voelt.  

• Wanneer je bijvoorbeeld per ongeluk op een ‘verboden’ site komt, klik je die 
direct weg en meld je dat bij de leerkracht.  
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• Wanneer je andere leerlingen op ‘verboden’ sites ziet, meld je dit aan de 
leerkracht. Dit wordt niet gezien als klikken, maar aan het houden van af- 
spraken. Hiervan hebben we allemaal voordeel.  

• Facebook, e-mail, Instagram of andere persoonlijke weblogs mogen niet op 
school geopend en gebruikt worden. Dit is voor thuis.  

• Het is niet toegestaan om andere kinderen van school te kwetsen of beledi- 
gen op welke manier dan ook.  

• Leerlingen die zich schuldig maken aan cyberpesten worden gestraft. Of dit 
nu thuis plaatsvindt en of het nu gaat om kinderen die niet op Starrebos zit- 
ten, dat maakt geen enkel verschil. Cyberpesten is verboden. Elk voorval zal 
met de directeur besproken worden.  

  
Laten we allemaal ons best doen om de afspraken na te leven!   
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Bijlage 2: SCHOOLREGELS EN AFSPRAKEN  
  

Onderstaande regels en afspraken gelden zowel voor leerlingen/kinderen, als 
voor volwassenen, die zich in het gebouw begeven.  
Ook gelden dezelfde regels voor het buitenterrein dat bij het gebouw hoort.  

  
VEILIGHEID:  

  
1. Ik loop rustig door de school.  

RESPECT:  
  

2. Ik houd rekening met anderen.  

VERANTWOORDELIJKHEID:  3. Ik ben zuinig op alle spullen.  
  

Het van en naar school gaan:  
Vanaf 8.30 uur is er een vrije inloop voor ouders en leerlingen.  

  
Na afloop van de ochtendpauze en aan het begin van de middag, verzamelen alle 
leerlingen zich eerst op een afgesproken plek op de speelplaats, waarna ze ge- 
zamenlijk onder begeleiding van de leerkracht naar binnen gaan.  

  
De klas gaat gezamenlijk, onder begeleiding van de leerkracht ’s ochtends en ’s 
middags na schooltijd naar buiten.  

  
Door de komst van deze maatregel hebben leerkrachten en leerlingen een over- 
zichtelijk plein nodig:  
Daarom vragen wij aan degenen, die kinderen uit groep 3 t/m 8 komen brengen 
of halen, niet verder te gaan dan de rechter- of linkerzijde van het 
schoolplein (rode tegel gedeelte of de plaats achter de oranje boog).  

  
Voor de ouders van de kleuters geldt voor het ophalen en brengen het gedeelte 
van het plein voorbij de ‘goot’, achter de kleuterrijen. Om andere groepen 
niet in de weg te staan, houdt u daarbij de in/uitgangen vrij. Wij geven uw 
kleuter pas mee als u in zicht bent.  

  
Lijnen markeren de in/uitgang.  
Ook bij het fietshok is een scheidingslijn.  
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Bijlage 3  
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Bijlage 4  
 

Ouderbijdrage 2019-2020 
Met de ouderbijdrage worden activitetien gefinancierd, waarvoor de rijksoverheid geen 
geld beschikbaar stelt, te weten: 

Omschrijving Kosten Opbrengsten 

Vieringen 

Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval 

€ 9,00  

Algemeen 

Representatie, attenties, reserveringen en 
overige uitgaven 

€ 5,00  

Overige activiteiten 

Koningsspelen, Starrebosdag, Uitstapjes 

€ 12,00  

Inkomsten 

Bijdrage school 

 € 1,00 

Totalen € 26,00 € 1,00 

Ouderbijdrage 2019/2020  € 25,00 

 

Leerlingen, die niet het gehele schooljaar staan ingeschreven, krijgen een reductie dan 
wel een restitutie. Voor eleke maand dat het kind niet op school zit, wordt een reductie 
van 10% berekend. 

Maand Reductie Betalen 

September  € 25,00 

Oktober 10% € 22,50 

November 20% € 20,00 

December 30% € 17,50 

Januari 40% € 15,00 

Februari 50% € 12,50 

Maart 60% € 10,00 

April 70% € 7,50 

Mei 80% € 5,00 

 

Bij ondertekening van het machtigingsformulier geldt de verplichting tot betaling. Geen of 
gedeeltelijke betaling kan tot gevolg hebben dat betrokkken leerling(en) niet of 
gedeeltelijk kan (kunnen) deelnemen aan activitetien, waarvoor niet is betaald. De school 
kan uw kind(eren) niet uitsluiten van het regulier onderwijsprogramma.  



 
.  

 

 
Bijlage 5  
  
  
  

    

  
  
  

Voedingsbeleid  

Samenwijs Starrebos  
  

  

  



 
.  

 

  

  

  
Introductie.  

We willen gezond eten op school voor iedereen makkelijk maken, om zo bij te dragen aan 

een goede ontwikkeling van de kinderen. Samen met ouders zorgen we voor gezond eten en 

drinken tijdens de ochtendpauze en de lunch. Trakteren doen we zo gezond mogelijk. Er is 

ruimte om individuele afspraken te maken bij een allergie, dieet of een bepaalde (geloofs-) 

overtuiging.   

  

Eten in de ochtendpauze.  

De kinderen eten elke dag een gezonde pauzehap. We vragen ouders om geen koek, snoep 

of chips mee te geven.  

Groente en/of fruit wordt in een plastic trommeltje gedaan wat ook iedere dag weer mee 

naar huis gaat. Zo beperken we het afval op school.  

  
Geschikt voor de kleine pauze vinden wij bijvoorbeeld:   

 Fruit, zoals appel, peer, banaan, kiwi, druiven, meloen, pruim en mandarijn.  

 Groente, zoals worteltjes, komkommer, paprika, snoeptomaatjes en radijsjes.  

  
  

  

 
  

  

  

  

  

  

  



 
.  

 

Drinken in de ochtendpauze.  

We stimuleren de kinderen om tijdens de ochtendpauze water te drinken. We vragen ouders 

geen limonade, frisdranken, sportdranken en vruchtensappen mee te geven omdat ze erg 

veel suiker bevatten.   

Het water wordt meegegeven in een afsluitbare beker of plastic flesje wat ook iedere dag 

weer mee naar huis gaat. Zo beperken we het afval.  

  
Geschikt voor drinken vinden wij:   

 Kraanwater.   

  

 Eten tijdens de overblijf.    

De kinderen eten dagelijks een gezonde lunch. We vragen ouders om geen koek, snoep of 

chips in de broodtrommel te doen. Kinderen krijgen op school melk, thee of water 

aangeboden.  

 De organisatie van de overblijf op Starrebos valt onder de Kinderopvang KLIK.   

Zij hanteren de volgende huisregels:   

   
Geschikt voor de lunch vinden wij bijvoorbeeld:   

 Volkorenbrood of bruinbrood, besmeerd met halvarine.   

 Eventueel als variatie volkoren knäckebröd, roggebrood of krentenbol.    

 o  Geschikt beleg voor in het trommeltje is beleg dat niet te veel verzadigd vet bevat:   

      Zoet beleg, zoals appelstroop, (halva)jam of honing.  o  Kaas, smeerkaas, ei,  

zuivelspread, vegetarische smeerworst, kipfilet of beenham.    

 Groente en fruit, zoals tomaat, komkommer, paprika, banaan, appel en aardbei zijn              
ook lekker als beleg en voor erbij.    

   
  

  



 
.  

 

  
  

Traktaties   

Kinderen krijgen per schooljaar al gauw 30 traktaties. Dat mag ook, want jarig zijn is feest! 

Wij vragen de ouders wel om de traktaties gezond te houden, geen chips uit de delen en 

zeker niet te calorierijk te maken. Ook wijzen we op de mogelijkheid een klein cadeautje 

mee te geven in plaats van iets eetbaars.   

  
Geschikt voor traktaties vinden wij bijvoorbeeld:   

 Groente en fruit in een leuk jasje.  

 Kleine porties van producten die niet te veel calorieën bevatten, zoals een rozijndoosje, 

een handje naturel popcorn, soepstengel, peperkoek, mini eierkoek. Een cadeautje, 

zoals stuiterballen, potloden, fluitjes, stickers, kleurboekjes of bellenblaas.   

 Op de site: http://www.gezonde-traktatie.nl/gezonde-traktaties/ staan veel leuke 
voorbeelden.  

  

Het goede voorbeeld  

Kinderen kijken ook naar wat hun leerkrachten eten. Bij ons op school geven leerkrachten 

dan ook het goede voorbeeld. Het beleid geldt dus niet alleen voor de kinderen. We vragen 

de ouders daarom om ook de traktaties voor leraren klein en gezond te houden.  

  

Speciale gelegenheden   

We zijn van mening dat er bij speciale gelegenheden uitzonderingen gemaakt mogen worden 

t.a.v. het eten en drinken. Onder speciale gelegenheden verstaan we bijv. schoolreisjes, 

kerst, thema’s en feestdagen. Feesten als kerst en sinterklaas zijn uitzonderingsdagen, 

verjaardagen van leerkrachten niet. 
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Toezicht op beleid  

 Bij de intake worden de ouders op de hoogte gebracht van de eet, drink en de traktatie 

gewoontes (beleid) op Starrebos.  

 Tijdens de algemene ouderavond worden de ouders op de hoogte gebracht van het 

voedingsbeleid op Starrebos.  

 We agenderen het voedingsbeleid regelmatig als agendapunt in vergaderingen van het 

team  

 
Pauzehap  

 De leerkracht staat niet toe dat er iets anders dan fruit of groente genuttigd wordt, deze 

gaat mee naar huis.  

 De leerkracht vraagt aan het kind om de volgende dag weer een gezonde pauzehap mee 

te brengen.   

 De leerkracht stelt ouders op de hoogte bij herhaaldelijk overtreden van de regels 

rondom de gezonde pauzehap.   

Overige pijlers  

 Elk schooljaar besteden we aandacht aan gezonde voeding in onze lessen.   

 We wijzen ouders met kinderen die onder- of overgewicht hebben op gespecialiseerde 

trajecten in samenwerking met GGD.  

 We richten een ouder, kind en leerkracht werkgroepje op om ideeën over gezonde 

voeding/drinken te bespreken/evalueren.  

 We houden ouders betrokken door regelmatig een bericht over gezonde voeding in onze 

nieuwsbrief te plaatsen, evenals foto’s van gezonde traktaties.  

 Op onze school is altijd voor iedereen kraanwater beschikbaar.  

  



 

 

 Originele en feestelijke ideeën voor pauze, lunch, drinken en traktaties  Tips voor 

pauzehappen, lunchtrommels en drinken:  

www.voedingscentrum.nl/etenopschool  

 Vrolijke traktaties op www.voedingscentrum.nl/trakteren en www.gezondtrakteren.nl  
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