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Beste lezer, 
 

Voor u ligt schoolgids 2019-2020 van openbare basisschool de Uitkijktoren. 
In deze gids geven wij ouders/verzorgers en ook andere belangstellenden een beeld van onze school en ons 
onderwijs. 

 
Vragen als 
• waar staat OBS de Uitkijktoren voor? 
• wat zijn onze uitgangspunten? 
• hoe typeren wij de sfeer in school? 
• hoe “zorgen” wij samen met u voor uw kind(eren)? 
• hoe is ons onderwijs georganiseerd? 
• hoe zien wij de toekomst? 
• welke resultaten boeken we? 
• ………………………………….? 
worden in deze schoolgids beantwoord. 

 
 
 

Deze schoolgids geeft onze onderwijs. 
 
 

De schoolgids verschijnt jaarlijks. Nadat de medezeggenschapsraad heeft ingestemd met de inhoud en het 
bevoegd gezag de inhoud geaccordeerd heeft wordt de schoolgids op de schoolwebsite geplaatst. Ouders/ 
verzorgers die dat wensen kunnen een papieren versie ontvangen. 

 
Naast de schoolgids bezit OBS de Uitkijktoren ook een schoolplan. Dit plan beschrijft alle beleidsvoornemens en 
verantwoording over de gehele schoolorganisatie voor de periode van vier jaren (2019 – 2023). Het schoolplan 
ligt ter inzage bij de directie. 

 
 

Wij wensen u heel veel leesplezier! 
Team OBS de Uitkijktoren. 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kijkop!, het onderwijsconcept dat ontwikkeld is door OBS de Uitkijktoren. 

Kijkop!, het onderwijsconcept dat startte op 12 augustus 2013. 

 
Uitgangspunten van ons onderwijsconcept: 

 
 
 
 

het kind (en zijn talenten) staat centraal 
 
 

 
we gaan uit van mogelijkheden, niet van beperkingen 

 
 

 
we bereiden het kind voor op de toekomst, de 21th century skills staan daarbij centraal 

 
 

 
we maken gebruik van de vaardigheden, talenten en specialiteiten van het schoolteam 

 
 

 
we zien ouders / verzorgers als onze partners 

 
 
 
 
 

‘Kijkop! is van de hele school”. Bij binnenkomst in leerjaar 1 gelden al bovenstaande uitgangspunten. Het 

herkennen, ontplooien en borgen van mogelijkheden van het kind geven we vorm in een doorgaande lijn. Het zich 

eigen maken van eigenaarschap, zelfredzaamheid en zelfstandigheid begint bij binnenkomst. Dit gaat binnen OBS 

de Uitkijktoren door tot het moment dat het kind als schoolverlater in de bovenbouw uitgezwaaid wordt. Kijkop! 

werkt met doorgaande lijnen waarin een logische, realistische en doelmatige opbouw zit. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Openbaar onderwijs 
Onze school is een openbare basisschool: 
• een school zonder 'drempels', waar iedereen, ongeacht maatschappelijke, culturele en/of 

levensbeschouwelijke achtergrond welkom is; 
• een school die kinderen leert leven in een multiculturele samenleving met respect voor ieders godsdienst of 

levensbeschouwing; 
• een school die kinderen leert kritisch te zijn met respect voor elke opvatting; 
• een school die een open communicatie met en tussen alle betrokkenen nastreeft; 
• een school waar actief aandacht wordt besteed aan de diverse levensbeschouwelijke en maatschappelijke 

waarden die onze maatschappij kent; 
• een school die actief omgangs- en gedragsregels hanteert en duidelijk stelling neemt tegen elke vorm van 

discriminatie en uitsluiting; 
• een school met aandacht voor de individuele verschillen en mogelijkheden van elk kind; 
• een school waarin goede onderlinge relaties de voorwaarde vormen voor een fijne leef-, speel- en 

leeromgeving. 
 

1.2 Stichting Eduquaat 

 
Kinderen van nu, vormgevers van de toekomst! 
Wij vormen één wereld, op weg naar de vreedzame, duurzame samenleving die wij willen zijn. 
Wij zijn een veilige oefenplaats voor jouw groei. 
Wij begeleiden bij het ontdekken van jouw kansen en het ontwikkelen van jouw talenten. 
Wij doen dit spelend-wijs, eigen-wijs en eigen-tijds. 

 
Binnen Eduquaat wordt expliciet de openbare signatuur uitgedragen door de openbare scholen en de katholieke 
signatuur door de katholieke scholen. Een fundament van een sterke identiteit geeft de school handvatten voor 
thema's als: het leef- en leerklimaat, Passend Onderwijs, waardoor de diversiteit van de leerlingenpopulatie 
toeneemt en het belangrijk is dat kinderen leren en weten dat iedereen meetelt, onze polariserende 
maatschappij, waarbij we respect voor elkaar een belangrijke basis is en het oplossen van onderlinge conflicten. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij Eduquaat zijn op 1 augustus 2019 zeven scholen aangesloten: 
 

Basisschool ’t Dal Weert Mevrouw Y. Vaes-Lucas www.bs-hetdal.nl 
 

Basisschool St.Jozef Altweerterheide Mevrouw L. Janssen- 
Kirkels 

www.bs-st-jozef.nl 

Basisschool Moesel Weert De heer R. Schoonhein www.bredeschoolmoesel.nl 

OBS De Graswinkel Weert Mevrouw V. Berden www.obsgraswinkel.nl  

OJBS de Duizendpoot Stramproy De heer J. Teensma www.ojbsdeduizendpoot.nl 

OBS de Uitkijktoren Weert Vacature www.obsdeuitkijktoren.nl 

OBS Molenakker Weert Mevrouw H. Peters www.obsmolenakker.nl 

De KoaLaschool is onderdeel van BS ’t Dal en is ontstaan uit een gezamenlijk initiatief van Eduquaat en collega- 
bestuur MeerderWeert. De KoaLaschool is gehuisvest op het asielzoekerscentrum in Weert. 

 
Het secretariaat van stichting Eduquaat is gevestigd op de Oude Laarderweg 15 in Weert. 
Op de website www.eduquaat.nl is meer informatie te vinden over onze stichting. 
De stichting staat onder dagelijkse leiding van Frank Cuppers (College van Bestuur) en onder toezicht van een 
Raad van Toezicht. 

 
1.3 OBS de Uitkijktoren 
Onze school is opgericht in 1964. Na allerlei omzwervingen in bestaande schoolgebouwen hebben we in 1981 
onze definitieve stek gevonden in een nieuw schoolgebouw in de wijk Boshoven. We hebben nu de beschikking 
over een mooi en goed schoolgebouw dat voldoet aan de eisen van deze tijd. Sinds april 2011 is Kinderdagverblijf 
Eigenwijs en BSO Watch Out gehuisvest in ons gebouw. 

 
1.4 Het schoolgebouw 
Onze school is gebouwd in 1981 in de wijk Boshoven. Het centrum van de school wordt gevormd door onze grote 
hal met daaromheen zeven lokalen en andere ruimtes. In het nieuwe gedeelte van de school bevinden zich een 
handvaardigheid lokaal en 0-4 jarigen Kinderdagverblijf Eigenwijs en BSO Watch Out van Humankind. 
Voor onze interne begeleiders is er een vaste plek binnen de school. Verder is er een multifunctionele speelzaal  
(spellessen voor de leerjaren 1 en 2), de kleine hal (voor leerjaar 1,2 en 3) die voor diverse doeleinden wordt gebruikt, 
een teamkamer, gespreksruimten en kantoor voor de directie en facilitair medewerkster. Er is een aparte speelplaats 
voor de leerjaren 1 en 2 en voor de leerjaren 3 t/m 8. Op beide speelplaatsen bevindt zich een fietsenstalling. Voor 
de lessen lichamelijke oefening (vanaf leerjaar 3) maken we gebruik van Sporthal Boshoven en sporthal 
Altweerterheide. 

School Plaats Directeur Website 

http://www.bs-hetdal.nl/
http://www.bs-st-jozef.nl/
http://www.bredeschoolmoesel.nl/
http://www.obsgraswinkel.nl/
http://www.ojbsdeduizendpoot.nl/
http://www.obsdeuitkijktoren.nl/
http://www.obsmolenakker.nl/
http://www.eduquaat.nl/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De grote hal is in de ochtenduren ingericht voor zelfstandig werken. Met name de leerjaren 5 t/m 8 maken hier  
gebruik van. De school is voorzien van WIFI zodat alle leerlingen daar kunnen werken met tablets en laptops. 

 
 
 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 Onze missie en visie 

 
Onze MISSIE: 
OBS de Uitkijktoren verzorgt in een veilige omgeving boeiend en kwalitatief goed onderwijs dat past bij deze tijd 
en dat kinderen voorbereidt op de toekomst. 
OBS de Uitkijktoren wil de ontmoetingsplek zijn binnen de woonwijk Boshoven. 

Onze VISIE op onderwijs: 

Wij zien dat kinderen: 
• willen leren van elkaar 
• gemotiveerd zijn 
• ontvankelijk zijn 
• betrokken zijn 
• plezier in leren hebben 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 Regels, afspraken en routines 
Binnen een school zijn regels en afspraken nodig. 
Wij hebben een beperkt aantal regels en afspraken voor iedereen binnen onze school geformuleerd. Het volgende 
vinden we heel belangrijk: 

 

      Zien en onderkennen alle betrokkenen de waarde van een regel en afspraak? 

     Welke routines willen we zien bij de afspraken en regels? 

In OBS de Uitkijktoren gelden de volgende regels en afspraken: 

 
1. We zorgen samen voor een veilige en fijne school 
2. We hebben respect voor de anderen en andermans spullen 
3. We gaan zorgvuldig om met onze eigen materialen en spullen 
4. Wanneer we een meningsverschil of conflict hebben dan praten we daar samen over 
5. We houden de leeromgeving netjes en opgeruimd 
6. In de hal, de lokalen en gangen lopen we rustig 
7. Het “werklicht” geeft duidelijk aan wanneer we zelfstandig werken, mogen overleggen en praten 
8. We zijn op tijd 

 
Bovenstaande regels en afspraken zijn met grote regelmaat onderwerp van gesprek. Binnen elk leerjaar worden de 
bijbehorende routines (daadwerkelijk waarneembaar gedrag) besproken en vastgelegd. 

 
2.3 Onze aandachtspunten voor de komende jaren 

 
Op de eerste plaats staat de verdere ontwikkeling van ons onderwijsconcept Kijkop! centraal. Dit proces is 
allesomvattend. Direct na het voorwoord kon u lezen welke uitgangspunten daarbij o.a. gelden. Onze aandacht 
gaat voortdurend uit naar het borgen van de kwaliteit waar Kijkop! voor staat. Daarbij houden we ons uiteraard 
volledig aan de voorschriften die de overheid stelt. Daarbij zien wij het als onze opdracht en verplichting aan alle 
kwaliteitseisen te voldoen. 

 
Op de tweede plaats staat een belangrijke uitspraak uit onze missie volop in de schijnwerpers: “OBS de 
Uitkijktoren wil de ontmoetingsplek zijn binnen de woonwijk Boshoven”. Daarin willen we actief samenwerken 
met andere partners, zoals bijvoorbeeld Kinderopvang Humankind. Ook met de “buren”, de Odaschool werken 
we intensief samen. De samenwerking met Kinderopvang Humankind en de Odaschool krijgt sinds augustus 2016 
vorm en inhoud onder de naam 3hoven. We willen uiteindelijk doorgroeien naar één kindcentrum in de wijk 
Boshoven. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 Kwaliteitszorg 
Binnen OBS de Uitkijktoren bewaken we voortdurend de kwaliteit van het onderwijs (met alle daarbij behorende 
facetten). Het bewaken en verbeteren van onze kwaliteit is een proces dat continu plaatsvindt. 
Heel in het kort komt het neer op het volgende: 

 
 

Doen we de goede dingen? 
 
 

Doen we de dingen op de goede manier? 
 

Op welke manier we de antwoorden op bovenstaande vragen zoeken en vinden staat beschreven in het schoolplan. 
In datzelfde schoolplan staan ook de beleidsvoornemens, evaluaties en doelstellingen beschreven. 

 
2.5 De resultaten 
Wanneer we spreken over “resultaten”, kunnen we heel veel verschillende onderwerpen bedenken. 
Resultaten m.b.t. veiligheid en welbevinden van kinderen. 
Resultaten m.b.t. betrokkenheid van leerlingen, ouders en personeel. 
Resultaten m.b.t. waardering van onze organisatie. 
Resultaten m.b.t. accepteren van elkaar, niemand uitsluiten en het voorkomen en aanpakken van pestgedrag. 
Uit onze tweejaarlijkse ouder-, leerling- en personeelsenquête komt naar voren dat de totale organisatie ruim 
voldoende gewaardeerd wordt door alle betrokkenen. Een resultaat waar we trots op zijn! 

 
De onderwijsinspectie beoordeelt regelmatig de resultaten m.b.t. “opbrengsten van het leerproces”. 
Voordat we proberen aan te geven wat de 'opbrengsten' zijn, moet helder zijn waaruit het onderwijsleerproces 
bestaat. Onderstaand schema maakt dit duidelijk: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Leerstofaanbod 
We hanteren verschillende lesmethodes en ondersteunen dit met verschillende materialen. Regelmatig beoordelen 
we of de methodes en materialen nog steeds van waarde zijn en bijdragen aan een effectief leerproces. 

Onderwijsleerproces 
 
1. leerstofaanbod 
2. leertijd 
3. pedagogisch klimaat 
4. didactisch handelen 
5. leerlingenzorg 

Opbrengsten 
 
6. opbrengsten 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daarnaast richten we onze aandacht op de methodiek, het handelen van de leerkracht in de klas. Wij zijn van mening 
dat “de leerkracht voor de klas ertoe doet”. 

 
We faciliteren de leerkracht door hem / haar te laten werken met goede methodes en materialen. 
Ons leerstofaanbod kenmerkt zich door een doorgaande leerlijn. Voor leerkrachten is helder wat een kind in elk jaar 
aangeboden krijgt en moet kennen en kunnen. 

 
Leertijd 
Binnen onze school hebben we afgesproken hoeveel tijd we besteden aan de verschillende vakgebieden. In het 
lesrooster hebben we de leertijd per vakgebied vastgelegd. Naast het belang van een uitgebalanceerd lesrooster 
vinden we het belangrijk de beschikbare leertijd ook daadwerkelijk goed te gebruiken. Binnen school beoordelen 
we regelmatig of we de beschikbare leertijd effectief benutten en voorkomen we samen storingen en 
onderbrekingen van lessen. 

 
Pedagogisch klimaat / didactisch handelen / leerlingenzorg 
De opbrengsten m.b.t. dit onderwerp brengen we in kaart door met grote regelmaat het leerkrachtgedrag 
(handelen) te observeren en te bespreken. We doen dit zowel op individueel als ook op schoolniveau. 
We hebben binnen het team afgesproken WAT we van elkaar willen zien en HOE wij handelen binnen de school. 
Een en ander hebben we vastgelegd in een “kijkwijzer”. Deze kijkwijzer is als het ware de bril waardoor we 
allemaal naar ons pedagogisch handelen (en ook didactisch handelen) kijken. Wat we zien is steeds het startpunt 
van het gesprek over ons onderwijs. 
Wanneer u onze “kijkwijzer” wilt lezen, kunt u een afspraak maken met de directeur. 

 
De leerlingenzorg (we noemen dat veel liever “ondersteuning”) is voortdurend een belangrijk onderwerp binnen 
onze school. Om het belang te benadrukken hebben we twee intern begeleiders aangesteld. De intern begeleider 
is enerzijds de “zorgcoach” die de leerkracht ondersteunt bij het maken van de goede keuzes m.b.t. aanbod voor 
het kind, anderzijds is de intern begeleider degene die samen met de directeur de processen rondom de leerlingen 
bewaakt en aanstuurt. In hoofdstuk 4 gaan we hier uitvoeriger op in. 

 
Opbrengsten 
Bovenstaande levert een aantal opbrengsten op. We meten tweemaal per jaar de leeropbrengsten met behulp 
van CITO LOVS. Elke ouder ontvangt jaarlijks een overzicht van de toets resultaten van het eigen kind. 
Binnen school evalueren we tweemaal per jaar alle opbrengsten tijdens een speciale teambijeenkomst. De 
behaalde opbrengsten worden beoordeeld, geanalyseerd en vertaald in groepsplannen voor elke groep kinderen. 
Een maal per jaar worden de opbrengsten voorgelegd en verantwoord aan het College van Bestuur. 
In leerjaar 8 nemen de kinderen deel aan Route8, een centrale eindtoets. Ook in de twee voorgaande jaren 
maakten we al gebruik van deze eindtoets. 
Voor de opbrengst op de eindtoets: zie hoofdstuk 3. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In dit hoofdstuk beschrijven we op welke manier OBS de Uitkijktoren verschillende doelen wil bereiken. 
Voor het bereiken van die doelen maken we gebruik van methodes en verschillende leermiddelen. We gebruiken 
moderne methodes die geheel voldoen aan de eisen die door de overheid gesteld worden. Bij het kiezen van een 
nieuwe methode beoordelen we of deze aansluit bij onze visie en of zij voldoet aan de kerndoelen. Een overzicht 
van de methodes die wij gebruiken vindt u in paragraaf 3.5. 

 
Een methode gebruiken we als hulpmiddel. We volgen niet slaafs de methode, maar voeren zelf de regie. We 
kijken naar wat onze kinderen nodig hebben. Niet elk kind werkt “van kaft tot kaft”. 
We werken “Handelingsgericht”. We werken doelgericht met het kind naar vooraf geformuleerde opbrengst- 
verwachtingen. 

 
Binnen Kijkop! hanteren we een doorgaande lijn vanaf leerjaar 1 t/m leerjaar 8. We werken in drie units: 
de onderbouwunit, de middenbouwunit en de bovenbouwunit. 

 
3.1 Groepssamenstelling 
De kinderen worden geplaatst in een leerjaar, we gaan daarbij uit van homogene groepen. Zo hebben we acht 
leerjaren binnen onze school. 
De school is verdeeld in de onderbouwunit (leerjaar 1 en 2), de middenbouwunit (leerjaar 3 t/m 5) en de 
bovenbouwunit (leerjaar 6 t/m 8). 

 
3.2 De leerkracht als specialist, “de leerkracht doet ertoe” 
In de onderbouw- en middenbouwunit zijn er een of twee aanspreekpunten voor de kinderen en ouders: de 
groepsleerkrachten. 
In de bovenbouwunit heeft elk leerjaar een mentor. 
We werken met specialisten, in de onderbouw- en middenbouwunit werken leerkrachten die gespecialiseerd zijn in 
het werken met de jonge basisschoolleerling. Kinderen krijgen zoveel als mogelijk les van dezelfde leerkrachten. In 
de middenbouw wennen kinderen al aan het werken met meerdere leerkrachten (met name in leerjaar 5). 
In de bovenbouwunit werken leerkrachten die gespecialiseerd zijn in het werken met de oudere basisschoolleerling. 
Kinderen krijgen in de bovenbouw les van vakspecialisten. 
Voorbeeld: twee leerkrachten verzorgen alle rekenactiviteiten in de bovenbouwunit. Dit principe geldt in de 
bovenbouw voor alle vakgebieden. 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 Het onderwijs in de onderbouw- en middenbouwunit (leerjaar 1 t/m 5) 
Binnen leerjaar 1 en 2 werken we met de methode Kleuterplein. 
Binnen deze methode ontdekken en ervaren de kleuters de wereld om hen heen. Binnen Kleuterplein werken we 
doelgericht aan alle ontwikkelingsgebieden van de jonge basisschoolleerling. Kleuterplein is meer dan “taal en 
rekenen”. Motorische ontwikkeling, muziek, wereldoriëntatie, voorbereidend schrijven en sociaal-emotionele 
ontwikkeling komen allemaal dagelijks aan bod. 
Jaarlijks komen tenminste acht verschillende thema’s aan bod. Alle activiteiten worden in samenhang met een 
thema aangeboden. 
De kleuters krijgen voldoende tijd en ruimte om spelend en lerend de wereld te ontdekken. 
Kinderen maken regelmatig zelf keuzes, we gebruiken daarvoor een planbord. 
Gaandeweg het jaar gaan de kleuters op enkele momenten ook al deelnemen aan “de carrousel”. De kleuters 
voeren op die momenten activiteiten uit met andere leerkrachten en wennen zo al aan de structuur die geldt in 
de bovenbouwunit. 
Door veel aandacht te bieden aan “een brede ontwikkeling” zien we kleuters al starten met bijvoorbeeld lezen en 
schrijven, dat “moet” nog niet, we remmen deze ontwikkeling echter zeker niet af. 

 
Vanaf leerjaar 3 staan naast een brede ontwikkeling de vakgebieden “lezen, schrijven en rekenen” centraal. 
Vanaf leerjaar 4 werken kinderen dagelijks met een eigen tablet. Op deze tablet voeren zij verschillende 
verwerkingsopdrachten uit bij taal en rekenen. Na de Kerstvakantie starten de leerlingen uit leerjaar 4 met een 
weektaak. 

 
In de onderbouwunit krijgen de kinderen zo veel als mogelijk les van maximaal twee verschillende leerkrachten. 
De kinderen uit middenbouwunit nemen elke vrijdagmiddag deel aan de carrousel en raken dan al steeds meer 
gewend aan het werken met verschillende leerkrachten. De kinderen uit leerjaar 5 wennen al gedurende het hele 
jaar aan het werken met “vakleerkrachten”, zij vormen elke middag met de kinderen uit leerjaar 6 een cluster 
tijdens de WO-lessen en tijdens gymnastiek. 

 
3.4 Het onderwijs in de bovenbouwunit (leerjaar 6 tot en met 8) 
Ook in de leerjaren 6 tot en met 8 werken we net als in de onderbouw- en middenbouwunit met jaargroepen: 
kinderen van dezelfde leeftijd zitten bij elkaar in een leerjaar. 

 
Bij het merendeel van de vakken wordt gestart vanuit een groepsgerichte aanpak. Vervolgens is er sprake van 
differentiatie. De leerkracht geeft kinderen die het aankunnen de gelegenheid in een eigen tempo verder te 
werken. Kinderen die meer afhankelijk zijn van de leerkracht gebonden instructie krijgen vervolgens alle aandacht 
en begeleiding die nodig is. Voor zowel de snelle kinderen als ook de minder snelle kinderen is er voldoende 
verrijkings- en herhalingsstof. We besteden veel aandacht aan het bevorderen van zelfstandigheid. Tijdens het 
zelfstandig werken krijgen de kinderen de kans in een eigen tempo en op een eigen niveau zelfstandige keuzes 
ten aanzien van de leerstof te maken. We maken hierbij gebruik van weektaken. Tijdens deze momenten is de 
leerkracht in de gelegenheid extra aandacht te besteden aan kinderen die dat nodig hebben. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5 De carrousel 
Binnen ons onderwijsconcept Kijkop! neemt “de carrousel” een belangrijke plek in. De carrousel staat tijdens de 
middaguren op het lesprogramma. De carrousel kent een aantal verplichte vak onderdelen. Deze onderdelen 
worden door alle kinderen gevolgd. Voorbeelden zijn: natuurkennis, geschiedenis, aardrijkskunde, verkeer, 
lichamelijke opvoeding en Engels (voor leerjaar 7 en 8). 
Naast deze verplichte onderdelen kunnen de kinderen keuzes maken. Voorbeelden zijn: handvaardigheid, 
tekenen, toneel, muziek, techniek en verdiepingsopdrachten rondom de WO-vakken. Een carrouselronde bestaat 
doorgaans uit vier weken. Gedurende deze vier achtereenvolgende weken werken de kinderen aan de verplichte 
en vrij gekozen onderdelen. Elke carrouselronde wordt door een vakspecialist verzorgd. De kinderen worden aan 
de hand van de zelfgemaakte keuzes ingedeeld bij kinderen met dezelfde keuze. 
Samen met de kinderen bewaken we dat er enerzijds kans is “kennis te maken” met nieuwe onderwerpen en 
anderzijds bewaken we dat de keuzes “divers” blijven. Voorbeeld: een kind dat heel graag de vaardigheden op 
het gebied van muziek verder wil ontwikkelen, stimuleren (en soms verplichten) we ook andere vaardigheden te 
ontdekken en ontwikkelen. 
Talenten ontdekken en talenten ontplooien zijn daarbij onze uitgangspunten. 
In leerjaar 1 en 2 wordt de carrousel enkele malen per jaar georganiseerd. Vanaf leerjaar 3 is de carrousel vast 
onderdeel in het weekprogramma. In de grote hal staat het planbord. Alle kinderen plaatsen op het planbord hun 
naam. Zo kan iedereen snel zien voor welk onderdeel gekozen is. 
Regelmatig wordt de carrousel uitgebreid met activiteiten die door “aanbieders van buiten” worden gerealiseerd. 

 
3.6 Zelfstandigheid en zelfredzaamheid 
Wij vinden het belangrijk dat de kinderen een behoorlijke dosis zelfstandigheid en 
zelfredzaamheid ontwikkelen gedurende hun verblijf binnen OBS de Uitkijktoren. Ons 
onderwijs is zo ingericht dat we daar vanaf de eerste dag veel aandacht aan schenken. 
Uiteindelijk verwachten we dat een kind in de bovenbouw viermaal per week 45 
minuten zelfstandig aan de slag kan. Om dit doel te bereiken zetten we continu 
verschillende hulpmiddelen in. Een voorbeeld daarvan is het “werklicht”. We maken 
voor een kind inzichtelijk wanneer de leerkracht beschikbaar is voor instructie, hulp 
en begeleiding. We maken ook inzichtelijk wanneer kinderen met elkaar kunnen 
overleggen en samenwerken. Tot slot maken we inzichtelijk wanneer het kind volledig 
zelfstandig aan de slag moet gaan. We geven daarbij ook de beschikbare tijd aan 
middels een “timer”. 
Andere hulpmiddelen zijn het planbord en de agenda. Deze hulpmiddelen worden in 
een doorgaande lijn binnen school aangeleerd en aangeboden. 
Het allerbelangrijkste is dat het kind zich bewust is / wordt van het eigen aandeel 
daarin. Wanneer voor het kind niet duidelijk is waarom er iets (bijvoorbeeld 
geconcentreerd zelfstandig werken) verwacht wordt, dan is de kans op succes klein. 
Regelmatig gaan we hierover met het kind en de groep in gesprek. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.7 Deze methodes gebruiken we 
We gebruiken binnen onze school de volgende methodes: 
Kleuterplein 
Veilig Leren Lezen (aanvankelijk lezen) 
Estafette (technisch lezen) 
Tekstverwerken en Nieuwsbegrip XL (begrijpend lezen) 
Pluspunt (rekenen) 
Taalactief (taal) 
Pennenstreken (schrijven) 
Topondernemers (WO gebieden) 
BLITZ (studievaardigheden) 
Groove (Engels) 
Moet je doen / Tekenvaardig (tekenen) 
Moet je doen / Handvaardig (handvaardigheid) 
Kinderen en hun sociale talenten (sociaal emotionele ontwikkeling) / Grip op de Groep 
Wijzer door het verkeer (verkeer) 
Basislessen bewegingsonderwijs 1 en 2 (gym) 

 
Regelmatig worden methodes vervangen, zodat alle materialen actueel blijven. We zorgen er altijd voor dat we 
methodes kiezen die aan de (door de overheid gestelde) kerndoelen + onze eisen voldoen. 

 
3.8 Multimedia in school 
Het gebruik van computers is niet meer weg te denken uit ons onderwijs. Zowel de kinderen als ook de teamleden 
maken dagelijks gebruik van de mogelijkheden die de computers ons bieden. 
Kinderen gebruiken computers, laptops en tablets (leerjaar 4 t/m 8) om leerstof te verwerken, leerstof te verrijken 
en leerstof te verdiepen. Naast verschillende softwarepakketten behorende bij diverse lesmethodes maken de 
leerlingen regelmatig gebruik van internet. Zo komt de wereld letterlijk de school binnen. Vanaf leerjaar 1 werken 
de kinderen dagelijks met de computers in het klaslokaal. 
In de bovenbouwunit maken kinderen werkstukken met behulp van onze computers. Daarnaast stellen kinderen 
ook PowerPointpresentaties samen die vervolgens aan de groep gepresenteerd worden. 
Ook voor alle medewerkers neemt de computer een essentiële rol in binnen ons dagelijks onderwijs. 
Behalve voor het voorbereiden van lesactiviteiten de medewerkers de computers ook voor alle leerling- 
administratie en het verwerken van toets gegevens. 
In alle lokalen en de grote hal hangt een smartboard of prowisebord. Deze interactieve borden bieden tal van 
mogelijkheden om de lesactiviteiten nog doelmatiger en interessanter te maken. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.9 Leerjaar 8, en dan… 
Het maken van een keuze voor een school voor voortgezet onderwijs is een belangrijke stap voor de kinderen en 
ouders uit leerjaar 8. 
Met het bepalen van de richting en schooltype 
waarnaar gekeken kan worden, wordt al gestart in 
leerjaar 7. In leerjaar 7 ontvangen de kinderen al een 
informatiebrochure over het voortgezet onderwijs. Aan 
het einde van leerjaar 7 wordt een gesprek gevoerd met 
het kind (samen met de ouders). Aan de hand van scores 
op het CITO LOVS, het beeld dat wij van het kind hebben 
opgebouwd en de ambities die het kind zelf uitspreekt 
wordt toegewerkt naar de overstap naar het voortgezet 
onderwijs. 

 
Medio februari in leerjaar 8 wordt de belangrijke keuze gemaakt welke vorm van onderwijs de kinderen na de 
basisschool gaan volgen. Deze keuze is onder meer afhankelijk van aanleg, motivatie, interesse, werkhouding en 
doorzettingsvermogen. De behaalde resultaten gedurende het verblijf binnen de basisschool spelen daarnaast 
natuurlijk een belangrijke rol. In een gesprek met het kind en de ouders geeft de mentor van leerjaar 8 het advies 
(dit is geformuleerd na een overleg binnen de bovenbouw, in aanwezigheid van de intern begeleider en de 
directeur) voor een te kiezen vorm van voortgezet onderwijs. 
In april volgt nog de eindtoets, wij hebben gekozen voor Route8. De schoolkeuze is dan al gemaakt. Deze eindtoets 
geeft een breed beeld van de prestaties van de kinderen en de school. Alleen wanneer de score op de eindtoets 
daar aanleiding toe geeft wordt het schooladvies van het kind evt. heroverwogen / aangepast. 

 
Naast de gegevens uit het CITO LOVS is “de warme overdracht” de belangrijkste informatie voor de aanmelding 
binnen het voortgezet onderwijs. Nadat de ouders hun kind hebben aangemeld bij het voortgezet onderwijs, vindt 
er een gesprek en overdracht plaats tussen basisschool en de school voor voortgezet onderwijs. Het beeld dat 
onze school dan van het kind schetst is van grote waarde en vormt de basis voor aanname in het voortgezet 
onderwijs. 

 
Alle ouders uit leerjaar 8 krijgen bij de start van het schooljaar een uitgebreid informatiepakket over “de route 
naar het voortgezet onderwijs”. 
In onderstaand overzicht is de score weergegeven die wij in 2017 en 2018 behaald hebben op de eindtoets. 
Daarnaast kunt u zien naar welke vormen van voortgezet onderwijs onze kinderen doorstromen. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Score OBS de Uitkijktoren 218,2 
Ondergrens  200,9 

 

 

Route8 2018 
 

Score OBS de Uitkijktoren  204  
Ondergrens  189,2 

 
 
 
 

Schooltype Voortgezet Onderwijs Aantal 
Lln. 

gymnasium 2 

vwo 3 

havo 4 

mavo 4 

vmbo overig 4 

voortgezet speciaal onderwijs 3 

Totaal aantal leerlingen leerjaar 8 19 

Totaal aantal leerlingen leerjaar 7 1 

 

Schooltype Voortgezet Onderwijs Aantal 
Lln. 

vwo 1 

havo 4 

Mavo-havo 2 

mavo 2 

vmbo overig 6 

voortgezet speciaal onderwijs 1 

Totaal aantal leerlingen leerjaar 8 16 

 

Doorstroom naar (S)VO 2018-2019 

gymnasium VWO HAVO MAVO VMBO VSO 

Doorstroom naar (S)VO 2017-2018 

VWO HAVO MAVO-HAVO MAVO VMBO overig VSO 

Route8 2019 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om het kiezen van een school voor voortgezet onderwijs te vereenvoudigen wordt u tijdens een 
voorlichtingsavond geïnformeerd over alle mogelijke schoolkeuzes. Het voortgezet onderwijs organiseert in het 
na- en voorjaar kijkdagen, zodat u samen met uw kind een kijkje kunt gaan nemen in de mogelijke 
vervolgscholen. Daarnaast ontvangen de kinderen uit leerjaar 8 verschillende brochures die informatie geven 
over het voortgezet onderwijs. 

 
In de voorbije jaren zijn onze schoolverlaters uit leerjaar 8 naar verschillende vormen van voortgezet onderwijs 
doorgestroomd. Onze adviezen blijken overeen te komen met de resultaten die onze kinderen in het 
vervolgonderwijs behalen. 
Na twee jaren zit meer dan 90% van de kinderen nog steeds op de school en schooltype waar zij direct na de 
basisschool gestart zijn. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 “Hoe zien jullie onze kinderen?” 
 

Dit was een van de essentiële vragen van een groep ouders op het moment dat we onze uitgangspunten van Kijkop! 
presenteerden. 

 
Door de manier waarop we ons onderwijs vanaf schooljaar 2013-2014 georganiseerd hebben, krijgen de kinderen 
meerdere leerkrachten (en onderwijsassistenten) “voor hun neus”. Het oude vertrouwde beeld van de 
“groepsleerkracht” hebben we deels losgelaten. 
Meer leerkrachten zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. Dat betekent dat 
we anders “zorg dragen” voor de kinderen die aan ons zijn toevertrouwd. 

 
Hoe zien we het kind? 
Naast alle dagelijkse interacties en overlegmomenten 
tussen kind-leerkracht-ouder organiseren we driemaal 
per jaar in elke bouwunit een “groot zorgoverleg”. 
Tijdens dit overleg presenteert de mentor zijn / haar 
groep leerlingen. Het is een presentatie waarin de 
mentor een beeld schetst m.b.t. de ontwikkelingen van 
elk kind en de groep als totaal. Alle andere medewerkers 
uit de bouwunit luisteren / kijken eerst naar deze 
presentatie. Vervolgens worden vragen aan elkaar 
gesteld en worden evt. aanvullingen gegeven door de 
verschillende vakspecialisten. 
Dit grote zorgoverleg levert het volgende op: 

 

Alle medewerkers uit de bouwunit vormen een totaalbeeld van elke kind en de verschillende groepen. 
Alle medewerkers uit de bouwunit zijn in de gelegenheid hun kennis en inzichten te delen met elkaar. 
Afspraken en acties (+taakverdeling) worden vastgelegd en vervolgens bewaakt door de intern begeleiders 
en de directeur. 
Alle deelnemers kunnen vervolgens met de nieuwe inzichten aan de slag. 

 

Dit grote zorgoverleg maakt onderdeel uit van de “zorg voor kinderen”. De leerlingenondersteuning betreft een 
uitgebreid systeem van professioneel gedrag van de medewerkers en adequate middelen om dat te bieden wat het 
kind nodig heeft. 
De zorg voor elk kind begint al bij de eerste kennismaking: we willen dat uw kind op de juiste school terechtkomt. 
Voor sommige leerlingen geldt dat er “meer en specifieke zorg” (lees: ondersteuning) nodig is. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 Aanmelding 
Iedereen is van harte welkom. Dat is het uitgangspunt van onze school. 
De aandacht voor een kind begint al op het moment dat de eerste kennismaking met de school plaatsvindt; we 
willen dat uw kind op de juiste school terecht komt. 
Als u uw kind wilt aanmelden of als u meer informatie wenst over de school, vindt een persoonlijk gesprek plaats 
met de directeur of intern begeleider. Tijdens dit gesprek wordt u uitvoerig geïnformeerd over onze school en 
kunt u uiteraard met al uw vragen terecht. 
Vooraf kunt u de schoolgids al digitaal inzien ( www.obsdeuitkijktoren.nl ), zodat veel over onze school duidelijk 
is/wordt. Tijdens het gesprek, liefst samen met uw kind, maken we natuurlijk ook kennis met de school. Een 
rondgang geeft u een eerste indruk van de dagelijkse praktijk en sfeer binnen onze school. Een gesprek kan ook 
na schooltijd geregeld worden; het kennismaken met de school "in bedrijf" kan dan op een ander moment 
plaatsvinden. 
Tijdens het gesprek moet voor u duidelijk worden of onze school de juiste school voor uw kind is. Wij zullen u 
vertellen u hoe wij werken, wat wij kunnen maar ook wat u niet van ons kunt of mag verwachten. Elke school 
heeft zijn specifieke kenmerken en kwaliteiten, maar ook zijn grenzen. 
Natuurlijk kunt u zich ook laten informeren door anderen; de beste ambassadeurs van onze school zijn de ouders 
die al kinderen op onze school hebben of gehad hebben. 
Als u besluit uw kind aan te melden, dient u een inschrijfformulier invullen. 
Nadat de inschrijving schriftelijk is bevestigd, is uw kind officieel ingeschreven. 
U kunt uw kind doorlopend aanmelden; er zijn geen wachtlijsten. In verband met de organisatie is het wel 
wenselijk dat u uw kind tijdig aanmeldt. 
Op zondag 15 maart 2019 organiseren wij, in samenwerking met kinderopvang Humkind en de Odaschool, een 
kijkochtend. Uitgebreide informatie over deze kijkochtend ontvangt u middels het speciale 3hovenmagazine dat 
deur aan deur bezorgd wordt. 

 
Met het in werking treden van de wet op het Passend onderwijs (01-08-2014) hebben scholen ‘zorgplicht’. In de 
praktijk wil dat zeggen dat de school ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben een passende 
onderwijsplek gaat bieden. Het kan dan gaan om kinderen met bijvoorbeeld een handicap, leer- of 
ontwikkelingsachterstanden of kinderen met sociaal-emotionele of gedragsproblemen. Deze kinderen hebben 
specifieke onderwijsbehoeften. In principe proberen we een kind met specifieke onderwijsbehoeften te laten 
instromen op onze school, omdat dat de voorkeur heeft van ouders, maar wij kunnen niet alle kinderen 
opvangen. Daarom zijn basisscholen steeds meer gaan samenwerken en kan het voorkomen dat een andere 
basisschool of een school voor speciaal (basis) onderwijs meer geschikt is om de ondersteuning te bieden die 
het kind nodig heeft. Wanneer uw kind heel specifieke onderwijsbehoeften heeft, wordt samen met ouders en 
deskundigen gekeken of onze school wel de juiste deskundigheid en voorzieningen heeft om uw kind te 
begeleiden in zijn schoolloopbaan. Elke school heeft een school ondersteuningsprofiel gemaakt, waarin wordt 
aangegeven, naast alles wat we wel kunnen, ook begrenzingen liggen en welke kinderen dus niet opgevangen 
kunnen worden. Voor onze school ligt de begrenzing zeker al bij blinde en dove kinderen en bij kinderen die 
meervoudig gehandicapt zijn. Wij zijn van mening dat deze kinderen meer verdienen dan dat wij aan zorg en 
begeleiding kunnen geven. Het school ondersteuningsprofiel en de procedure die gevolgd wordt voor kinderen 

http://www.obsdeuitkijktoren.nl/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

met specifieke onderwijsbehoeften (aannamebeleid) kunt u op de website van Stichting Eduquaat terugvinden: 
www.eduquaat.nl (ga naar de button: onderwijs / passend onderwijs / ondersteuningsgids) . 

 

4.3 Voor het eerst naar school 
Als uw kind nog vier jaar moet worden is de kennismaking als volgt geregeld: ongeveer zes weken voor de eerste 
schooldag neemt de toekomstige leerkracht contact met u op voor een kennismakingsgesprek. Daarnaast worden 
u en uw kind uitgenodigd om gedurende één ochtend kennis te maken met de klasgenootjes en de groep. We 
plannen daarvoor enkele kennismakingsdagen (kinderen die ingeschreven staan worden automatisch voor een 
van deze ochtenden uitgenodigd). De dag nadat uw kind 4 jaar is geworden, mag uw kind naar school. Voor hele 
dagen of, dat wordt tijdens het kennismakingsgesprek besproken. Er wordt gestart met een gewenningsfase. 
Kinderen die in juni en juli 4 jaar worden, starten m.i.v. het nieuwe schooljaar. Kinderen die met ingang van een 
nieuw schooljaar onze school bezoeken, maken kennis met de school, de nieuwe klasgenootjes en de nieuwe 
leerkracht tijdens een kennismakingsmiddag. Deze kennismakingsmiddag wordt altijd vlak voor de zomervakantie 
georganiseerd. De “nieuwe” kinderen worden hiervoor per brief uitgenodigd. 

 

4.4 De eerste weken …  
De eerste kennismaking met de school is heel belangrijk. 
Kinderen moeten zich op school snel prettig en thuis 
voelen. In de eerste weken wordt aan dit "thuis voelen" 
door de leerkracht veel aandacht besteed; de kinderen 
maken kennis met hun klasgenootjes, de school, de 
andere leerkrachten en ... met heel veel nieuwe 
materialen, methodes, regels en afspraken. 
Na ongeveer zes schoolweken maakt de leerkracht met 
u een afspraak om de eerste ervaringen te delen. 
Vanzelfsprekend hoeft u niet op dit gesprek te wachten. 
Ouders van kinderen in de leerjaren 1 en 2 hebben - in 

de regel - dagelijks contact (tijdens de inloop 10-minuten) Soms is het raadzaam om een aparte afspraak te maken. 
 

4.5 Regelmatig contact 
Een goed contact met school stellen we zeer op prijs. 
Op die manier leren wij het kind beter kennen en blijft 
u op de hoogte van de ontwikkeling van uw kind. 
Ons uitgangspunt is dat we niet zonder elkaar kunnen. 
Voor ons geldt continu de driehoek: 

http://www.eduquaat.nl/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.6 De ondersteuning van uw kind 
Als school hebben we ervoor te zorgen dat uw kind zich in alle opzichten goed ontwikkelt. Er kunnen zich situaties 
voordoen waardoor de ontwikkeling niet naar wens verloopt. Zodra daar sprake van is, moet er zorgvuldig en in 
overleg bekeken worden hoe we uw kind in onze school het beste kunnen begeleiden. We hebben de zorg(plicht) 
voor een zo goed mogelijke begeleiding van alle leerlingen die onze school bezoeken. 

 
We onderscheiden in onze leerlingbegeleiding 5 ondersteuningsniveaus: 
Niveau 1: BASISONDERSTEUNING IN DE GROEP/ HET ONDERWIJSLEERPROCES. In dit niveau gaat het om het 
basisaanbod voor alle kinderen / leerlingen. In de groep gaat de leerkracht professioneel om met de verschillen 
in kennis, vaardigheden, gedrag en ontwikkelings- en /of onderwijsbehoeften. Afhankelijk van deze behoefte 
krijgt het kind een passend onderwijsaanbod. De beslissing over het passend onderwijsaanbod wordt genomen 
door de leerkracht en vastgelegd in het groepsplan. Er is geen extra ondersteuning nodig; dat wat er gebeurt in 
de klas bij de leerkracht sluit goed aan bij wat de leerling nodig heeft om zich naar vermogen te ontwikkelen. 
Ouders worden altijd benaderd als gelijkwaardige gesprekspartner en worden gezien als een belangrijke bron van 
informatie. Registratie vindt plaats in een journaal en in een Leerling- en Onderwijsvolgsysteem (LOVS of OVMJK). 

 
Niveau 2: EXTRA ONDERSTEUNING IN DE GROEP DOOR DE LEERKRACHT. Voor een enkele leerling wordt er 
wanneer nodig een specifieke didactische of pedagogische maatregel genomen. Deze maatregel wordt 
opgenomen in het groepsplan en uitgevoerd door de leerkracht. Ouders worden daarvan op de hoogte gebracht. 

 
Niveau 3: EXTRA ONDERSTEUNING OP SCHOOLNIVEAU. In dit niveau gaat het om de leerling waar meer 
ondersteuning voor nodig is, dan de leerkracht in de klas kan bieden. De leerkracht heeft onvoldoende 
mogelijkheden en/of informatie om aan te sluiten bij de ontwikkelings- en/of onderwijsbehoeften van een kind 
en hij/zij ervaart handelingsverlegenheid. Een leerkracht kan dan terecht bij zijn collega’s, maar zal in veel gevallen 
contact opnemen met de interne begeleider van de school. Op elke school van ons bestuur is een interne 
begeleider (IB-er) werkzaam. Hij/zij wordt gezien als “de spil van de zorg, de coach van de leraar en de schakel 
tussen de school en de externe deskundigen”. Samen met de leerkracht en de ouders gaat de IB-er op zoek naar 
een passende oplossing voor de ondersteuningsvraag van de leerling en de leerkracht. De IB-er heeft door 
ervaring en opleiding een brede kennis op het gebied van didactische en pedagogische hulpvragen, maar kan 
daarbij ook altijd een beroep doen op interne hulpbronnen (andere IB-ers van het bestuur of de jeugd- en 
gezinswerker, gekoppeld aan de school). Nadat een juiste ondersteuning is gevonden, wordt aan de oplossing 
gewerkt in de klas door de leerkracht en de leerling en waar nodig thuis met en door de ouders. In de regel is dit 
afdoende voor het merendeel van de leerlingen die de lichte ondersteuning ‘even’ nodig hebben. De ouders zijn 
gelijkwaardige partners en verlenen toestemming voor een observatie of een onderzoek. De registratie van deze 
speciale zorg vindt plaats in het journaal. Waar mogelijk wordt verwezen naar het groepsplan, om te vermijden 
dat er ‘dubbele’ administratie plaats vindt. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niveau 4: DE INTENSIEVE ONDERSTEUNING OP BOVENSCHOOLS NIVEAU. In dit niveau gaat het om de leerling, 
waarbij de lichte ondersteuning op schoolniveau niet tot die adequate oplossing heeft geleid. De aanpak op school 
(en thuis) laat, ondanks ieders inspanning geen verbetering van de situatie zien. De IB-er kan de leerling inbrengen 
in het Interne OndersteuningsTeam (IOT). Binnen het bestuur is m.i.v. 01-08-2014 een IOT werkzaam, bestaand 
uit drie personen met verschillende expertise. Met de komst van de wet passend onderwijs is er voor scholen veel 
veranderd; bestaande structuren/organen/formulieren zijn verdwenen of kregen een andere plek in het 
onderwijs en daar speelt het IOT op in. Dit team kijkt samen met de IB-er en de ouders welke hulp nodig is voor 
de leerling. Het kan gaan om een speciaal onderwijsarrangement (OA) of een onderwijs-jeugdhulparrangement 
(OJA). Om dit laatste te kunnen verwezenlijken is er aan elke school een jeugd- en gezinswerker gekoppeld. Er 
wordt een specifieke hulpvraag geformuleerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het reeds opgebouwde dossier. 
Er kan gekozen worden voor een screening, onderzoek en/ of een observatie. Hierover wordt verslag gedaan door 
de externe specialist(en) aan de ouders, de interne begeleider en de leerkracht. Naar aanleiding van de 
bevindingen wordt in overleg met de betrokken partijen een deel toegevoegd aan het bestaande dossier, waarin 
de adviezen worden ‘vertaald’ naar handelen in de klas (en thuis) en doelen voor de komende periode worden 
bepaald. Gezamenlijk wordt gezocht naar een juist arrangement, waardoor de leerling, samen met de leerkracht 
en de ouders (eventueel met externe hulp) zijn eigen ontwikkelingstaken weer op zich kan nemen. Tijdens de 
evaluatie van dit proces worden beslissingen over de voortgang van deze speciale ondersteuning genomen door 
de leerkracht in samenspraak met de interne begeleider en de ouders. De externe specialist(en) kan om advies 
worden gevraagd. De ouders verlenen instemming met de inhoud en de uitvoering van het voorgenomen 
ondersteuningsplan. De registratie van deze speciale zorg vindt steeds plaats in het journaal. 

 
Niveau 5: HET NIVEAU VAN HET SAMENWERKINGSVERBAND. In dit niveau gaat het om de leerling waarbij de 
bovenstaande procedure niet tot een daadwerkelijke oplossing heeft geleid. Het is met de bovengenoemde 
ondersteuning niet gelukt de leerling de hulp te bieden die hij nodig heeft om zich naar vermogen te ontwikkelen. 
Het reguliere onderwijs schiet te kort en de leerling is aangewezen op speciaal onderwijs. Op dat moment wordt 
de hulp ingeroepen van het samenwerkingsverband*. In overleg met ouders, het IOT en externe deskundigen 
wordt gekeken welke school het meest geschikt is deze leerling te ondersteunen. Het kan gaan om een lichte 
ondersteuning in het SBO (Speciaal BasisOnderwijs) of een zware ondersteuning op het SO (Speciaal Onderwijs). 
Een toelaatbaarheidsverklaring wordt opgesteld waarbij het bestaande dossier de basis is. Wanneer een 
beschikking wordt afgegeven door het Loket Passend Onderwijs (LPO) , wordt de leerling geplaatst in de vorm van 
onderwijs, die het meest geschikt is voor deze leerling. In de regel wordt een indicatie afgegeven voor één of twee 
jaar, waarna gekeken wordt of het mogelijk is de leerling terug te plaatsen op de eigen of een andere school 
binnen het regulier onderwijs. 

 
* Alle scholen van Weert en Nederweert werken samen in een samenwerkingsverband. Gezamenlijk zijn 
afspraken gemaakt op welke wijze gewerkt wordt aan de ondersteuningsstructuur van de scholen, opdat zoveel 
mogelijk leerlingen het basisonderwijs kunnen blijven volgen. De afspraken hieromtrent zijn vastgelegd in een 
ondersteuningsplan en worden ter goedkeuring voorgelegd aan de ondersteuningsplanraad. Dit plan ligt op 



 

 
school ter inzage. Hierin wordt o.a. aangegeven aan welke eisen een goede basisondersteuning op de scholen 
moet voldoen en hoe scholen hun ondersteuning steeds beter kunnen vormgeven. 

 
Het samenwerkingsverband Weert-Nederweert heeft onderstaande informatie voor de schoolgids aangeleverd: 

 
Passend Onderwijs Met de invoering van passend onderwijs op 1 augustus 2014 krijgt het Samenwerkingsverband Passend 
Onderwijs Weert Nederweert de taak voor alle leerlingen die wonen binnen haar gemeentegrenzen passend onderwijs te 
bieden. Dit noemen we de zorgplicht van het samenwerkingsverband. Passend onderwijs is in principe voor alle leerlingen 
bedoeld en zoomt in op leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften. Het samenwerkingsverband (swv) bestaat 
uit besturen voor regulier en speciaal onderwijs. Het bestuur van het swv stelt het ondersteuningsplan vast. In dit plan 
beschrijft men het ‘wat’ en het ‘hoe’ van het swv voor de periode 2019-2023. Dit plan is na instemming van de 
ondersteuningsplanraad, afvaardiging van ouders en personeel en met instemming van de betrokken gemeenten 
vastgesteld. De besturen en scholen werken samen aan de uitvoering van dit plan. Daarin staan zij niet alleen. Ze worden 
daarbij ondersteund door organisaties als bijvoorbeeld het Centrum voor Jeugd en Gezin, de Jeugd Gezondheidszorg e.d. 
Beide gemeenten ondersteunen de realisering van de ambitie en doelstellingen van passend onderwijs. Het bestuur van 
het swv PO Weert-Nederweert heeft het niveau van de basisondersteuning vastgesteld. De scholen beschrijven in hun 
schoolondersteuningsprofielen hoe hun concrete inrichting en organisatie van de ondersteuning eruitziet. Zij zijn daarbij 
door de medezeggenschapsraad van de school geadviseerd. Indien de ondersteuningsvraag van een leerling de 
mogelijkheden van de school c.q. de reguliere scholen overstijgt, kan de school bij het Loket Passend Onderwijs (LPO) een 
aanvraag doen voor een specifiek arrangement. Wettelijk gezien dient het LPO voor de toegang tot speciaal 
basisonderwijs/speciaal onderwijs een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) af te geven. De criteria daarvoor zijn door het 
eigen samenwerkingsverband vastgesteld. Een dergelijk verzoek wordt daarvóór besproken binnen het interne 
ondersteuningsteam (IOT) van de school. Dit geschiedt in samenspraak met de ouders. Daarbij dienen de ouders in te 
stemmen met het ontwikkelingsperspectief dat voor betreffende leerling is gemaakt. Het LPO, dat valt onder de 
verantwoordelijkheid van het bestuur van het samenwerkingsverband, kan de TLV afgeven met een maximale looptijd van 
het lopende schooljaar plus het daaropvolgende schooljaar. In het LPO zitten de coördinator van het 
samenwerkingsverband en twee inhoudelijk deskundigen, zijnde een orthopedagoog en/of psycholoog. Voor het LPO tot 
haar besluit komt heeft zij contact met een vertegenwoordiger/vertegenwoordiging van het Intern Ondersteuningsteam 
van de school/het bestuur. Voor verdere informatie over het IOT en het LPO kunt u contact opnemen met de interne 
begeleiders van de school. Met de komst van Passend Onderwijs vervalt de leerlinggebonden financiering (rugzak). 
Daarvoor in de plaats werken scholen met de inrichting van arrangementen die aansluiten op de ondersteuningsbehoefte 
van de leerlingen. De locatie van het LPO is gekoppeld aan het bureau van het samenwerkingsverband onder de naam 
Centroz, Molenakkerdreef 103 te Weert. Telefoonnummer 06 218 19 868, of secretariaat@centroz-weert.nl. Het 
ondersteuningsplan is te vinden op www.centroz-weert.nl. Meer algemene informatie is te vinden op 
www.steunpuntpassendonderwijs.nl. 

 
 
 

Het ondersteuningsplan is te vinden op www.centroz-weert.nl . Meer algemene informatie is te vinden op 
www.steunpuntpassendonderwijs.nl. 

Zorg voor kinderen 
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In de praktijk zult u als ouder altijd het meest te maken krijgen met de leerkracht (mentor). Maar het 
bovenstaande lezend, kan het zijn dat op enig moment de hulp ingeroepen wordt van de intern begeleider. 
Interne begeleiders zijn speciaal daarvoor opgeleide leerkrachten, belast met taken rondom de begeleiding van 
alle kinderen in de groep. In dat geval merkt u, als ouder daar weinig van, want de intern begeleider voert 
gesprekken met de leerkracht, bewaakt de voortgang van alle kinderen in de groep en coacht/ondersteunt de 
leerkracht waar nodig. Meer specifiek is de begeleiding van kinderen met meer ondersteuningsbehoefte. In dat 
geval kan het zijn dat de intern begeleider bij de oudergesprekken aansluit, een onderzoek(je) uitvoert bij uw kind, 
externe hulp initieert of een hulptraject opstart. Dit gebeurt altijd en voortdurend in overleg met en met 
toestemming van de ouders. U wordt altijd op de hoogte gebracht als er extra activiteiten plaatsvinden, zowel 
binnen als buiten de klas. 
Daarnaast blijven intern begeleiders op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen binnen het 
samenwerkingsverband. Zij nemen deel aan diverse 
netwerkbijeenkomsten en houden het schoolteam op 
de hoogte van deze ontwikkelingen. Meer informatie 
over “de ondersteuning van uw kind” vindt u in de 
ondersteuningsgids van Eduquaat die op school ter 
inzage ligt. 

 
4.7 Leerlingvolgsysteem 
Om elk kind binnen onze school zo goed mogelijk te 
kunnen begeleiden is het van groot belang dat de 
ontwikkeling zo duidelijk mogelijk in kaart wordt 
gebracht met behulp van o.a. observaties en toetsen. 
In de leerjaren 1 en 2 wordt de ontwikkeling van kinderen gevolgd met het ontwikkelingsvolgmodel KIJK . Door 
de kinderen tijdens allerlei momenten in de groep (spel, werk, kring) op verschillende aspecten te observeren en 
die gegevens vast te leggen, ontstaat een duidelijk en compleet beeld van het kind. Daarnaast wordt bij alle 
kleuters 1 of 2 keer per jaar twee toetsen afgenomen: de toets “rekenen voor kleuters” en de toets “taal voor 
kleuters”. Met deze toetsen wordt gemeten of de kleuter op niveau zit voor wat betreft de voorwaarden voor 
rekenen en taal. In het regeerakkoord staat beschreven dat we kleuters niet langer mogen toetsen. Bij aanvang 
van schooljaar 2019-2020 is het regeerakkoord nog niet vertaald naar concrete wet- en regelgeving. Het kan zijn 
dat we in de loop van dit schooljaar nieuwe afspraken maken m.b.t. volgen en toetsen van kleuters. We houden 
de ouders op de hoogte van eventuele wijzigingen in ons beleid. 
Vanaf leerjaar 3 gebruiken we gegevens uit het dagelijks werk van de kinderen, terwijl er daarnaast regelmatig 
toetsen afgenomen worden, zowel methode-gebonden als methode-onafhankelijke toetsen, veelal CITO-toetsen 
(CITO staat voor Centraal Instituut voor Toets Ontwikkeling). De extra waarde van CITO-toetsen is dat de gegevens 
landelijk genormeerd zijn, waardoor je als school niet alleen de ontwikkeling van de kinderen kunt volgen, maar 
die ontwikkeling ook kunt vergelijken met landelijke normen. 
Naast de kennis toetsen (dat zijn toetsen waarmee we de leerprestaties van kinderen volgen) worden kinderen 
ook sociaal emotioneel gevolgd. Leerkrachten en in de hogere groepen ook de kinderen zelf, vullen 1x per jaar 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

een vragenlijst in, waardoor er een beeld ontstaat over het kind voor wat betreft bijv. zijn werkhouding, gedrag, 
zelfvertrouwen en relaties met de leerkracht en de leerlingen. Voor ons is het belangrijk dat kinderen zich veilig 
en vertrouwd voelen op school. Wanneer er signalen komen van niet-welbevinden willen we daar vroegtijdig op 
in kunnen gaan en zo snel mogelijk actie kunnen ondernemen. 
Als een leerkracht een achterstand in vorderingen constateert of signalen krijgt van niet-welbevinden, zoekt hij/zij 
de oorzaak. Daarna bespreekt hij/zij met de Intern Begeleider welke aanpak gehanteerd wordt om de achterstand 
of het probleem - zo mogelijk - te verhelpen. De resultaten van de speciale begeleiding worden regelmatig 
besproken. Ouders worden voortdurend geïnformeerd. 

 
4.8 Registratie / dossiervorming 
In het digitaal journaal verzamelt elke 
leerkracht gegevens over de voortgang van de 
ontwikkeling van de kinderen, zoals 
observatiegegevens en uitslagen van toetsen. 
Tevens worden in een leerling journaal 
verslagen gezet van gesprekken die 
plaatsvinden over het kind met ouders, 
collega’s tijdens leerlingbespreking, Intern 
Begeleider, externe instanties of met de 
Preventief Ambulant Begeleider (PAB-er). 
Specifieke gegevens, zoals inschrijf- 
formulieren, onderwijskundige rapporten, 
onderzoeksverslagen en andere gegevens van 
derden worden- indien van toepassing- bewaard in een afgesloten dossierkast. We houden ons aan de regels van 
de AVG, de nieuwe privacywetgeving. 

 
4.9 Rapportage / rapporten / kind-oudergesprekken / overgang 
Tijdens (ouder)gesprekken wordt u geïnformeerd over de ontwikkeling van uw kind: 
Tenminste driemaal per jaar vindt er een gesprek plaats met de ouders, ouders ontvangen hiervoor een 
uitnodiging. Ook tussentijds kunnen er gesprekken plaatsvinden op verzoek van ouders of leerkracht. De reguliere 
gesprekken vinden plaats samen met het kind (vanaf de tweede gespreksronde in leerjaar 3) 

 
In schooljaar 2019-2020 organiseren we driemaal een gespreksronde met ouders (en kinderen). 
In de leerjaren 1 en 2 wordt het gesprek gevoerd door leerkracht en ouders. In leerjaar 3 geldt dat ook voor het 
eerste gesprek. Vanaf het tweede gesprek in leerjaar 3 sluit ook het kind aan. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De planning ziet er als volgt uit: 
1e gespreksronde: Start 4 november (we gaan ervan uit dat alle ouders deelnemen). 

Dit gesprek staat in het teken van welbevinden. 
Vanaf leerjaar 2: “Kijkop-jezelf!”… 
kind / ouders / leerkracht vullen een vragenlijst in. 
In de leerjaren 3-8 wordt een schoolrapport meegegeven. 
Alle ouders worden tijdig via het ouderportaal uitgenodigd. 

2e gespreksronde: Start 10 februari (we gaan ervan uit dat alle ouders deelnemen) 
Dit gesprek staat in het teken van resultaten / welbevinden / gestelde doelen. 
In de leerjaren 3-8 wordt een schoolrapport meegegeven. 
Alle ouders worden tijdig via het ouderportaal uitgenodigd. 

3e gespreksronde: Start 22 juni (ouders en leerkrachten kunnen gebruik maken van deze gespreksronde). 
Alle ouders worden uitgenodigd, we zien dit echter niet als een “verplicht moment” 
behalve bij de gezinnen die door de leerkracht expliciet worden uitgenodigd. 
In de leerjaren 3-8 wordt een schoolrapport meegegeven. 
Alle ouders worden tijdig via het ouderportaal uitgenodigd. 

 
• Inschrijven gaat via het ouderportaal. 
• Naast de drie ingeplande gespreksrondes is er voor ouders en leerkrachten altijd de ruimte om 

tussentijdse gesprekken te plannen. 
• Het kan nodig zijn (geldt vanaf 2e gesprek in leerjaar 3 + alle rondes in leerjaar 4 t/m 8) dat een gesprek 

wordt gevoerd zonder dat het kind daarbij aanwezig is. Leerkracht en/of ouders nemen hiervoor het 
initiatief. 

 
Van alle kinderen die onze school verlaten (naar een speciale school voor basisonderwijs of een andere 
basisschool) wordt een onderwijskundig rapport opgesteld en naar de nieuwe school verstuurd. Dit rapport wordt 
- vooraf – met de ouders besproken. Voor leerjaar 8 gebruiken we een Digitaal Overdrachtsdossier (DOD). 
In principe stromen alle kinderen door naar een volgende groep. Het kan echter zinvol zijn dat een kind een groep 
doubleert (functioneel zittenblijven). In overleg met de ouders wordt dit tijdig aangegeven en besproken. Veelal 
komen we samen tot een juiste beslissing. In een situatie waarin geen overeenstemming bereikt wordt, is het 
advies van de school bindend. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.10 “Herfstkinderen” 
De zogeheten herfstkinderen, zijn de kinderen, geboren in de periode van 1 oktober tot 31 december. Volgens de 
onderwijsinspectie moeten deze kinderen in het jaar nadat ze op school zijn gekomen doorstromen naar leerjaar 
2, anders is er sprake van kleuterverlenging. Mocht er sprake zijn van kleuterverlenging, dan gebeurt dit op een 

zorgvuldige manier, in overleg met ouders. 
Het komt in praktijk minder vaak voor dat kinderen die 
na september geboren zijn in hun totale ontwikkeling 
“vervroegd” toe zijn aan leerjaar 3. Deze kinderen zijn 
vaak nog heel speels en te “jong” om al volop deel te 
nemen aan o.a. het lees- en schrijfonderwijs, mede 
doordat ze nog te weinig taakbewust zijn en nog niet 
heel lang geconcentreerd bezig kunnen zijn. Gaat het te 
snel, dan komt het kind zichzelf vaak in een hogere 
groep tegen. 
Maar het kan van de andere kant ook voorkomen dat 
een kind wel aan ruim een schooljaar kleuteren genoeg 

heeft en daar moeten we dan ook effectief op insteken. Hier wordt vroegtijdig op geanticipeerd door kinderen in 
de kleutergroep tijdig de leerstof van leerjaar 2 aan te bieden, om vervolgens een goede aansluiting te kunnen 
maken in leerjaar 3. 
Het belangrijkste is dat we uitgaan van het kind en in gesprek met ouders de juiste stappen zetten en de juiste 
beslissingen nemen. Het beleid van de school hieromtrent is dan ook afgestemd op de behoefte van elk kind 
afzonderlijk. 

 
4.11 Speciale hulp tijdens school, buiten school (externe hulpverlening) 
Vaak krijgen we de vraag van ouders voor remedial teaching, logopedie of andere hulpverlening door externen 
tijdens schooltijd. Speciale hulpverlening tijdens schooluren kan alleen na toestemming van de school / directeur. 
Voor een korte periode (maximaal 2 maanden) kan de directeur toestemming geven; indien langere tijd hulp 
noodzakelijk is, moet toestemming gevraagd worden aan de leerplichtambtenaar van de Gemeente Weert (dit is 
van toepassing voor kinderen van 5 jaar en ouder). De school zal het verzoek om vrijstelling van schooluren alleen 
ondersteunen als externe hulpverlening dringend gewenst is. 
In alle gevallen gaat de voorkeur uit naar externe hulp buiten schooltijd. 

 
4.12 Omgaan met signalen van kindermishandeling 
Binnen onze school wordt veel aandacht besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen en 
volgen we deze zo goed mogelijk. Daar waar sprake is van een tijdelijke verstoring van deze ontwikkeling, is 
meestal extra begeleiding – in samenspraak met ouders – voldoende. 
Soms is er echter sprake van problemen waardoor de ontwikkeling van het kind lange tijd of blijvend verstoord 
raakt. Kindermishandeling is een voorbeeld van zo’n probleem. Kindermishandeling heeft als kern dat er misbruik 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

van macht plaatsvindt. Onder kindermishandeling verstaan wij emotionele en lichamelijke verwaarlozing, 
emotionele en lichamelijke mishandeling en seksueel misbruik. 
We beschouwen het als onze zorgtaak alert te zijn op signalen van kindermishandeling en hiermee zorgvuldig om 
te gaan. Wij hebben een protocol opgesteld m.b.t. het omgaan met signalen van kindermishandeling. Dit protocol 
(vermoeden van huiselijk geweld, mishandeling, verwaarlozing en seksueel misbruik) met bijbehorende 
achtergrondinformatie ligt op school ter inzage. Ouders en leerkrachten kunnen in voorkomende situaties terecht 
bij de directeur en/of de vertrouwenspersoon (Marianne Stienen) van onze school. 
De verplichte meldcode per 1 juli 2013 is onderdeel van het genoemde protocol. 

 
4.13 Convenant veilige school 
Een veilig schoolklimaat en een veilige (school)omgeving is van groot belang voor de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van kinderen. Om die reden hebben we meegewerkt aan het convenant “veilige school”. Het 
convenant ligt voor eenieder op school ter inzage. 
In samenspraak met het schoolbestuur, politie, bureau Halt en de gemeente Weert is vastgesteld hoe we in school 
omgaan met norm overschrijdend gedrag (strafbare feiten en ongewenst gedrag) zoals bijvoorbeeld overlast, 
vandalisme, diefstal, graffiti, pesten, discriminatie, bedreiging en geweld. In onze gedragscode hebben we dit 
opgenomen. 
Van strafbare feiten wordt altijd aangifte gedaan bij de politie. Van ander ongewenst gedrag kan melding gemaakt 
worden. U wordt hiervan - vanzelfsprekend - altijd op de hoogte gesteld. 

 
4.14 Schorsing of verwijdering 
Dit gebeurt alleen als een leerling zich ernstig misdraagt (wangedrag). De beslissing wordt genomen door het 
bevoegd gezag nadat overleg is geweest met directie, onderwijsinspectie en de ouders. Definitieve verwijdering 
vindt niet eerder plaats dan nadat een andere school bereid is gevonden de leerling aan te nemen of dat 
aantoonbaar gemaakt kan worden gedurende acht weken tevergeefs is gezocht naar een andere school of 
instelling waarnaar kan worden verwezen. Ouders kunnen binnen vier weken schriftelijk bezwaar aantekenen. Het 
bevoegd gezag beslist binnen vier weken na ontvangst van het bezwaarschrift. 

 
4.15 En dan ......... 8 jaar later: het voortgezet onderwijs 
In principe doorlopen de kinderen de basisschool in  8 
jaar. Na 8 jaren basisschool verlaten ze onze school op 
weg naar een nieuwe fase. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In de leerjaren 7 en 8 is het al steeds meer duidelijk geworden welk type VO het beste bij het kind zal gaan 
aansluiten. Er zijn kinderen die naar het VWO (Voortgezet Wetenschappelijk Onderwijs) zullen gaan en kinderen 
die beter passen op het PRO (Praktijkonderwijs) en alle vormen van VO die daartussen liggen. De verschillende 
types VO vragen van kinderen ook een andere beginsituatie, wat wil zeggen dat een kind dat naar het VWO gaat 
andere dingen moet weten, kennen en kunnen dan een leerling die naar het PRO gaat. De regering heeft dat 
vastgelegd in doelen behorend bij functioneringsniveaus: het 1S niveau is wat leerlingen moeten weten die naar 
HAVO/VWO gaan en het 1F niveau is wat leerlingen moeten weten die naar een vorm van VMBO uitstromen. Wij 
streven voor zoveel mogelijk leerlingen het 1S niveau na, 
maar willen kinderen waarvan het heel duidelijk is dat ze 
niet op dat niveau gaan uitstromen ook niet frustreren, door 
ze leerstof aan te bieden die ze niet nodig hebben op hun 
type VO. Vandaar dat we deze kinderen binnen de 
bovenbouw (dat kan vanaf leerjaar 6 starten) een eigen 
programma aanbieden, dat helemaal gericht is op hun eigen 
uitstroomniveau d.w.z. het 1F niveau. We werken heel 
gericht aan die doelen die zij moeten beheersen om goed te 
kunnen starten op hun type voortgezet onderwijs. Hiermee 
sluiten we beter aan bij de kinderen. U, als ouder, wordt 
altijd op de hoogte gebracht als dit voor uw kind van toepassing is. De stap naar het Voortgezet Onderwijs (VO) is 
een grote en belangrijke stap. Om die reden besteden we in onze school veel aandacht aan de overgang naar het 
VO. 
In leerjaar 8 hanteren we de volgende stappen: 

 
september Ø 

 
Ø 

Tijdens de ouder INFO avond informeert de mentor (leerkracht) van leerjaar 8 de 
ouders / verzorgers over onze “schoolverlatersprocedure”. 
Start procedure voor leerlingen waarbij plaatsing in de gele - en/of oranje route 
noodzakelijk is. Betreffende ouders en kind ontvangen hierover tijdig bericht. 

oktober Ø Open huis LVO Weert, waaronder ook Bravo College Budel Cranendonck 
november / 
december 

Ø 
 
Ø 

In november/december start de mentor met het samenstellen van de rapportages 
(DOD). 
Open dag Citaverde College Nederweert. 

januari Ø 
Ø 
Ø 

 
 
 
 
Ø 

In januari worden de toetsen uit ons reguliere CITO LOVS afgenomen. 
Voor de gele route leerlingen: start LWOO onderzoek. 
Eind januari wordt het schooladvies geformuleerd, na overleg tussen mentor, 
directeur en IB, (gebaseerd op de gegevens uit Eduscope en CITO-LOVS) en tweede 
schoolrapport. Natuurlijk zijn onze indrukken wat betreft werkhouding, 
huiswerkattitude etc. van de afgelopen jaren belangrijk bij het formuleren van ons 
advies. 
We hanteren de advieskaart van het Samenwerkingsverband. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

februari ➢  Ouders / verzorgers + de leerling worden uitgenodigd voor een gesprek met de mentor 
(waar nodig sluit de intern begeleider of de directeur aan). 

➢  De ouders krijgen inzage in het definitieve DOD. Ouders / verzorgers worden gevraagd het 
DOD te ondertekenen. De schoolkeuze is op dat moment vastgesteld! Let op: het VO 
volgt het advies van de basisschool. 

➢  Open dag Citaverde College Nederweert. 
maart ➢  Ouders / verzorgers melden hun kind aan bij het VO. 
april ➢  In april wordt (landelijk) de Centrale Eindtoets afgenomen. De aanmelding bij het VO 

is dan al een feit, echter indien de score van de Centrale Eindtoets significant afwijkt, 
kan de directie na overleg met de ouders, contact opnemen met de VO school van 
keuze, om het instroomniveau te heroverwegen. 

mei / juni ➢  “Warme overdracht”: de mentor bespreekt de leerlingen met de contactpersoon uit 
het VO. 

 

In mei komen de brugklascoördinatoren van de verschillende scholen naar onze school om de aangemelde 
kinderen met de mentor van leerjaar 8 te bespreken. De scholen voor VO beslissen over de toelating en plaatsing, 
waarbij het advies van de basisschool doorslaggevend is. In juni hebben ouders en kinderen een 
kennismakingsavond op de toekomstige school. In het eerste jaar van het Voortgezet Onderwijs wordt de 
basisschool op de hoogte gehouden van de resultaten van de leerlingen door middel van rapporten en gesprekken. 
Ook over de verdere schoolloopbaan in het VO wordt de basisschool geïnformeerd. 
Alle leerlingen in leerjaar 8 doen mee met de centrale eindtoets van CITO. Een uitzondering daarop wordt niet 
gemaakt. Kinderen maken de Eindtoets Basis (bedoeld voor kinderen die uitstromen op het niveau 
gemengde/theoretische leerweg of hoger) of de Eindtoets Niveau (bedoeld voor kinderen die uitstromen op 
basisberoepsgerichte leerweg of kaderberoepsgerichte leerweg). De leerkracht bepaalt in overleg met de IB-er 
welke toets een kind gaat maken. 
OBS de Uitkijktoren maakt sinds schooljaar 2017-2018 gebruik van de eindtoets Route8. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.16 Schoolmaatschappelijk Werk (CJG) 
Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg 
Onze school en het CJG werken nauw samen. Het CJG is een professionele organisatie voor 
opvoedondersteuning en vrijwillige jeugdhulp in Midden-Limburg. Je kunt er terecht met kleine en grote vragen 
over de opvoeding en de ontwikkeling van je kind. Het CJG organiseert ook themabijeenkomsten, workshops, 
gastlessen en cursussen. 

 
Contactpersonen op onze school 

• Ingrid van Herk, Telefoon: 088-0105948. Email: ingrid.vanherk@cjgml.nl 
• Tine Martens, Telefoon: 088-0105948. Email: tine.martens@cjgml.nl 

 

Adresgegevens: 
Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg, 
tel: 088-43 88 300 
Locatie: Vogelsbleek 10, 6001 BE Weert 
Hoofdkantoor en postadres: 
Vogelsbleek 10 
6001 BE Weert 
www.cjgml.nl 
www.justyoung.nl (voor de jeugd 12+) 
info@cjgml.nl 

Ingrid van Herk Tine Martens 
 
 

Wanneer Ingrid aanwezig is staat genoteerd op de jaarkalender die alle ouders aan het begin van het schooljaar 
/ bij tussentijdse instroom ontvangen. Daarnaast staan de spreekuren ook gepland op het ouderportaal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ingrid.vanherk@cjgml.nl
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4.17 De juiste plaats 
In de 8 jaren basisschool hebben we uw kind o.a. gevolgd, begeleid, extra aandacht gegeven, gestimuleerd, 
gecorrigeerd en geholpen. 
En na die 8 jaren basisschool hopen we dat uw kind: 

 

met veel plezier terugblikt op OBS de Uitkijktoren 

zich later nog vele leuke en mooie momenten herinnert 

die aandacht gekregen heeft die hij/zij nodig had 

zich ontwikkeld heeft overeenkomstig zijn/haar mogelijkheden 

samen met ons “eruit gehaald heeft wat er in zit” 

voldoende bagage heeft meegekregen voor de 21e eeuw! 
 

Kortom: we hopen dat de keuze voor onze school de goede/juiste keuze 
is geweest voor ouders en kind. 
In die zin vinden we het heel belangrijk dat uw kind na de basisschool 
op de juiste vervolgschool terecht komt. En in die zin is het prettig dat 
de schoolkeuze van ouders, kinderen en school een gezamenlijke 
keuze is. En ........ het is ook prettig te kunnen vertellen dat uit de 
praktijk blijkt - volgens gegevens m.b.t. schoolvorderingen die wij van 
het VO ontvangen - dat ons schooladvies bijna altijd een goed/juist 
advies is (geweest). Zie voor een overzicht: hoofdstuk 3. 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 Samenstelling van het schoolteam 
 

Ons schoolteam bestaat uit:  
• Directeur (vacature) 
• Leerkrachten 
• Interne begeleider OB / BB 
• Onderwijsassistent 
• Vakleerkrachten gymnastiek 
• Gezinswerkers CJG 
• ICT-er 
• Administratieve kracht 

 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De directeur is drie dagen belast met directietaken, zowel op school- als ook boven schools niveau. 
De leerkrachten zijn degenen die in de groepen met de kinderen werken. Zij zijn deels fulltimers, deels parttimers. 
Iedere groep kinderen heeft een vaste leerkracht (de mentor) die de eindverantwoordelijkheid draagt. 
De interne begeleiders staan zelf als leerkracht voor de groep en zijn belast met de taak “interne begeleiding”. Zij 
ondersteunen de collegae bij alle vraagstukken rondom de ondersteuning van kinderen. Zij zijn specialist op dit 
gebied. Zij zijn ook de contactpersonen voor het IOT van Eduquaat en alle betrokken instanties, gekoppeld aan onze 
school. In hoofdstuk 4 'zorg voor de leerlingen' staat informatie over hun rol en taken binnen onze school. 
De vakleerkrachten gymnastiek verzorgen het gymnastiekonderwijs in de leerjaren 3 t/m 8. 
De ICT-er is de leerkracht die belast is met de aansturing en begeleiding van het computer- en tabletonderwijs binnen 
onze school. 
De administratieve kracht verzorgt allerlei werkzaamheden op huishoudelijk, administratief en ondersteunend 
gebied. Zij is ook het eerste aanspreekpunt voor iedereen die opbelt of onze school bezoekt. Daarnaast wordt zij ook 
ingezet in de carrousel. 

 
5.2 Vervanging 
We streven ernaar dat onze personeelsleden nooit afwezig / ziek zijn. Af en toe ontkomen we er niet aan dat een of 
meerdere teamleden met momenten niet “voor de klas staan”. We maken dan gebruik van “vervangers”. Gezien de 
bijzondere opzet van ons schoolconcept werken we bij voorkeur met vervangers die bekend zijn met het reilen en 
zeilen van onze school. Stichting Eduquaat heeft een vervangerspool. Uit deze pool selecteren we onze vervangers. 

 
5.3 Stageplaatsen 
Jaarlijks zullen studenten van o.a. PABO, ROC in verschillende groepen stagelopen. We vinden dat wij als school 
toekomstige collega's deze gelegenheid moeten bieden. In Weert is de afspraak gemaakt dat het aantal stagiaires 
afhankelijk is van de grootte van de school. Grotere scholen hebben dus meer stageplaatsen beschikbaar dan 
kleine(re) scholen. Voor onze school betekent dit tot nu toe 3 tot 4 stagiaires. In principe kunnen studenten in alle 
groepen terecht. 
Ieder jaar wordt bekeken of dit 1e, 2e of 3e jaar studenten zijn en of er ruimte is voor een LIO-stage. (LIO=leraar in 
opleiding). Deze studenten zitten in het laatste jaar en nemen tijdens hun stageperiode de volledige 
groepsverantwoordelijkheid met alle bijbehorende taken over; dit uiteraard onder supervisie van een leerkracht 
(mentor). Vanaf dit jaar regelen we de begeleiding van stagiaires in samenwerking met de Odaschool. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.4 Scholing 
Het volgen van scholing / professionalisering is een voorwaarde om te functioneren binnen het huidige onderwijs. 
De kwaliteit van het onderwijs en het eigen functioneren continu verbeteren is hierbij ons uitgangspunt. 
Jaarlijks wordt in onderling overleg, mede ingegeven door de actuele situatie binnen ons onderwijs en door 
voorgenomen veranderingen, een nascholingsplan opgesteld. Hierin kunnen zowel individuele cursussen als 
teamcursussen opgenomen worden. 
De scholing vindt in principe plaats buiten de lesuren. Het kan echter voorkomen dat bepaalde studie- en/of 
themadagen en/of congressen binnen schooluren gepland zijn. 
Professionalisering is allesbehalve vrijblijvend. Directie en teamleden zullen in de nabije toekomst geregistreerd 
worden in een landelijk register. Aan registratie in dit register zijn strenge eisen gekoppeld. 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Deze driehoek bent u al eerder tegengekomen in deze schoolgids. Voor ons als school zegt deze driehoek eigenlijk 
alles. Alleen wanneer kind-school-ouders goed met elkaar omgaan en goed kunnen samenwerken is er garantie 
voor succes. 
Ouders (lees ook: verzorgers) zien wij nadrukkelijk als partner binnen het totale proces! 
Als ouders komen we u natuurlijk op de eerste plaats tegen als DE vertegenwoordiger van uw kind. Daarnaast 
kunt u verschillende rollen vervullen en kunt u nadrukkelijk participeren in het schoolse en ook boven schoolse 
proces. U kunt af en toe helpen bij activiteiten, u kunt actief zijn als overblijfkracht, u kunt deelnemen aan de 
“kriebel brigade”, u kunt uw stem laten horen wanneer het gaat om verkeersveiligheid rondom de school. 
Dit zijn slechts enkele voorbeelden! 
In dit hoofdstuk zullen we een paar voorbeelden van ouderparticipatie verder toelichten. 

 
6.1 Medezeggenschapsraad 
De Medezeggenschapsraad (M.R.) bestaat uit vijf personen, waarvan twee gekozen door en uit het onderwijzend 
personeel en drie gekozen door en uit de ouders. Tot de taak van de M.R. behoort het volgen en toetsen van het 
beleid van het bevoegd gezag. De M.R. bezit advies- en/of instemmingsrecht. Ook kan de M.R. altijd ongevraagd 
advies uitbrengen. De M.R. behartigt de belangen van kinderen, ouders en teamleden bij het bestuur. De M.R. vindt 
het heel belangrijk goed contact te hebben met ouders. U kunt als ouders met M.R.-leden overleggen over zaken 
die u van belang vindt. De M.R. kan de aangekaarte zaken zelf verder oppakken, als dit nodig is. Ongeveer zes keer 
per jaar wordt er door de M.R. vergaderd. De agenda en de verslagen worden op de schoolwebsite geplaatst. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op de schoolwebsite vindt u regelmatig informatie over waar de M.R. zich op dat moment mee bezig houdt. Verder 
informeert de M.R. u jaarlijks door middel van een jaarverslag. Onderwerpen die school overstijgend zijn, worden 
behandeld in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (G.M.R.). In deze G.M.R. zijn de M.R.-en van de acht 
basisscholen binnen onze Stichting vertegenwoordigd. 

 
De medezeggenschapsraad: 
Namens het team zijn dat de volgende personen: 

Margriet Custers (secretaris) 

Anne Schellekens 

Marjon Gerris (GMR Eduquaat) 

 
Namens de ouders van de kinderen van onze school zijn dat: 

Peggy Curvers (voorzitter) 

Neeltje van de Braak 

Nele Balk 

Koen Kodde (GMR Eduquaat) 
 

6.2 Oudervereniging 
Binnen OBS de Uitkijktoren zijn veel ouders vrijwillig werkzaam op verschillende gebieden. 
Een belangrijk orgaan voor ouders en school is de oudervereniging (OV). 
De taak / rol van de OV is : 
• “het sprankelen” van de school mee bevorderen; bijv. door activiteiten te organiseren of te ondersteunen; 
• te bevorderen dat de ouders zich voor de school interesseren; bijv. door het organiseren van de jaarvergadering 

en - als daar behoefte aan is - van thema- avonden; 
• te bevorderen dat de ouders ondersteunende werkzaamheden voor de school kunnen verrichten; bijv. 

spelletjesouder, leesouder, overblijfouder, e.d.; 
• De belangen van de ouders te behartigen bij de Medezeggenschapsraad, bij de schoolleiding en zo nodig bij de 

Stichting. 

 
Jaarvergadering 
Dit is een bijeenkomst voor alle ouders, leerkrachten, bestuur en andere geïnteresseerden. Op de jaarvergadering 
worden de ouderraadsleden gekozen en er wordt opening van zaken gegeven over het activiteitenplan en de 
financiën. De jaarvergadering vindt in september of in oktober plaats. 
Wie mee wil werken in de OV kan hiervoor één van de ouderraadsleden of teamleden benaderen. U bent van harte 
welkom. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activiteiten 
De activiteiten voor de kinderen, die na vooroverleg met het team worden vastgesteld, worden aan het begin van 
het schooljaar gepubliceerd op de prikborden. Per activiteit zal, indien nodig, om extra assistentie worden gevraagd. 
U wordt dan door een van de OV-leden benaderd. In principe nemen alle kinderen deel aan de activiteiten. 

 
Vergadering 
De vergaderingen zijn openbaar en vinden maandelijks op school plaats. De agenda en het verslag van de OV- 
vergadering vindt u op de prikborden bij de ingangen van de school. Mededelingen en berichten van de OV worden 
gepubliceerd op het ouderportaal. 

 
Kosten 
Voor de kosten van de activiteiten vraagt de OV een vrijwillige ouderbijdrage van per kind per schooljaar. De 
ouderbijdrage per kind wordt tijdens de jaarvergadering vastgesteld en één keer per jaar d.m.v. een 
bankoverschrijving geïnd. De bijdrage is dit jaar vastgesteld op 25 euro. De bijdrage komt volledig ten goede aan de 
kinderen. Voor de kosten van het kennismakingskamp van leerjaar 8 wordt apart een bijdrage gevraagd. Financiële 
verantwoording vindt plaats op de jaarvergadering. Buiten de bovengenoemde door de ouderraad in haar 
jaarvergadering vastgestelde vrijwillige ouderbijdrage wordt aan de ouders geen andere bijdrage gevraagd 
(uitgezonderd het overblijven). Voor meer informatie is er een boekje over de MR en OV beschikbaar. 

 
Tot de jaarvergadering hebben zitting in de OV: 
Coen van de Zanden 

Mireille Indemans 

Mieke Janssen 

Jeroen van Dijk 

Jessica van Dijk 

Mathilde Nouwen-Kapoen voorzitter 

André van Beerendonk penningmeester 

Namens het team is Milan Korsten bij vergaderingen aanwezig. 
 

6.3 Kritische vrienden 
Jaarlijks nodigen we ouders uit om plaats te nemen in onze “kritische vriendenclub”. 
Doel: “Geef ons gevraagd en ongevraagd feedback op ons onderwijs en kijk door de ogen van ‘de ouder’ naar het 
onderwijsconcept dat we door ontwikkelen en implementeren binnen OBS de Uitkijktoren!”. 
Jaarlijks nemen zo’n tiental ouders deel. Driemaal per jaar wordt samen met een afvaardiging uit het schoolteam 
vergaderd. 
De bijeenkomsten leiden steeds opnieuw tot verbeteringen van ons onderwijs. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De bijeenkomsten geven ouders het gevoel ‘serieus genomen 
te worden’. 
De bijeenkomsten maken het team steeds weer een stukje 
rijker. 
Wenst u ook aan te sluiten bij deze ‘club’ of wenst u er meer 
over te weten? Neem contact op met de directeur. 

 
6.4 Klachtenregeling 
Voor het basisonderwijs bestaat een officiële klachtenregeling, 
die aangeeft op welke wijze met klachten van ouders, leerlingen 
en personeel moet worden omgegaan. 
In onze school gebeuren heel veel goede dingen. Toch zou het kunnen zijn dat wij iets doen of juist nalaten te doen. 
Dat zullen we altijd trachten te voorkomen. En stel dat we in de ogen van ouders “de fout ingaan”, dan kan er een 
klacht ingediend worden. 
Natuurlijk gaat u in eerste instantie - bij problemen - naar de leerkracht van uw kind. Mocht dit niet tot de gewenste 
oplossing leiden, dan kunt u altijd terecht bij de directeur van onze school. 
Twee van onze medewerkers, Hanneke Coolen en Linda Scheijmans, zijn de contactpersoon binnen onze school. 
Indien gewenst is zij degene die u verwijst naar de door de Stichting benoemde vertrouwenspersoon: 
Dit de heer Paul de Rouw, Kievitlaan 10, 6005JV Weert, 06-53721855 of 0495-539989 
paul.de.rouw@simac.com . Tevens vindt u informatie op www.onderwijsgeschillen.nl . 
Indien u dit nodig acht kunt u de vertrouwenspersoon ook rechtstreeks benaderen. Wij gaan er echter vanuit dat 
de meeste problemen binnen onze school in onderling overleg opgelost kunnen worden. 

 
 
 

mailto:paul.de.rouw@simac.com
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Zijn er na het lezen van alle informatie in deze schoolgids zaken nog onduidelijk zijn? Neem gerust contact op 
met de directie. 

 
7.1 Verzekering 
Stichting Eduquaat heeft haar aansprakelijkheid verzekerd via een speciale Aansprakelijkheidsverzekering. Deze 
polis biedt Stichting Eduquaat bescherming indien zij aansprakelijk wordt gesteld voor het doen en/of laten van 
haar “ondergeschikten” (personeel, docenten, ondersteunend personeel, leerlingen, uitzendkrachten, gedeta- 
cheerd personeel etc.). Ook vrijwilligers zoals bijvoorbeeld ouders die op verzoek van Stichting Eduquaat bepaalde 
activiteiten verrichten vallen onder deze verzekering. 
Of er een beroep kan worden gedaan op deze Aansprakelijkheidsverzekering hangt af van de schuldvraag. Het is 
een misverstand om aan te nemen dat Stichting Eduquaat per definitie aansprakelijk kan worden gesteld indien 
er binnen de school schade aan bezittingen of personen wordt toegebracht. Dit geldt ook voor schade die binnen 
werktijd wordt toegebracht of schade die tijdens een door Stichting Eduquaat georganiseerde activiteit wordt 
toegebracht. 
Altijd dient de vraag te worden gesteld of Stichting Eduquaat schuld heeft aan de schade die is ontstaan. Concreet 
zal de docent, leerling, vrijwilliger etc. voor schade die Stichting Eduquaat niet te verwijten is zijn/haar eigen 
(particuliere) Aansprakelijkheidsverzekering moeten aanspreken. 

 
Ongevallenverzekering 
Stichting Eduquaat heeft een Collectieve Ongevallenverzekering. Deze Ongevallenpolis biedt leerlingen, 
personeelsleden en begeleiders van Stichting Eduquaat verzekeringsdekking bij een ongeval. 

 
7.2 Leerplicht 
Kinderen mogen onze school bezoeken als ze vier jaar zijn. Dit betekent dat vierjarigen niet leerplichtig zijn. Zodra 
uw kind vijf jaar is, is het wel leerplichtig en moet uw kind naar school. 

 
7.3 Sponsoring 
Met betrekking tot sponsoring hanteren wij het door het ministerie opgestelde convenant. Uitgangspunt van dit 
convenant is dat de overheid zorgdraagt voor de bekostiging van het onderwijs. Elke vorm van eventuele sponsoring 
(waarbij de sponsor om een tegenprestatie vraagt) zal worden voorgelegd aan de M.R. 

 
7.4 Hoofdluis en “kriebelteam” 
Binnen onze school hebben we een kriebelteam. Dit team bestaat uit ouders die na een vakantie (van minimaal een 
week) alle kinderen controleert op hoofdluis. 
Bij signalering van hoofdluis worden de ouders geïnformeerd. Tevens kunt u op school een uitvoerige beschrijvingen 
vinden van wat hoofdluis is en hoe u ze kunt bestrijden. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.5 Verkeersgroep Kijk uit! 
Binnen de school is een verkeersgroep die zich actief bezighoudt met de 
verkeersveiligheid rondom de school. Het gaat dan met name om het 
parkeergedrag van o.a. de ouders. Daarnaast richt de werkgroep haar aandacht 
op veilig verkeersgedrag en veiligheid van de kinderen. Zo is er bijvoorbeeld in 
november een actie gericht op een goed functionerende fietsverlichting. De kinderen uit leerjaar 7 nemen elk jaar 
deel aan het Verkeersexamen. De verkeersgroep stippelt dan een fietsroute uit voor het praktijkexamen. 

 

7.6 Bestuur 
 

Kinderen van nu, vormgevers van de toekomst! 
Wij vormen één wereld, op weg naar de vreedzame, duurzame samenleving die wij willen zijn. 

Wij zijn een veilige oefenplaats voor jouw groei. 
Wij begeleiden bij het ontdekken van jouw kansen en het ontwikkelen van jouw talenten. 

Wij doen dit spelend-wijs, eigen-wijs en eigen-tijds. 

 
Binnen Eduquaat wordt expliciet de openbare signatuur uitgedragen door de openbare scholen en de katholieke 
signatuur door de katholieke scholen. Een fundament van een sterke identiteit geeft de school handvatten voor 
thema's als: het leef- en leerklimaat, Passend Onderwijs, waardoor de diversiteit van de leerlingenpopulatie 
toeneemt en het belangrijk is dat kinderen leren en weten dat iedereen meetelt, onze polariserende 
maatschappij, waarbij we respect voor elkaar een belangrijke basis is en het oplossen van onderlinge conflicten. 

 
Bij Eduquaat zijn op 1 augustus 2019 zeven scholen aangesloten: 

School Plaats Directeur Website 
Basisschool ’t Dal Weert Mevrouw Y. Vaes-Lucas www.bs-hetdal.nl 
Basisschool St.Jozef Altweerterheide Mevrouw L. Janssen-Kirkels www.bs-st-jozef.nl 
Basisschool Moesel Weert De heer R. Schoonhein www.bredeschoolmoesel.nl 
OBS De Graswinkel Weert Mevrouw V. Berden www.obsgraswinkel.nl 
OJBS de Duizendpoot Stramproy De heer J. Teensma www.ojbsdeduizendpoot.nl 
OBS de Uitkijktoren Weert Vacature www.obsdeuitkijktoren.nl 
OBS Molenakker Weert Mevrouw H. Peters www.obsmolenakker.nl 

De KoaLaschool is onderdeel van BS ‘t Dal en is ontstaan uit een gezamenlijk initiatief van Eduquaat en collega- 
bestuur MeerderWeert. De KoaLaschool is gehuisvest op het asielzoekerscentrum in Weert. 

 
Het secretariaat van stichting Eduquaat is gevestigd op de Oude Laarderweg 15 in Weert. 
Op de website www.eduquaat.nl is meer informatie te vinden over onze stichting. 
De stichting staat onder dagelijkse leiding van Frank Cuppers (College van Bestuur) en onder toezicht van een 
Raad van Toezicht. 

http://www.bs-hetdal.nl/
http://www.bs-st-jozef.nl/
http://www.bredeschoolmoesel.nl/
http://www.obsgraswinkel.nl/
http://www.ojbsdeduizendpoot.nl/
http://www.obsdeuitkijktoren.nl/
http://www.obsmolenakker.nl/
http://www.eduquaat.nl/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.7 Onderwijsinspectie 
De inspectie ziet toe op de juiste naleving van allerlei wettelijke voorschriften. 
Zij adviseert en controleert zowel de Stichting als de scholen. 
Voor informatie: 
Inspectie van het onderwijs 
info@owinsp.nl of www.onderwijsinspectie.nl 
Vragen over onderwijs tel: 0800-8051 
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt 
vertrouwensinspecteurs 0900-1113111. 

 
7.8 Overblijven 
De middagpauze duurt 45 minuten, de eerste 15 minuten 
gebruiken we om samen in de groep te eten. Alle kinderen blijven 
over. Na het eten gaan de kinderen, onder begeleiding van de 
overblijfouders, buiten spelen. 
De ouders betalen een kleine bijdrage. Van deze bijdrage worden 
jaarlijks nieuwe buitenspelmaterialen aangeschaft. 
De ouders die helpen tijdens het overblijven volgen jaarlijks een 
korte scholing en nemen deel aan een aantal overlegmomenten. 
Alle overblijfouders zijn in het bezit van een VOG (verklaring 
omtrent het gedrag). De ouders die helpen hoeven geen 
financiële bijdrage te leveren. 

 
7.9 Ziekte of verzuim 
Wanneer een kind ziek is, dan vragen we de ouders dat voor aanvang van de lessen al te melden. Dat kan 
telefonisch of via het ouderportaal. We gaan ervan uit dat kinderen altijd naar school komen, behalve wanneer  
een kind ziek is of vanwege een andere goede reden moet verzuimen. Elk jaar opnieuw checken we de 
telefoonnummers van ouders en vragen we wie evt. naast de ouders bereikbaar is in geval van nood. Wanneer een 
kind in school onverwacht ziek wordt, nemen we contact op met de ouders. 
Soms hebben we te maken met “ongeoorloofd verzuim”. We gaan dan onmiddellijk met de ouder(s) in gesprek. Af 
en toe zien we ons genoodzaakt de ambtenaar leerplicht in te schakelen, dat komt gelukkig hoogstzelden voor. 

 
7.10 Verjaardagen 
Wanneer een kind jarig is vieren we dat graag en dat doen we zonder traktaties. We merken nl. dat het voor 
steeds meer ouders een financiële belasting wordt. 
In de kleutergroepen worden de ouders uitgenodigd daarbij aanwezig te zijn. 

mailto:info@owinsp.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.11 Gymnastieklessen 
In de leerjaren 1-2 gymmen de kleuters dagelijks in de 
speelzaal. Kinderen hebben daar geen aparte gymkleren 
voor nodig. Wel gymschoenen! Vanaf leerjaar 3 gaan de 
kinderen wekelijks een blokuur naar de sporthal in 
Boshoven. Ze reizen dan met de bus. Vanaf leerjaar 3 
hebben kinderen naast gymschoenen ook gymkleren 
nodig. 
De gymlessen in leerjaar 3 t/m 8 worden, in 
samenwerking met de leerkrachten, verzorgd door een 
combinatiefunctionaris van Punt Welzijn. 

 
7.12 Huiswerk 
We gaan ervan uit dat voor sommige kinderen “het maken van huiswerk” fijn en zinvol is en voor sommige 
kinderen daarentegen niet. Voor de kinderen uit leerjaar 7 en 8 organiseren we tweemaal per week van 15 uur tot 
15.45 uur een “huiswerkklas”. Kinderen die dat wensen, kunnen op dat moment in school aan extra opdrachten 
werken. 
Daarnaast besteden alle kinderen uit de bovenbouw thuis leertijd aan toetsen voor Wereld Oriëntatie. 

 
7.13 Ouderportaal en nieuws 
Regelmatig versturen we via het ouderportaal nieuws en mededelingen. 
We streven ernaar al het nieuws en informatie digitaal te versturen. Dat is milieuvriendelijk en kostenbesparend. 
Alle ouders zijn aangemeld op het ouderportaal. 
Het ouderportaal wordt ook gebruikt om uitnodigingen voor oudergesprekken te versturen en te plannen. 
Daarnaast kunnen ouders het ouderportaal gebruiken voor een absentiemelding en/of aanvraag voor verlof. 

 
7.14 Foto’s en video-opnames 
Regelmatig maken we foto’s en video-opnames. We gebruiken dat met name voor pr-doeleinden, gericht op de 
eigen kinderen en ouders en af en toe voor de buitenwereld. We zien erop toe dat dit materiaal past binnen de 
normen en waarden van school. 
Voor het gebruik van foto- en beeldmateriaal vragen we jaarlijks toestemming aan alle ouders. 

 
7.15 PUNT Welzijn 
We werken nauw samen met Punt Welzijn. Samen organiseren we diverse activiteiten voor kinderen en ouders. 
De activiteiten zijn o.a. gericht op taalontwikkeling, sociale redzaamheid & weerbaarheid en sport. 
M.u.v. Sport Na School zijn alle activiteiten gratis. We benaderen kinderen en ouders actief om regelmatig deel te 
nemen aan de activiteiten en arrangementen. 



 

 
7.16 Voor- en naschoolse opvang 
Sinds 1 augustus 2009 verzorgt Kinderopvang Humankind de buitenschoolse opvang voor de 
openbare basisscholen in Weert. Tevens verzorgt Humankind tevens 0-4 jarigenopvang in onze school. 
Voor nadere informatie en het afsluiten van een overeenkomst kunt u bellen naar ons regiokantoor:  
0495- 525341 of te mailen: 
regiopeelenmaas@humankind.nl 
U kunt ook persoonlijk langs komen voor informatie, om een 
overeenkomst op te maken en om ondersteuning te krijgen 
in het invullen/aanvragen van de belastinggelden. 
U kunt terecht van maandag t/m vrijdag van 08.00 –17.30 uur 
Adres: De Bengele 7, 6031 TZ Nederweert. 

 
Thea Bongers, 
Locatiemanager Kinderdagverblijf Eigenwijs Humankind 

 
7.17 Medisch Protocol 
Zonder toestemming van ouders en/of overleg worden door leerkrachten of andere medewerkers van onze 
school geen medicijnen verstrekt. Ook worden er geen medische handelingen verricht. 
Natuurlijk blijft recht overeind “in noodsituaties moet altijd hulp worden verleend, naar beste weten en kunnen” 

 
De toestemming en alle daarbij behorende afspraken worden schriftelijk vastgelegd op speciale formulieren 
(toestemmingsverklaringen). Vanaf schooljaar 14-15 is de verklaring “uw kind wordt ziek op school” opgenomen 
in het inschrijfformulier. 
We willen er nog eens nadrukkelijk op wijzen om alle wijzigingen m.b.t. de lichamelijke gezondheid direct door 
te geven aan de school. 

 
7.18 3hoven 
3Hoven is een samenwerking tussen drie partners: 
Kinderopvang Humanitas, de Odaschool en OBS de Uitkijktoren. 
Onder één vlag bieden we een aantal gezamenlijke activiteiten aan en 
regelen: 

• Naschoolse arrangementen 
• Koningsspelen 
• Uitwisselingsprojecten 

Daarbij maken we gebruik van de diensten van diverse partners: Punt 
Welzijn, sportverenigingen, enzovoorts. 
Uitgangspunt is dat we SAMENSTERKZIJNVOORKINDEREN in Boshoven 
en directe omgeving. 

Overige informatie 
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7.19 Schoolkalender 
Alle ouders ontvangen jaarlijks de schoolkalender. Op deze kalender staan alle gegevens die jaarlijks kunnen 
veranderen, zoals schoolvakanties, samenstelling team, Eindtoets, 10-minuten-gesprekken, enzovoorts. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

Deze schoolgids is met instemming van de medezeggenschapsraad verspreid onder alle ouders. 

Het bestuur van stichting Eduquaat heeft de inhoud van deze schoolgids goedgekeurd. 

Overige informatie 
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