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Voorwoord
Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk.
De basisschooltijd vormt tenslotte een belangrijk onderdeel van een mensenleven.
Zowel voor de kinderen als voor u.
Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school.
In deze gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen,
schoolregels en opvang.
Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben
gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen.
We geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag
verwachten.
In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de
school en de andere manieren waarop we u informeren.
We wensen u veel leesplezier.
Namens het team van Basisschool Uniek.
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1.De school
Basisschool Uniek zit in het gebouw KansenRijk.
’t Groot Stuk 3
4741 TX Hoeven
Tel. 0165-791011.
De naam ‘Uniek’ is gekozen door het uitschrijven van een prijsvraag.
Deze naam is gekozen, omdat
 Ieder kind is uniek en iedere leerling ontwikkelt zich op zijn/haar eigen unieke manier.
 Het ontwerp van de school is uniek: met de ronde vorm.
 Ieder kind heeft een eigen unieke ontwikkeling met een eigen verantwoordelijkheid en
als uitgangspunt positiviteit en respect voor eenieder die op de school werkt en leert.
 Bij een unieke ontwikkeling hoort een open houding zodat je kunt aansluiten op wat een
kind nodig heeft.
 Uniek betekent ‘enig in zijn soort’ en heel mooi.
Basisschool Uniek is een katholieke basisschool. Naast katholieke leerlingen zijn er ook
leerlingen en ouders niet gelovig, anders gelovig en niet praktiserend. Wij beschouwen dit als
een verrijking. Het op de hoogte zijn van elkaars opvattingen, normen en waarden levert
immers een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de kinderen. De school neemt de
katholieke geloofstraditie wel als uitgangspunt. De school is gelegen aan de rand van Hoeven
achter sporthal de Parrestee en naast de sportvelden.
We starten in het schooljaar met ong. 500 leerlingen verdeeld over 20 groepen.

2.Waar de school voor staat
Wat is het profiel?
In het profiel van de school staat wat de school belangrijk vindt en wat de school anders maakt
dan andere scholen. Kernwaarden omschrijven dit kort maar krachtig en in de ‘missie en visie’
staat dit uitgebreider.
2.1 Missie-kernwaarden
Basisschool Uniek is een basisschool, die ressorteert onder de Borgesiusstichting. Wij hanteren
het leerstofjaarklassensysteem met veel aandacht voor adaptief onderwijs. Onze school staat
open voor alle leerlingen die aangemeld worden door hun ouders/verzorgers (tenzij uit het
schoolondersteuningsprofiel blijkt, dat wij een kind de juiste ondersteuning c.q. het juiste
onderwijs niet kunnen bieden).
Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen
naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Gelet op het eerste vinden we met name de
vakken (begrijpend) lezen, taal en rekenen van belang en gezien het tweede besteden we veel
aandacht aan het (mede) opvoeden van de leerlingen tot volwaardige en respectvolle burgers.
Naast kennisoverdracht besteden we aandacht aan de culturele, creatieve en lichamelijke
ontwikkeling van de leerlingen. De school is een schoolorganisatie waarin kinderen, ouders en
leerkrachten samen leren en samen werken aan de ontplooiing van elk kind. Op een
respectvolle en open manier neemt ieder zijn/haar verantwoordelijkheid en levert een positieve
bijdrage om de individuele onderwijsbehoefte op een zorgvuldige, passende en creatieve manier
vorm te geven.
Onze slogan is: 'Werken met kinderen van nu voor de maatschappij van morgen'.
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Onze kernwaarden zijn:
• Openheid:
We willen dat kinderen, ouders, leerkrachten, directie en anderen, die betrokken zijn bij de
school, weten van elkaar wat we doen, waarom we het doen en hoe. De communicatie is
helder en gestructureerd. De school biedt een omgeving waarin alles besproken kan worden en
waar ook daadwerkelijk naar elkaar wordt geluisterd.
• Positiviteit:
We willen dat kinderen, ouders, leerkrachten, directie en andere betrokkenen zich
gewaardeerd voelen. Wanneer leerlingen, leerkrachten en ouders op een positieve,
stimulerende manier met elkaar omgaan, bereiken we samen meer. De school wil een
organisatie zijn waarin mensen op doeltreffende en integere wijze met plezier samenwerken.
We willen het beste in elkaar naar boven halen.
• Respect:
We willen dat kinderen, ouders, leerkrachten, directie en andere betrokkenen het gevoel hebben
er te mogen zijn. We willen elkaars visie en kijk op de wereld respecteren. De school wil een
organisatie zijn waarin we ons oordeel over iets of iemand soms uitstellen en tegelijk kritisch
zijn op ons eigen gedrag.
Het blijkt uit praten ‘met’ elkaar, afspraken nakomen, op een goede manier omgaan met elkaar,
zorg dragen voor materialen en eigendommen, op een juiste wijze hanteren van sociale media.
• Ontplooiing:
We willen, dat binnen de school kinderen, ouders, leerkrachten, directie en andere betrokkenen
de mogelijkheid krijgen tot optimale groei te komen. Binnen de kaders en doelen die voor onze
school gelden, vinden we het belangrijk dat leerlingen en leerkrachten in staat zijn om plannen
te ontwikkelen, uit te voeren en opgedane kennis toe te passen. Iedereen heeft het recht om
binnen deze kaders initiatief en verantwoordelijkheid te nemen. Leerlingen en leerkrachten
worden uitgedaagd om vaardigheden, attitudes en kennis te ontwikkelen. Leerkrachten zijn
door hun professionele houding in staat om uit te gaan van verschillen en maatwerk voor
leerlingen te leveren.
• Verantwoordelijkheid:
We willen dat binnen de school kinderen, ouders, leerkrachten, directie en andere betrokkenen
zorg dragen voor zichzelf, de ander en de omgeving.
Op onze school leer je zelfstandig beslissingen te nemen en hiervoor verantwoordelijkheid te
dragen. We waarderen en stimuleren het nemen van initiatieven. Hierdoor voelen alle
betrokkenen zich bekwaam en leren zij hun mogelijkheden en beperkingen kennen. Dit draagt
bij aan de vorming van de persoonlijkheid. Door aandacht voor omgang met materiaal, het
nakomen van afspraken, reflecteren op eigen gedrag en plannen van werk en activiteiten tonen
leerkrachten een professionele houding.
2.2 Visie
Visie op lesgeven
Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen,
hoewel beide facetten van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn. Van belang daarbij is: oog
hebben voor het individu, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het
kind zich gekend weet. Belangrijke pedagogische noties zijn:
zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, kritische zin, reflecterend vermogen en
samenwerking. Gelet op de didactiek vinden we de volgende zaken van groot belang:







onderwijs op maat geven: differentiëren
gevarieerde werkvormen hanteren (variatie = motiverend)
een effectieve instructie verzorgen
kinderen zelfstandig (samen) laten werken
ontwikkelen van zelfbewustzijn, keuzes durven maken en mening durven geven.
interactief lesgeven; de leerlingen betrekken bij het onderwijs
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Visie op leren
Kinderen leren doordat ze nieuwsgierig zijn. De school biedt kinderen de mogelijkheid om
kennis op diverse manieren te verwerven. De leraren geven instructie en kinderen mogen zich
dat op verschillende manieren eigen maken. Dat kan zijn door lessen alleen te maken of met
anderen samen. Kinderen die korte instructie nodig hebben, kunnen zelfstandig aan het werk.
Voor de kinderen die meer instructie nodig hebben, wordt gebruik gemaakt van de verlengde
instructie aan de instructietafel. Het leren kan bemoeilijkt worden door extra
ondersteuningsbehoeften zowel naar de onderkant als naar de bovenkant. Voor deze kinderen is
een zorgstructuur opgezet. Voor de (hoog)begaafde leerlingen is er een plusklas aanwezig.
Visie op identiteit
Onze school is een katholieke basisschool. De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is
verweven in het onderwijs. Omdat we het belangrijk vinden dat onze kinderen kennis maken
met een diversiteit aan overtuigingen, besteden we expliciet aandacht aan geestelijke
stromingen. De feesten die gerelateerd zijn aan het katholicisme krijgen speciale aandacht.
Visie op 21st century skills
Wij willen leerlingen een samenhangend geheel van vaardigheden meegeven waardoor ze
optimaal kunnen functioneren in de 21st eeuw. We onderschrijven in de eerste plaats het
belang van een kennissamenleving en gaan ervan uit, dat kennis altijd en overal voorhanden is.
Dit betekent dat we bij de start van de fusieschool een gedegen visie moeten hebben inzake de
inzet van digitale middelen. Deze visie en de uitwerking daarvan wordt verwoord in het protocol
“Gebruik van computers en internet”.
Visie op sociale opbrengsten
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op
een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn
vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale
competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het
verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap.
2.3 Het klimaat van de school
Het klimaat van de school wordt vooral bepaald door de omgang met elkaar; de kinderen, de
ouders en de leerkrachten. Die omgang is bepalend voor de sfeer op school.
Uw kind moet zich op zijn gemak en veilig voelen. Er moet orde en regelmaat zijn. Waarden en
normen dienen gerespecteerd te worden. Daar zijn gedragsverwachtingen voor nodig.
Verwachtingen voor het spelen, verwachtingen voor het gedrag in de groep en de omgang met
elkaar. Bij problemen streven we altijd naar het vinden van
een goede oplossing en maken dan samen afspraken.
Bijzondere aandacht wordt geschonken aan pestgedrag.
Wij streven ernaar een school te zijn waar niet gepest wordt.
Pas als het kind zich veilig voelt, kan het zich ontwikkelen.
Wij hebben hiertoe een aantal afspraken vastgelegd over het
pedagogisch handelen van de leerkrachten.
Tevens zijn er omgangsregels opgesteld die voornamelijk zijn
gericht op de leerlingen. Deze afspraken komen voort uit het
SWPBS traject wat we met het team hebben doorlopen. Voor meer informatie over deze
methodiek verwijzen we u graag naar: http://www.swpbs.nl/
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Op basisschool Uniek hebben we aan iedere kernwaarde een gedragsverwachting gekoppeld.

openheid
Wij zijn eerlijk

Ontplooiing
Wij halen het beste uit onszelf

respect
Wij zijn vriendelijk en beleefd

Verantwoordelijkheid
Wij zorgen goed voor alle spullen en
houden de school netjes

Positiviteit
Wij zijn positief

2.4 Samenleving
Onze school vindt het van belang om haar leerlingen op een goede manier voor te bereiden om
op te groeien in een steeds complexere, pluriforme maatschappij. Leerlingen maken ook nu al
deel uit van de samenleving.
Allereerst is kennis van belang, maar daar blijft het wat ons betreft niet bij. Wij vinden het
belangrijk dat onze leerlingen op een bewuste manier in het leven staan, waarbij ze niet alleen
respect hebben voor anderen, maar ook naar anderen omzien.
In de school leren wij leerlingen daarom goed samen te leven en samen te werken met
anderen.
Wij willen leerlingen brede kennis over, en verantwoordelijkheidsbesef voor de samenleving
meegeven.
We doen ons best om de omgeving zoveel mogelijk te betrekken bij de activiteiten van
onze school zodat de kinderen ervaren dat de omgeving een wezenlijk onderdeel van hun leven
inneemt.
Er wordt regelmatig gebruik gemaakt van diensten die de samenleving in Hoeven biedt, b.v.:
- muzieklessen van de fanfare
- inzet van sportverenigingen tijdens sportdagen
- gebruik maken van culturele mogelijkheden tijdens culturele dagen en projectweken
- bezoek aan kassen/bedrijven
De school heeft ook iets te bieden, b.v.:
zingen van kerstliederen in “Kroonestede”
deelname aan de carnavalsoptocht
tentoonstellingen en optredens tijdens culturele dagen
Door in te spelen op deze verbondenheid krijgen de kinderen op onze school extra kansen om
te groeien naar de samenleving waar ze zelf deel van uit maken.
2.5 Hoe vertalen we dit alles nu naar de praktijk?
U mag van ons verwachten dat we heel alert zullen zijn op pestgedrag. Als er iets geconstateerd
wordt zullen we adequaat reageren. Het respect hebben voor elkaar en voor de ander zal
regelmatig onderwerp van gesprek zijn. Dit houdt ook in dat we het taalgebruik van de kinderen
heel belangrijk vinden. Kinderen zullen erop worden aangesproken als ze elkaar met onheus
taalgebruik bejegenen. De kinderen mogen de leerkrachten niet alleen met hun voornaam
noemen. Ze moeten er altijd meneer of juf voor zeggen. Het is prettig wanneer u thuis ook over
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de meneer of de juf spreekt en niet alleen maar de voornaam noemt. Kinderen merken dan dat
dit zo hoort.
Als u zorgen heeft om uw kind hebben we graag dat u meteen contact opneemt met de school,
zodat we erover kunnen praten en, indien nodig, aan kunnen werken.
U mag van ons verwachten dat we uw zorgen serieus nemen en dat we proberen om samen tot
een oplossing te komen.
Als er iets gebeurt op school met uw kind zullen we zo spoedig mogelijk contact met u
opnemen. Het is fijn dat u dit dan al weet voordat hij/zij thuiskomt.
Een open en transparante communicatie vinden wij op alle vlakken heel belangrijk. Het is
prettig wanneer gesprekken in alle rust plaats vinden. Respecteert u dus de lunchpauze van de
leerkrachten en maakt u een afspraak voor een geschikt moment.

3. De organisatie van het onderwijs
3.1 Groepering van de leerlingen
Onze groepen zijn georganiseerd volgens het jaarklassensysteem. De groepen zijn in principe
samengesteld op grond van leeftijd en niet op grond van vorderingen of schoolprestaties.
Omdat het leerlingenaantal per leeftijdsgroep soms aanmerkelijk verschilt, kennen we leerjaren
die uit twee, drie of vier groepen bestaan. Dit schooljaar zijn er vanaf groep 3 geen
combigroepen geformeerd. De jongste kinderen starten altijd in de combinatiegroep 1-2.
In het schooljaar 2018-2019 werken we bij aanvang met vijf groepen 1/2, twee groepen 3,
twee groepen 4, drie groepen 5, twee groepen 6, drie groepen 7 en drie groepen 8.
Het gemiddeld aantal leerlingen per groep bij aanvang van het schooljaar 2018/2019 is
25 leerlingen. In de kleutergroepen hanteren we een maximale groepsgrootte van 35 leerlingen
per groep. Als we dit aantal bereiken, zullen we naar een passende oplossing zoeken.
3.2 De activiteiten van de leerlingen
De activiteiten van de leerlingen worden elk jaar in het activiteitenrooster vastgelegd. Ze zijn
gericht op het nastreven van de kerndoelen. Kenmerken zijn daarnaast dat we een
ononderbroken ontwikkelingslijn nastreven en aandacht geven aan multiculturele aspecten. Hier
volgt een weergave van de activiteiten en als het nodig is ook de naam van de methode.
3.2.1 Onderbouw: groepen 1-2.
Kleuters leren vooral spelend. De werkwijze in de groepen 1-2 is thematisch. In elke groep
wordt gewerkt volgens een weekrooster, waarin de volgende activiteiten per dag staan
vermeld:







kringgesprek, taal- en rekenactiviteiten (gebonden aan een thema)
werken met ontwikkelingsmateriaal in vrije of gebonden situaties ( o.a. hoeken)
activiteiten ter bevordering van beginnende geletterdheid en gecijferdheid
sociaal-emotionele ontwikkelingsactiviteiten
bewegingsonderwijs, muzikale vorming.
vrij spel.

BS. Uniek speelt daarop in door te zorgen voor voldoende ontwikkelings- en spelmaterialen.
Daar we werken met de methode Schatkist Editie 3, zijn we verzekerd van een eigentijds
compleet aanbod op het gebied van taal, rekenen, motoriek, wereldoriëntatie en 21st
vaardigheden. Naast het voorlezen en het gebruik van prentenboeken, praten we veel met de
kinderen over allerlei onderwerpen. Dit bevordert de spreekvaardigheid en de woordenschat.
Dat alles is een belangrijke voorbereiding op het latere lees- en taalonderwijs in de volgende
groepen.
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Doordat de kinderen dagelijks met allerlei activiteiten bezig zijn, leren ze ook omgaan met
andere kinderen, de groepsleerkracht en met de hele groep. Dit draagt bij tot bevordering van
de sociale, functionele en motorische ontwikkeling. Bij het werken met ontwikkelingsmateriaal
wordt er gewerkt met ‘werkkaarten’. Door een extra werkkaart in te zetten, kan inhoudelijk
worden gedifferentieerd. Op BS Uniek maken de kleuters ook kennis met de computer en de
tablet. Naast het bewegingsonderwijs buiten, krijgen de kinderen bewegingslesjes in de eigen
speelzaal.
In het kader van VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) zijn er nauwe contacten met het
kinderdagverblijf en de peuterspeelzaal. Regelmatig wordt er gewerkt aan eenzelfde thema.
Daarnaast is er overleg over het onderwijsaanbod en worden er onderlinge afspraken gemaakt
om zorg te dragen voor een soepele overgang.
3.2.2 Onderbouw: groepen 3 en 4
Vanaf groep 3 gaan de leermethodes een beduidend grotere rol spelen. Het lesrooster van groep
3 wordt aangepast aan de behoeften van jonge kinderen. Op deze manier wordt de overgang van
groep 2 naar groep 3 versoepeld.
De nadruk ligt op taal, lezen, schrijven en rekenen.
De lees- taal- en rekenstof wordt ondersteund met computerprogramma’s, waaraan de kinderen
mogen werken. Er wordt gebruik gemaakt van tablets om de leerstof digitaal aan te bieden en
te laten verwerken.
Om het lezen goed in de gaten te houden gebruiken we het school specifieke dyslexieprotocol.
Dit is een document waarin omschreven staat hoe wij omgaan met (een vermoeden van)
dyslexie en hoe we leesproblemen onderkennen.
Naast eerdergenoemde vakken komen ook aan de orde: handenarbeid, tekenen, muziek,
verkeer, bewegingsonderwijs, aardrijkskunde, geschiedenis, levensbeschouwing, biologie,
techniek en sociaal-emotionele ontwikkeling.
Vanaf groep 3 wordt in het leren veel aandacht besteed aan werken op het eigen niveau. Na de
groepsinstructie volgt verlengde instructie voor die kinderen die dat nodig hebben. We
differentiëren in oefen- en instructietijd.
In groep 4 ligt de nadruk nóg meer op verdere ontwikkeling van een grotere zelfstandigheid
d.m.v. een weektaak.
3.2.3 Bovenbouw: groepen 5 t/m 8
A Basisvaardigheden
We besteden aandacht aan de vaardigheden: lezen, schrijven, taal en rekenen. Hierbij wordt
rekening gehouden met het niveau en tempo van de leerling. Voor taal en rekenen moet ieder
kind de basisstof verwerken om op deze wijze de kerndoelen van het basisonderwijs te kunnen
halen. Naast de basisstof is er herhalingsstof en verrijkingsstof.

Lezen:
De leestechniek meten we met genormeerde toetsen. Normaal gesproken moet een kind
het hoogste niveau op het eind van groep 6 hebben gehaald. Ook daarna blijven we nog
aandacht besteden aan het onderhouden van het technisch lezen. Hierbij maken we gebruik van
de methode Leesparade.
Naast het technisch lezen gaat begrijpend lezen een steeds belangrijkere rol spelen. Voor dit
onderdeel van lezen gebruiken we de methode Leeslink. Leeslink maakt gebruik van zeer
actuele teksten (vanaf groep 4).
Het technisch en begrijpend lezen wordt gevolgd via methode gebonden toetsen. Daarnaast
gebruiken we gestandaardiseerde toetsen als AVI en de DMT toets uit het CITOleerlingvolgsysteem.
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Taal:
In de taallessen wordt gewerkt aan luistervaardigheid, spreekvaardigheid, taalbeschouwing en
stelonderwijs. Stellen is het schrijven van teksten in alle mogelijke vormen. Er is een apart
spellingprogramma. Voor de spelling- en taallessen gebruiken we in de groepen 4 t/m 6 de
methode Staal. In de groepen 7 en 8 gebruiken we nog Taalactief. Deze methode wordt in de
loop de volgende jaren vervangen. Het hele taalonderwijs wordt gevolgd door methodegebonden toetsen. Op gebied van spelling gebruiken we ook de citotoetsen uit het
leerlingvolgsysteem.
Vanaf groep 5 wordt er lesgegeven in Engels a.d.h.v. de methode Take it easy.

Rekenen:
Voor rekenen werken we met de methode: ‘De wereld in getallen’. Het rekenonderwijs is
verdeeld in hoofdrekenen, cijferen en allerlei (zoals breuken, procenten, meten, tijd en geld).
Het hele rekenonderwijs wordt gevolgd met methode-gebonden toetsen en de citotoetsen uit
het leerlingvolgsysteem.

Schrijven:
Tot en met groep 8 staat het methodisch schrijven centraal. We gaan uit van de methode
Pennenstreken.
B Zaakvakken
Onze methode voor geschiedenis heet “Wijzer door de tijd”. Voor het vakgebied aardrijkskunde
maken we in de groepen 4 t/m 8 gebruik van de methode Argus Clou en voor het
natuuronderwijs van de methode “Naut”.
Vanaf de herfstvakantie starten we met een nieuwe methode Blink.
Mede door het geïntegreerde gebruik van het digitale schoolbord, zijn de lessen eigentijds en
uitdagend. De computer wordt ingezet voor alle vakgebieden.
Voor verkeer gebruiken we de methode van Veilig Verkeer Nederland. In groep 7 doen de
leerlingen het schriftelijke en praktische verkeersexamen.
Er wordt vanaf groep 5 tijd ingeruimd voor het leren houden van spreekbeurten en het uitwerken
van onderwerpen in projecten en verslagen. Groep 8 maakt waar mogelijk ook nog werkstukken
met presentaties hieraan vastgekoppeld.
C Expressie
Handvaardigheid, tekenen, muziek en creatief taalgebruik nemen een belangrijke plaats in op
het rooster. De opdrachten worden voornamelijk thematisch aangeboden. De kinderen maken
kennis met allerlei materialen en technieken op het gebied van beeldend vormen en tekenen.
Wat de kinderen leren op gebied van drama, zang, dans en handvaardigheid komt ultiem tot
uiting in de musical, die groep 8 aan het einde van het schooljaar opvoert.
Muziek kan een belangrijke bijdrage leveren in het begeleiden van kinderen in hun
ontwikkeling. Om dit te kunnen realiseren, hebben we de muziekmethode Eigen Wijs (digitaal)
gekozen en we maken ook gebruik van de kennis bij de muziekvereniging St. Caecilia in
Hoeven. De competentieverhoging van de leerkrachten zal worden begeleid door vakdocenten
vanuit “De Nieuwe Nobelaer”. De muziekvereniging St.Caecilia voert mede de lessen muziek
uit, waarbij de nadruk ligt op de domeinen muziek maken, luisteren en lezen en noteren.
D Gym
In de groepen 1 en 2 wordt er naast de spelmomenten buiten of in de speelzaal ook 2x per
week een gymles gegeven in de speelzaal.
In de groepen 3 tot en met 8 worden elke week twee gymlessen gegeven. Eén keer per week is
er een les met toestellen, één keer per week een spelles.
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Methode: Basislessen bewegingsonderwijs. Alle leerlingen doen mee aan De Sportieve School,
een project van de KNSB waarin kinderen kennismaken met verschillende sporten. Daarnaast
nemen we deel aan het voetbal- en het atletiektoernooi voor de basisscholen.
E Godsdienst en levensbeschouwing
Godsdienstlessen en levensbeschouwing vormen een onderdeel van de identiteit van de school.
Alle kinderen nemen eraan deel. We gebruiken de projecten van de methode Trefwoord, die
voorbereiden op het kerst- en het paasfeest.
F Sociaal-emotionele vorming
Op basisschool Uniek gaan we werken volgens het principe van SWPBS(School
Wide Positive Behavior Support)
SWPBS is gericht op het creëren van een omgeving die het leren bevordert en
gedragsproblemen voorkomt. Dit begint bij het gezamenlijk formuleren van de waarden die de
school belangrijk vindt. Vervolgens benoemt het schoolteam het gedrag dat past bij deze
waarden en leert het de kinderen actief aan. Adequaat gedrag wordt hierna systematisch
positief bekrachtigd. Hiermee wordt een veilig en positief schoolklimaat gecreëerd, waarin elke
leerling optimaal kan profiteren van het geboden onderwijs. Pestpreventie is een belangrijk
onderdeel van SWPBS.
Wilt u meer weten over SWPBS, kijk dan op de website: http://www.swpbs.nl/
G Techniek
Door de techniekcoaches is een doorlopende leerlijn techniek ontwikkeld.
Om de lessen te ondersteunen wordt er in alle groepen structureel met leskisten gewerkt waarin
technische aspecten verder worden uitgediept. In de bovenbouw wordt ook gebruik gemaakt
van techniekprojecten.
H Computeronderwijs
We werken met programma’s en software als aanvulling op de gebruikte methoden en hebben
een schoolaccount voor Squla voor alle leerlingen.
In groep 8 maken de leerlingen een PowerPoint-presentatie, die ze presenteren aan hun
klasgenoten. Op deze manier leren kinderen op een goede manier samen te werken en
onderwerpen te presenteren via het digitale schoolbord. Dit is tevens een goede voorbereiding
op het voortgezet onderwijs.
Een belangrijk onderwerp in het computeronderwijs is het leren werken met internet.
Ook het gebruik van tablets en het werken met apps neemt een steeds belangrijker plaats in
binnen ons onderwijs. Het werken met tablets gebeurt vanaf groep 1.
We willen de kinderen leren:
Doelmatig informatie te zoeken.
Effectief vaardigheden te trainen.
Selectief te zijn m.b.t. de geboden informatie.
Respectvol met elkaar om te gaan op de digitale snelweg.
We hebben er bewust voor gekozen de kinderen op school geen eigen e-mailadres te geven.
De kinderen kunnen vanuit de school niet mailen en chatten. M.b.t. het gebruik van internet en
social media zijn afspraken gemaakt.
I Huiswerk
We geven huiswerk mee omdat:

er extra geoefend en herhaald moet worden.

er werk ingehaald moet worden.

11


woordjes, tafels en teksten van zaakvakken geleerd moeten worden.

we het kind willen laten ingroeien in de wijze van het voortgezet onderwijs.

Als studiegewenning, om het zelfstandig plannen te leren.
Stimuleer uw kind om ook thuis een woordenboek en eventueel ander naslagwerk te gebruiken
bij het maken van huiswerk. U mag uw kind best de helpende hand bieden mocht het écht
ergens niet uitkomen!
Wanneer een kind langer dan enkele dagen afwezig is, wegens ziekte bijvoorbeeld, zal via ‘extra
werk’ thuis de gemiste onderwijstijd voor de kernvakken worden ingehaald.
J De onderwijstijd per vakgebied per week.
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3.3 Adaptief onderwijs
Op basisschool Uniek wordt zoveel mogelijk adaptief les gegeven. De
drie basisprincipes van adaptief onderwijs zijn: relatie (ik mag er zijn),
competentie (geloof in eigen kunnen) en autonomie (zelfstandigheid).
In ons onderwijs besteden we steeds aandacht aan deze basisbehoefte
van elk kind.
We doen dat door in ons aanbod de instructie en de verwerking aan te
bieden op 3 niveaus.
 Leerlingen die meer aankunnen krijgen alleen een korte
werkinstructie en gaan vrijwel meteen aan de slag met de (vaak
ingekorte) basisstof. Hierna houden zij tijd over voor extra
verdiepings- en/of verrijkingsstof.
 Een grote groep leerlingen krijgt instructie over de (nieuwe) lesstof. Na een gezamenlijk
oefenmoment gaat deze groep zelfstandig de basisstof verwerken.
Wanneer er tijd overblijft gaan deze kinderen verder met extra (keuze)taken.
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 Er is een kleine groep leerlingen waarvan door observaties en toetsen bekend is dat extra
instructie nodig is. De groepsleerkracht geeft in een kleine groep verlengde instructie en
verzorgt begeleide inoefening. Daardoor blijft er minder tijd over voor zelfstandige
verwerking. Deze leerlingen maken vaak alleen de minimumstof. Op deze manier wordt
gewerkt vanaf groep 1/2. Vanaf groep 4 kunnen de leerlingen op hun weektaak zien,
welke taken zij per dag en per week dienen te maken.
Vanzelfsprekend verschillen die taken afhankelijk van het niveau van het kind. In de
hoogste groepen is er meer ruimte voor het zelf plannen door de leerling
3.4 Bijzondere activiteiten
Buiten de dagelijkse lessen worden er op BS Uniek tal van activiteiten georganiseerd.
De bedoeling hiervan is het bevorderen van een goed schoolklimaat en ook een bijdrage te
leveren aan de sociaal-emotionele ontwikkeling.
• Vieringen:
Elk schooljaar zijn er vieringen rondom Sinterklaas, Kerstmis, carnaval en Pasen.
Ook worden er vieringen rondom jubilea van school en leerkrachten gehouden.
• Projecten:
Elk schooljaar besteden we met de hele school gedurende een week aandacht aan de
Kinderboekenweek. Het project wordt op een speciale manier geopend en/of afgesloten. In het
begin van het schooljaar staat ook het verkeer centraal.
▪ Actie:
Ieder jaar houdt de school een actie t.b.v. een goed doel; het ene jaar is dat doel de school,
het andere jaar een nader te bepalen doel. We doen ook mee aan de kinderpostzegelactie.
• Schoolreis, schoolkamp en excursies:
De kinderen van de groepen 1 t/m 7 gaan op schoolreis. Iedere groep heeft een eigen reisdoel.
De leerlingen van groep 8 gaan in de laatste periode van het schooljaar op schoolkamp.
• Sportdag en sporttoernooien:
In april wordt de sportdag gehouden. De sportdag vindt plaats op het plaatselijke sportpark. Er
is een programma met sportieve spelletjes, clinics en atletiekonderdelen. Zo mogelijk doet de
school mee aan toernooien met andere basisscholen: voetbal en atletiek.
• Culturele activiteiten:
BS Uniek heeft zich ingeschreven voor het culturele programma van Marktplaats Halderberge,
het zogeheten Kunstmenu. Ieder jaar komt een andere kunstdiscipline aan bod. Het gaat om
dans, drama, muziek, beeldend, foto/film/video en literatuur. Er zijn twee activiteiten per
groep uit Doekunst en Kijkkunst. Dit is bestemd voor alle groepen. De groepen 7 en 8 nemen
deel aan de ‘open monumentendag’. Zij bezoeken bijzondere monumenten in de eigen
omgeving. De leerlingen van groep 8 presenteren zichzelf bij het schoolverlaten in de vorm
van een musical. Diverse groepen bezoeken elk jaar een museum in het kader van
Museumschatjes.
• Verlengde schooldag:
In verschillende periodes kunnen kinderen zich inschrijven voor de activiteiten van de
verlengde schooldag. Tegen een kleine vergoeding (€ 1,- /keer) kunnen ze deelnemen aan
sportieve of creatieve activiteiten die door externe organisaties na schooltijd aangeboden
worden.
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• Overige bijzondere activiteiten:
De leerlingen van groep 7 hebben naast het theoretisch ook het praktisch verkeersexamen.
Gezond eetgedrag bevorderen we door in te schrijven voor het EU-schoolfruitprogramma.
Wanneer wij als school in aanmerking komen om deel te nemen, krijgen kinderen 3 keer per
week gratis fruit. Dit wordt later bekend gemaakt via de nieuwsbrief. Via onze lessen
besteden we extra aandacht aan gezonde voeding en zal de school het gezond fruit eten
tijdens de pauzes promoten.
3.5 Veiligheid
•
•

•

•

•

•

Wij zijn er trots op dat we het Brabants Verkeersveiligheidslabel hebben behaald. BS.
Uniek voldoet aan de criteria.
De verkeersveiligheid rond de school blijft een aandachtspunt. Ondanks de fietsstraat en
de zebrasafe ’s, die zorgen dat fietsers en automobilisten door lichtsignalen erop attent
worden gemaakt dat er voetgangers gaan oversteken, zullen we hier regelmatig aandacht
voor vragen via de nieuwsbrief.
Ouders blijven echter de meest belangrijke rol houden in een veilige schoolomgeving. Op
het juist parkeren van auto’s zal extra worden gelet. Voorkom onveilige situaties voor uw
eigen kind en dat van andere ouders.
Roken in het schoolgebouw en op het schoolterrein is verboden. Wij onderschrijven het
rookbeleid van de Borgesiusstichting en zullen erop toezien dat het wordt nageleefd.
Onze school voert het vignet "rookvrije school".
Honden op het schoolterrein zijn niet toegestaan. Een uitzondering wordt gemaakt voor
blindengeleidehonden of honden die gehandicapten helpen, na overleg met de directie van
de school.
Arbo-zaken komen onder de aandacht door een screening volgens het systeem ‘RI&E’
(risico- inventarisatie en –evaluatie).

4. Passend onderwijs
4.1 Inschrijven van uw kind
Kennismaking met nieuwe leerlingen en hun ouders vindt in eerste instantie plaats middels een
rondleiding op school. De nieuwe leerling en zijn/haar ouders worden ontvangen door de
directie. U en uw kind worden dan door de school rondgeleid om een indruk van de school te
krijgen. Vervolgens ontvangt u van ons een informatiepakket. Daarin vindt u onder andere een
aanmeldformulier (inschrijfformulier).
Na het invullen van het aanmeldformulier heeft u, indien nodig naar het oordeel van de school,
een tweede gesprek. Hierin wordt verkend wat ouders en school van elkaar mogen verwachten.
Tussen het moment van aanmelden en inschrijven heeft de school maximaal 10 weken de tijd
om te bepalen of uw zoon/dochter daadwerkelijk ingeschreven kan worden. Als onze school uw
kind kan bieden wat het nodig heeft, ontvangt u van ons een bericht dat uw zoon of dochter
wordt ingeschreven. In het kader van Passend Onderwijs moeten we beslissen of we uw
zoon/dochter passend onderwijs kunnen bieden. Kunnen wij dit als school niet, dan zoeken we
samen met u naar een goede oplossing.
Enkele weken voordat uw kind vier jaar wordt, ontvangt u van ons een uitnodiging voor een
intakegesprek met de groepsleerkracht. Tijdens dit intakegesprek wordt afgesproken wanneer
uw kind mag komen ‘oefenen’ op school.
Er zijn drie oefenmomenten, waarbij ouders tijdens het eerste oefenmoment mee mogen
komen. De kleuters start officieel op de eerste dag na hun vierde verjaardag, mocht deze dag in
het weekend of in de vakantie vallen dan is de eerstvolgende maandag de eerste schooldag.
Wanneer de kleuter in juni of juli jarig is, wordt in overleg met de ouders een startdatum
vastgesteld. Er wordt verwacht dat kleuters zindelijk zijn als zij starten op school.
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Indien uw kind eerder op een andere school heeft gezeten, ontvangen wij na inschrijving het
leerling dossier van de vorige school. In het leerling dossier zijn onder andere opgenomen:






het onderwijskundig rapport;
gegevens uit het leerlingvolgsysteem;
kopie van het schoolrapport;
bewijs van uitschrijving van de vorige school;
een eventueel handelingsplan of groeidocument.

Met deze gegevens kunnen wij ervoor zorgen dat het onderwijs op onze school aansluit bij de
ontwikkeling van uw kind.
Bij de aanmelding gelden de regels uit het beleidsplan van ons schoolbestuur:
De plaatsing van de leerling in een groep gebeurt door de directie. Ouders mogen bij de
inschrijving wel een voorkeur opgeven. Ook in de latere schoolloopbaan van het kind kan het
voorkomen dat ouders specifieke wensen hebben over de groep waarin zij het kind graag
geplaatst willen hebben. De directie zal bij de besluitvorming de wens van de ouders
betrekken, maar is niet verplicht deze wens in te willigen. Er is vaak sprake van meerdere
belangen dan alleen die van de individuele leerling.
4.1.2 Het volgen van de ontwikkeling van het kind
Gedurende het hele schooljaar worden de leerlingen nauwlettend gevolgd.
Dit doet de leerkracht door middel van:
 bij de kleuters het observatiesysteem KIJK;
 bij de groepen 3-8 het observatiesysteem SCOL;
 overige observaties.
Daarnaast houdt de leerkracht de vorderingen van de leerlingen nauwlettend in de gaten door
middel van:
 registraties van gemaakte taken;
 methodegebonden toetsen;
 Cito-toetsen (in januari/februari en mei/juni).
4.1.3. Privacy
Onze school heeft het recht om de gegevens van kinderen en hun ouders te verwerken voor
onderwijskundige doeleinden. Dat recht nemen we zeer serieus en we doen er dan ook alles aan
om hier op vertrouwelijke en professionele wijze mee om te gaan. De Borgesiusstichting heeft
met alle scholen binnen het bestuur afspraken gemaakt die vertaald zijn in het beleid op
Informatiebeveiliging en Privacy (IBP). Dit beleid is afgestemd op de wet AVG (Algemene
Verordening Gegevensbescherming). Een weergave van dit beleid kunt u te allen tijde vinden op
de website van de Borgesiusstichting, www.borgesiusstichting.nl/privacy.
4.2 Passend onderwijs voor alle leerlingen
De wet Passend Onderwijs is van kracht. Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen
die extra ondersteuning nodig hebben. Passend onderwijs beoogt dat zo veel mogelijk leerlingen
regulier onderwijs kunnen volgen. Zo worden de leerlingen het best voorbereid op een
vervolgopleiding en de maatschappij. Het speciaal (basis)onderwijs verdwijnt niet. Kinderen die
het echt nodig hebben, kunnen nog steeds naar het speciaal (basis)onderwijs.
4.2.2 Passend onderwijs legt zorgplicht bij scholen
Sinds de wet Passend Onderwijs op 1 augustus 2014 is in gegaan, hebben scholen een
zorgplicht. Dat betekent dat scholen ervoor verantwoordelijk zijn elk kind een goede onderwijsplek te bieden. Om aan alle kinderen daadwerkelijk een goede onderwijsplek te kunnen bieden,
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vormen reguliere en speciale (basis)scholen samen regionale samenwerkingsverbanden. Het
samenwerkingsverband waar BS Uniek onder valt, is het Samenwerkingsverband Passend
Onderwijs Roosendaal, Moerdijk en omgeving PO3002 (www.po3002.nl).
4.2.3 Samenwerkingsverbanden met andere scholen in de regio
In deze samenwerkingsverbanden werken het regulier onderwijs, speciaal basisonderwijs en
speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) samen. Cluster 3 is het onderwijs aan kinderen met een
verstandelijke, lichamelijke of meervoudige handicap en voor langdurig zieke kinderen. Cluster
4 is onderwijs voor kinderen met ernstige gedrags- of psychiatrische stoornissen.
De scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken over de ondersteuning aan
leerlingen en de bekostiging daarvan. Bij het samenwerkingsverband kunnen extra
ondersteuningsmiddelen aangevraagd worden door de school, wanneer zij dit nodig achten. Elke
school heeft een eigen ondersteuningsprofiel, waarin staat beschreven welke zorg de school op
dit moment kan bieden en waar de school naar toe wil groeien.
Voorheen moesten ouders van een kind, dat extra ondersteuning nodig heeft, zelf op zoek naar
een geschikte school. Nu melden ouders hun kind aan bij de school van hun keuze en heeft de
school de taak om samen met de ouders voor het kind een passende onderwijsplek te regelen.
De school waar een kind is aangemeld, is verplicht om eerst te kijken of voldaan kan worden
aan de onderwijsbehoeften van het kind. Het ondersteuningsprofiel vormt hiervoor het
uitgangspunt. Als de school zelf geen passende onderwijsplek kan bieden, wordt gekeken naar
een andere school binnen het samenwerkingsverband.
4.2.4 Zorgprofiel BS Uniek
In het kader Passend Onderwijs heeft BS Uniek gekozen voor het profiel brede zorgschool. Dit
betekent dat de school leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften opvangt, die vallen binnen
ons ondersteuningsprofiel. Om tegemoet te komen aan deze onderwijsbehoeften heeft het team
zich breed geschoold.
4.3 Zorg binnen de school
4.3.1 Het groeidocument
Soms blijkt dat een kind in de loop van zijn ontwikkeling meer begeleiding nodig te hebben dan
de school kan bieden en/of bekostigen. Dan bestaat de mogelijkheid om ondersteuning te
vragen bij het samenwerkingsverband voor passend onderwijs. De school vult dan het
groeidocument in voor het kind.
Het groeidocument bestaat uit de volgende onderdelen:
 Beschrijving van de stimulerende en belemmerende factoren voor de leerling op de
gebieden: cognitieve ontwikkeling, didactische ontwikkeling, sociaal emotionele
ontwikkeling/gedrag, lichamelijk/motorische ontwikkeling, communicatieve ontwikkeling,
taak-/werkhouding;
 Beschrijving van de onderwijs (-en opvoed)behoeften van de leerling op de gebieden
cognitieve ontwikkeling, didactische ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling en de
lichamelijk/motorische ontwikkeling, communicatieve ontwikkeling, taak-/werkhouding;
 Beschrijving van de stimulerende en belemmerende factoren voor de leerling in de
interactie met de leraar, de groep en de eigen sociale leefomgeving;
 Beschrijving van de onderwijs (-en opvoed)behoeften van de leerling in de interactie met
de leraar, de groep en de eigen sociale leefomgeving;
 Een juist en volledig ingevuld ontwikkelingsperspectief;
 Relevante verslagen/afspraken uit eerder leerlingenbesprekingen. Een handtekening van
de beide ouders/verzorgers van de leerling op het handelingsdeel van het
ontwikkelingsperspectief.
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4.3.2 Het ontwikkelingsperspectief
Het is mogelijk dat een leerling op één of meerdere leergebieden een achterstand opbouwt. Als
die achterstand anderhalf jaar of meer is, is er extra ondersteuning nodig. Voor leerlingen die
extra ondersteuning nodig hebben, stelt de school een ontwikkelingsperspectief op in overleg
met de ouders. Hierin staat welke onderwijsdoelen de leerling mogelijk kan behalen.
Verder gebruikt de school medische gegevens, informatie over eerder verleende hulp en
ondersteuning en behaalde leerresultaten. Ze kijkt naar de thuissituatie en doet eventueel
aanvullende observaties of onderzoek. Op basis van al deze informatie stelt de school het
ontwikkelingsperspectief van de leerling op.
Bij het vaststellen van de doelen die we willen bereiken gaan we uit van hoge verwachtingen.
We willen onszelf en de leerling stimuleren om niet alleen te volgen hoe ver een leerling komt,
maar het beste uit de leerling te halen. In het ontwikkelingsperspectief wordt het volgende
opgenomen:





De
De
De
De

verwachte tussen- en einddoelen voor het betreffende leergebied;
leerstofplanning;
manier van toetsing;
verwachte uitstroom naar het VO.

4.4 Begaafde leerlingen
Er zijn leerlingen die de leerstof heel snel opnemen en behoefte hebben aan meer uitdaging. Ook
deze leerlingen hebben specifieke onderwijsbehoeften. Het gaat hierbij niet alleen om leerlingen
die aangetoond hoogbegaafd zijn, maar ook om leerlingen die op de niet-methode-gebonden
toetsen gedurende een lange periode hoog scoren (I-niveau).
Voor de kinderen in de groepen 1 t/m 8 hebben we een aanbod van meer uitdagende leerstof.
Daarnaast heeft elk leerjaar de beschikking over materialen uit de speel- en leerkisten voor
begaafde leerlingen.
4.4.1 Plusklas
Op basisschool Uniek is er een plusklas. In deze plusklas wordt tegemoetgekomen aan de
specifieke onderwijsbehoeften van begaafde kinderen van groep 3 t/m 8. Deze kinderen worden
geselecteerd op basis van scores op de Cito-toetsen van begrijpend lezen, rekenen en
woordenschat en leerling kenmerken. In de plusklas wordt elke donderdagochtend lesgegeven
door twee leerkrachten. Aan bod komen onder andere een vreemde taal, filosofie en themagericht
werken. Het aanbod wordt afgestemd op de leerlingen. Er is ook aandacht voor het leren leren,
leren samenwerken, de ontwikkeling van sociale vaardigheden en het presenteren van leerstof
aan elkaar.
4.5 Samenwerking met andere partijen
Verschillende instanties zijn bij de school betrokken om de ontwikkeling van uw kind te volgen
en te bespreken:
 Ambulante begeleiders vanuit het speciaal (basis)onderwijs;
 Jeugdprofessionals van de gemeente Halderberge;
 Schoolverpleegkundige GGD;
 Externe leerlingbegeleiders (orthopedagoog/psycholoog, RT-er, fysiotherapeut, logopedist
enz.).
4.5.1 Het zorg- en adviesteam (ZAT)
Om kinderen, waarbij bij belemmeringen in de ontwikkeling optreden, naast passend onderwijs
ook passende zorg te kunnen bieden, is samenwerking met zorgpartners (jeugdprofessionals en
GGD-verpleegkundige) noodzakelijk. In dergelijke gevallen kan de school, na toestemming van
ouders, het zorgadviesteam (ZAT) inschakelen. In de meeste gevallen melden leerkrachten een
kind aan bij het ZAT. Echter, kunnen ouders ook zelf een beroep doen op het ZAT.
Het ZAT bespreekt de situatie en hulpvraag van de leerling, ouders of leerkracht in schoolen/of thuissituatie en beoordeelt wat nodig is.
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Bijvoorbeeld:
 begeleiding;
 laten uitvoeren van medisch, onderwijskundig of psychologisch onderzoek;
 toeleiding naar een vorm van jeugdhulpverlening;
 hulp bij opvoedkundige vragen;
 ondersteuning van ouders en kinderen in moeilijke situaties.
Soms kan het ZAT zelf hulp bieden, in andere gevallen verwijst het de leerling door naar
specialistische hulp.
Het ZAT komt gemiddeld zes keer per schooljaar bij elkaar. Indien wenselijk worden ouders
gevraagd aanwezig te zijn wanneer het kind wordt besproken.
4.6 Lees- en spellingsproblemen
Wanneer de resultaten van het kind op het gebied van technisch en/of spelling aanleiding geven
tot extra begeleiding, kan de dyslexiecoach ingezet worden om het kind gedurende minimaal
een half jaar extra te ondersteunen. Daarvoor wordt een plan van aanpak opgesteld in
samenspraak met de ouders, leerkracht en intern begeleider. Deze intensieve extra begeleiding
is nodig om voldoende gegevens te verzamelen om bij de gemeente een aanvraag te kunnen
doen voor vergoed onderzoek naar en behandeling voor dyslexie. Mocht de aanvraag van de
gemeente niet worden goedgekeurd door het samenwerkingsverband, kunnen ouders alsnog
besluiten onderzoek te laten uitvoeren. Zij moeten dan echter de kosten van onderzoek en
behandeling zelf betalen.
4.7 Doubleren
Ondanks het feit, dat we proberen onderwijs op maat te bieden en we de ontwikkeling
ononderbroken willen laten verlopen, komt het soms toch voor dat een leerling de stof van een
leerjaar niet voldoende beheerst en het niet verantwoord is om de leerling door te laten stromen
naar de volgende groep. De ouders van deze leerling krijgen dan het advies de leerling te laten
doubleren. De ouders worden tijdens de tweede ouderavond voorbereid op een mogelijke
doublure. Minimaal 6 weken voor het einde van het schooljaar nodigt de leerkracht de ouders uit
voor een gesprek, waarin het besluit besproken zal worden met de ouders en de intern begeleider.
In principe kan een leerling slechts één keer doubleren. In de groepen 1 en 2 spreken we niet
van een doublure. Een leerling kan bij onvoldoende rijping de kleuterperiode met maximaal één
jaar verlengen. Een verlengde kleuterperiode telt dus niet als doublure.
Bij het besluit om een kind te laten doubleren gaan we uit van de indruk aan het einde van het
schooljaar, gebaseerd op ervaringen door het hele jaar heen. Het advies van school is bindend.
4.8 Jeugdgezondheidszorg door de GGD West-Brabant
Uw partner bij de gezonde groei en ontwikkeling van
kinderen van 0-18 jaar

U wilt het beste voor uw kind: dat het gezond en gelukkig is, voor zichzelf opkomt en
verstandige keuzes maakt. GGD West-Brabant helpt u daarbij zodat uw kind gezond en veilig
opgroeit. Onder het motto ‘ieder kind in beeld’ zet de GGD West-Brabant zich dagelijks in met
extra aandacht voor kinderen of gezinnen die dat nodig hebben.
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Vanuit de Wet Publieke Gezondheid is de GGD West-Brabant in uw gemeente verantwoordelijk
voor de jeugdgezondheidszorg van kinderen van 0-18 jaar. Wij zetten ons dagelijks in om
eventuele gezondheidsproblemen en –risico’s zo snel mogelijk op te sporen en zo veel mogelijk
te beperken. In nauwe samenwerking met school, houden wij zicht op de lichamelijke,
geestelijke en emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren in West-Brabant. Zo ook op de
gezondheidssituatie van uw kind.
Dat zicht op de West-Brabantse gezondheidssituatie houden we onder andere via
gezondheidsonderzoeken. Via een brief wordt u geïnformeerd over het gezondheidsonderzoek
De resultaten noteren wij ook in het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg van uw zoon of
dochter. Het kan zijn dat wij u en uw kind uitnodigen voor een vervolgafspraak op de GGD.
Wat doen we tijdens het onderzoek?
Het onderzoek vindt plaats op school of, indien uw school geen ruimte tot haar beschikking
heeft, op de GGD. Vindt het onderzoek op school plaats, dan hoeft u hierbij niet aanwezig te
zijn. Vindt het onderzoek op de GGD plaats, dan nodigen we u uit om samen met uw zoon of
dochter om langs te komen.
Voordat de onderzoeken beginnen op school, legt de medewerker van de Jeugdgezondheidszorg
in de klas uit wat zij gaat doen. Tijdens het onderzoek controleert zij bij uw kind de lengte en
het gewicht. Uw kind hoeft hiervoor alleen de schoenen uit te doen. Op 5/6 jarige leeftijd
controleert zij ook het gehoor en de ogen. Als hier aanleiding toe is, controleert zij ook bij
kinderen van 10/11 jaar het gehoor en/of de ogen. Uw vragen en zorgen over de gezondheid en
ontwikkeling van uw kind, die u eventueel heeft aangegeven op de vragenlijst of tijdens het
onderzoek, bekijkt zij uiteraard ook. Indien nodig nemen we daarover contact met u op.
Jeugdgezondheidszorg op school
Op basisscholen en voortgezet onderwijs zijn wij onder andere op de verschillende manieren
actief. Het aanbod per school verschilt en is afhankelijk van de afspraken met gemeenten.






Advies en ondersteuning aan ouders/verzorgers (en de leraren) van leerlingen die vaak
afwezig zijn of met school dreigen te stoppen.
Deelname aan Zorg- en adviesteams waarin de leerlingen besproken worden die extra zorg
nodig hebben.
Voorlichting en advies over en periodieke controle van hygiëne, veiligheid en een goede
ventilatie op school.
Verschillende activiteiten gericht op onder andere gezonde voeding, beweging, weerbaarheid
en seksualiteit.
Advies en ondersteuning bij een ingrijpende gebeurtenis of een melding van ongewenst
gedrag op uw school (extern vertrouwenspersoon).

Contact
Heeft u twijfels of zorgen over de groei en de ontwikkeling van uw kind? Of over zijn of haar
gedrag thuis of op school? Dan staan de jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, verpleegkundig
specialist en doktersassistenten van GGD West-Brabant voor u klaar.
Sinds 2014 kunt u gebruik maken van Mijn Kind in Beeld, www.mkib.nl, u kunt de groeicurven
van uw kind in zien en uw persoonlijke gegevens aanpassen. U heeft hiervoor een DigiD met
SMS code nodig. Via MIKB kunt u ook uw vragen stellen. U kunt een telefonische of
persoonlijke afspraak maken via het afsprakenbureau Jeugd en Gezin op
telefoonnummer 076–528 2486. Meer informatie vindt u op www.ggdwestbrabant.nl/mijnkind.
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5. De leerkrachten
5.1 Het team
Basisschool Uniek heeft een directeur (vacature) en twee onderwijskundig teamleiders Stefanie
Melisse en Nienke ten Broek. Samen geven zij leiding aan de school.
Iedere groep heeft een groepsleerkracht, die verantwoordelijk is voor de eigen groep. Als er
sprake is van een duobaan (met twee leerkrachten één groep) dan hebben beiden de
verantwoordelijkheid voor de groep.
GROEP
1/2 A

MAANDAG
Juf Rina

DINSDAG
Juf Rina

WOENSDAG
Juf Eline

DONDERDAG
Juf Rina

VRIJDAG
Juf Eline

1/2 B

Juf Anke B

Juf Margot

Juf Margot

Juf Margot

Juf Margot

1/2 C

Juf Wendy

Juf Anke B

Juf Wendy

Juf Wendy

Juf Wendy

1/2 D

Juf Lia

Juf Honorée

Juf Honorée

Juf Honorée

Juf Lia

1/2 E

Juf Maaike

Juf Maaike

Juf Maaike

Juf Maaike

Juf Maaike

3A

Juf Vivian

Juf Vivian

Juf Vivian

Juf Toos

Juf Toos

3B

Juf Fenne

Juf Fenne

Juf Fenne

Juf Fenne

Juf Nienke

4A

Juf Bep/
Juf Martine

Juf Bep

Juf Bep

Juf Martine

Juf Martine

4B

Juf Janne

Juf Suzan

Juf Suzan

Juf Janne

Juf Janne

5A

Juf Marike/
juf Saskia W

Juf Marike

Juf Marike

Juf Saskia W

Juf Saskia W

5B

Juf Judith

Juf Judith

Juf Judith

Juf Kim

Juf Kim

5C

Juf Hanneke/
Juf Ans

Juf Ans

Juf Ans

Juf Hanneke

Juf Hanneke

6A

Juf Saskia H

Juf Annette

Juf Annette

Juf Annette

Juf Saskia H

6B

Juf Esther

Juf Esther

Juf Annet

Juf Annet

Juf Annet

7A

Juf Sharona

Juf Sharona

Juf Sharona

Juf Sharona

Juf Sharona

7B

Juf Henriëtte/
Juf Suzan

Juf Henriëtte

Juf Henriëtte

Juf Henriëtte

Juf Henriëtte

7C

Juf Dymph

Juf Dymph

Juf Dymph

Juf Pien

Juf Pien

8A

Juf Monique

Juf Monique

Juf Monique

Juf Anke de J.

Juf Anke de
J.

8B

Juf Ingrid

Juf Ingrid

Juf Ingrid

Juf Ingrid

Juf Ans

8C

Juf Sanne

Juf Sanne

Juf Sanne

Juf Sanne

Juf Sanne
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Het zorgteam verzorgt samen met de eigen leerkrachten van de kinderen de begeleiding van
kinderen met specifieke onderwijsbehoeften.
Op basisschool Uniek werkt Helma Goossens als conciërge. Zij verzorgt kopieerwerk, kleine
onderhoudswerkzaamheden en huishoudelijke taken.
De huishoudelijke dienst zorgt ervoor dat de school eruit ziet om door een ringetje te halen.
5.2 Vervanging
Leerkrachten kunnen één of meerdere dagen afwezig zijn. Behalve voor festiviteiten of studie
kan dit ook zijn door ziekte. Vanuit de vervangingspool proberen we zo goed mogelijk te
voorzien in de vervanging. Indien hier geen vervangers meer zijn, vragen we de duo-leerkracht
of een parttime leerkracht een extra dag te werken. We vragen leerkrachten, die we kennen om
extra te komen werken. Soms wordt een klas opgesplitst in andere groepen. We proberen te
voorkomen dat we kinderen naar huis moeten sturen. Het protocol ligt ter inzage bij de directie.
5.3 De begeleiding van studenten
Naar onze mening heeft iedere school de plicht om stageplaatsen beschikbaar te stellen voor
studenten die worden opgeleid om leerkracht te worden. Alle op school aanwezige
groepsleerkrachten kunnen in principe een stagiaire ter begeleiding ontvangen. In overleg met
de groepsleerkrachten wordt bekeken in welke groepen de studenten hun stage kunnen
invullen. De Pabostudenten worden begeleid door de groepsleerkrachten en de stagecoach Bep
Hagenaars.
Al naar gelang het studiejaar, ziet de stage er iets anders uit. Ouderejaars studenten voeren
hun opdrachten vaak geheel zelfstandig uit. Stelregel is dat deze opdrachten altijd moeten
passen in ons lesprogramma.
De studenten van het vierde jaar kunnen solliciteren naar een LIO-plaats (LIO = leraar in
opleiding). Ze krijgen dan de mogelijkheid om zelf de verantwoordelijkheid voor een bepaalde
groep op zich te nemen. De leerkracht uit die groep is in die tijd beschikbaar voor andere taken.
Tevens is onze school officieel erkend als leerbedrijf door OVDB. (Opleiding Dienstverlenende en
Verzorgende Beroepen) Hierdoor is het mogelijk dat SPW studenten (Sociaal Pedagogisch
Werker) in de niveaus 3 en 4, bij ons hun stageopdrachten kunnen uitvoeren.
5.4 De scholing en de begeleiding van de leerkrachten
Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen en om werk te kunnen maken van
veranderingen in ons onderwijs volgen de leerkrachten regelmatig cursussen. We doen dit zowel
in teamverband als individueel.
Een aantal leerkrachten volgt jaarlijks de bijscholingscursussen ‘Bedrijfshulpverlening’. Door
overleg en het uitbreiden van de samenwerking werken we samen met de peuterspeelzaal
verder aan de invulling van de doorgaande leerlijn van de 0-6 jarigen.
In het schooljaar 2018-2019 staan de volgende onderwerpen centraal tijdens de
studiemiddagen:
 Optimalisering van PBS
 Implementatie van onderzoekend leren en de vorming van ateliers.
 Invoering nieuwe methode Blink voor de zaakvakken.
Alle leerkrachten hebben de opdracht te werken aan hun deskundigheidsbevordering, waardoor
individuele leerkrachten zich inschrijven voor cursussen en aanvullende opleidingen.
Via de gesprekkencyclus en klassenbezoeken zijn directie en leerkracht steeds gericht op het
bespreken en verbeteren van de kwaliteit van onderwijs op groepsniveau en schoolniveau.
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5.5 Teamoverleg
Overleg over onderwijskundige zaken, de aanpak van gedrag, de bespreking van leerlingen en
de vorderingen en de planning van activiteiten zijn enkele onderwerpen die in de besprekingen
aan de orde komen. Aan het begin van het schooljaar wordt dit structureel gepland en in ons
vergaderrooster vastgelegd. Als u iets wilt bespreken met de juf, wilt u hier dan rekening mee
houden. De data staan vermeld in deze kalender. Naast de genoemde vergaderingen met het
gehele team, houden we ook bouwbesprekingen met een deel van het team (onderbouw- ,
middenbouw- en bovenbouwgroepen) en stuurgroepvergaderingen. Daarnaast zijn er
werkgroepbesprekingen, is er zorgoverleg en directieoverleg

6. Ouders in de school
6.1 Het belang van de betrokkenheid van ouders
Ouders vertrouwen een belangrijk deel van de opvoeding en vorming van hun kinderen aan de
school toe. Wij willen dat vertrouwen waard zijn en kwalitatief goed onderwijs bieden. Een
belangrijke basis hiervoor is het contact tussen ouders en school. Zonder wederzijdse
betrokkenheid redden wij het als school niet. Uw hulp en inbreng kunnen wij niet missen. Wij
vragen u dan ook nadrukkelijk om met ons in gesprek te blijven.
Passend onderwijs biedt ouder(s)ruimte om mee te denken en te praten over de ontwikkeling
van het kind. Een goede relatie tussen school en ouder(s) is van belang voor de schoolprestaties
en het welbevinden van het kind op school. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de
betrokkenheid van ouders in het onderwijs een positief effect heeft op de schoolprestaties.
(Holter & Bruinsma, 2009;Marzano, 2007).
Het kind, zijn ouder(s)en de school vormen samen een pedagogische driehoek. School en
ouders worden gezien als partners in de gezamenlijke opvoeding van en onderwijs aan het kind.
School en ouders hebben beide een pedagogische rol te vervullen en zijn samen
verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind. Een goede samenwerking komt de
ontwikkeling en het welbevinden ten goede. Daarom wordt er gesproken van ‘educatief
partnerschap’.
Belangrijke pijlers bij educatief partnerschap zijn:




Wederzijdse betrokkenheid van ouders en school
Beide partijen willen zich gehoord, gezien en gerespecteerd voelen
Transparantie over wederzijdse verwachtingen

De intentie van onze school is, aan de hand van op- en aanmerkingen van de ouders te
bekijken welke veranderingen we binnen de school kunnen realiseren om daardoor de kwaliteit
van ons onderwijs verder te verbeteren.
Tevens vindt om de 2 jaar een oudertevredenheidsonderzoek plaats.
6.2 Informatievoorziening aan de ouders
•
•
•
•
•

Aan het begin van het schooljaar wordt in elke groep een algemene informatieavond
georganiseerd.
De ouders van de kleuters die nog niet bij de aanvang van het schooljaar starten, krijgen
ook een uitnodiging voor deze informatieavond.
In november wordt er een informatieavond gehouden m.b.t. het voortgezet onderwijs voor
ouders en kinderen van de groepen 8.
Over actuele schoolzaken verschijnt om de twee weken onze digitale nieuwsbrief.
De schoolgids informeert u over het totale schoolgebeuren. U vindt de schoolgids op onze
website www.bs-uniek.nl.
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•
•
•

•

De Borgesius brede schoolgids kunt u vinden op de website van de school.
Op de website vindt u veel informatie over BS Uniek.
Er is regelmatig een inloop voor alle groepen. De ouders hebben dan de gelegenheid kort
van gedachten te wisselen met de leerkracht of werkjes van de kinderen te bekijken. De
inloopmomenten zijn te vinden op de schoolkalender.
De schoolkalender voor het lopende schooljaar ontvangt elk gezin op de eerste schooldag
van het nieuwe schooljaar. Op de kalender vindt u alle informatie m.b.t. bijzonderheden in
het schooljaar. Daarnaast is er organisatorische informatie op te vinden.

6.3 Hoe u de vorderingen van uw kind kunt volgen en/of bespreken
Rapporten
De kinderen van de groepen 1 (na min. 4 maanden onderwijs) en 2 krijgen aan het einde van het
schooljaar een echt rapport, waarop de stand van de ontwikkeling duidelijk is af te lezen.
In de groepen 3 tot en met 8 krijgen de kinderen twee keer per jaar een rapport.
Het rapport doet verslag over de vorderingen en ontwikkelingen binnen de leergebieden.
Daarnaast is er een overzicht van de toetsen uit het leerlingvolgsysteem. Dit geeft een extra,
objectief beeld van de vorderingen van het kind.
Rapportbesprekingen
Alle ouders worden in de maand oktober uitgenodigd voor een startgesprek met de leerkracht.
Daarin worden de verwachtingen naar elkaar uitgesproken en besproken wat het kind nodig
heeft om tot optimale ontplooiing te komen. Vanaf groep 6 zijn de kinderen aanwezig tijdens dit
startgesprek. Voorafgaand aan dit gesprek vullen de kinderen samen met u een ik-rapport in.
Bij het eerste rapport worden alle ouders en de kinderen vanaf groep 6 uitgenodigd voor het
10-minuten-gesprek.
Bij het tweede rapport kunnen zowel de leerkracht als de ouders het initiatief nemen tot een
gesprek. De ouders worden gestimuleerd van dit gesprek gebruik te maken, wanneer ze daar,
om wat voor reden dan ook, behoefte aan hebben. Niet alleen de resultaten hoeven bepalend te
zijn! Bij “enige twijfel” over het al dan niet overgaan van een leerling neemt de leerkracht ruim
voordat het 2e rapport wordt meegegeven contact op met de ouders.
Tijdens een rapportbespreking kunt u met de leerkracht nagaan of uw kind zijn/haar
mogelijkheden goed benut, wat de sterke en minder sterke kanten zijn. De leerkracht kan met
u bespreken welke extra zorg nodig is en op welke wijze de ouders daarbij zouden kunnen
helpen.
Oudergesprekken in groep 1/2
Door middel van de observaties en m.b.v. observatielijsten vanuit de methode KIJK houden de
leerkrachten de vorderingen van de kleuters bij. Dit is de basis om een goed advies te kunnen
geven of de kleuter naar groep 2 of 3 kan doorstromen. Tevens nemen we hier ook in mee de
sociaal emotionele ontwikkeling.
Verwijzingsgesprekken groep 8
In groep 8 worden alle ouders (samen met hun kind) uitgenodigd voor het verwijzingsgesprek. Bij dit gesprek zijn het advies uit de plaatsingswijzer en het advies van de school de
basis om te komen tot verwijzing naar het voortgezet onderwijs.
Aparte afspraak
Wanneer ouders behoefte hebben aan een uitgebreid gesprek met de leerkracht, Intern
begeleider of de directie kan daarvoor altijd een afspraak worden gemaakt. Dit kan meestal op
korte termijn geregeld worden. Mocht de leerkracht, de intern begeleider of de directie daar
aanleiding toe zien, dan kunnen ook zij de ouders uitnodigen voor een gesprek.
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In een dergelijk gesprek kunnen de schoolvisie en die van thuis met elkaar worden vergeleken.
Hoe gedraagt uw kind zich thuis, in welke stemming komt uw kind thuis als hij/zij van school
komt, zijn er problemen die van grote invloed zijn op het functioneren van uw zoon of dochter.
Al deze informatie kan van groot belang zijn voor de leerkracht om de leerling beter te
begrijpen en op zijn/haar mogelijkheden in te kunnen spelen.
6.4. Het verstrekken van informatie aan niet met het ouderlijk gezag belaste ouders
Ouders die niet met het ouderlijk gezag zijn belast, kunnen bij de directeur van de school een
schriftelijk verzoek indienen om te worden geïnformeerd over belangrijke feiten en
omstandigheden die de persoon van het kind en zijn verzorging betreffen, zoals rapporten en
uitnodigingen voor ouderavonden.
De directeur beslist of het schriftelijk verzoek om informatie kan worden ingewilligd. Een
afwijzende beslissing wordt schriftelijk gemotiveerd.
De informatie kan geweigerd worden als de informatie niet op gelijke wijze zou worden
verschaft aan de gezaghebbende ouders of het belang van het kind door het verstrekken van
informatie kan worden geschaad. Bij inwilligen van het verzoek wordt de informatie aan de nietgezagdragende ouder toegezonden.
6.5 Overlegorganen
A

Oudervereniging (OV)

Enkele ouders van leerlingen van BS Uniek, maken deel uit van het bestuur van de
oudervereniging. De ouders die in het bestuur zitten, worden gekozen tijdens de algemene
ledenvergadering. Het bestuur bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders, die
ondersteuning geeft bij de verschillende activiteiten op school. Er zijn regelmatig
overlegmomenten tussen het dagelijks bestuur van de O.V. en de onderwijskundig teamleider
van de school.
De oudervereniging helpt bij de organisatie en uitvoering van allerlei activiteiten in en buiten
de school: Sinterklaas, Kerst- en paasviering, carnaval, sportdag, goede doelen actie,
schoolfotograaf en het kamp en afscheid van groep 8.
B Medezeggenschapsraad (MR)
Goed onderwijs is belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind(eren). Het bestuur van de
Borgesiusstichting is verantwoordelijk voor het onderwijs aan uw kind(eren). De overheid heeft
via wetten het bestuur de mogelijkheid gegeven om die verantwoordelijkheid te kunnen nemen.
Dat de overheid de inspraak van de ouders en personeel ook belangrijk vindt, blijkt uit de
mogelijkheid die de overheid heeft gecreëerd.
De Medezeggenschapsraad (MR) is een dergelijk voorbeeld van een wettelijke regeling. Ook
basisschool Uniek heeft een MR. Deze bestaat uit 8 personen, 4 leden namens de ouders en
4 leden namens het personeel en de directeur als adviseur.
De MR heeft een aantal plichten. Deze staan in het MR-reglement. Een MR kan adviezen geven
aan het bestuur en m.b.t. een aantal onderwerpen heeft de MR instemmingsrecht. Dat betekent
dat het bestuur een plan pas mag uitvoeren als de MR daarmee akkoord gaat. Daarnaast is er
bovenschools bij de Borgesiusstichting een GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad).
Hier worden de zaken besproken die voor alle scholen binnen de Borgesiusstichting gelden.
Wat kan de MR van basisschool Uniek voor u betekenen?
Het is onze missie om bij te dragen aan het optimaal functioneren van basisschool Uniek. Wij
maken ons sterk voor de belangen van leerlingen, ouders en personeel. Dit doen we vanuit de
kernwaarden van basisschool Uniek: Openheid, ontplooiing, verantwoordelijkheid, positiviteit en
respect.
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Visie: Wij adviseren het bevoegd gezag en nemen initiatieven betreffende beleidsmatige zaken.
Wij raadplegen onze achterban indien nodig en/of wenselijk. Wij volgen ontwikkelingen binnen
het onderwijs en zijn op de hoogte van wet en regelgeving.
De MR bespreekt altijd beleidszaken betreffende de school. Dit is ook het verschil met de
oudervereniging. Die verleent medewerking aan tal van activiteiten binnen de school.
Alle MR vergaderingen zijn openbaar. Als u aanwezig wilt zijn dan kunt u dit kenbaar maken via
een van de leden of via de e-mail. De MR vergadert gemiddeld 8 keer per schooljaar.
Schooljaar 2018-2019
Plannen van de MR voor het schooljaar 2018-2019 zijn






instemming/advies geven aan c.q. over besluiten die door het bestuur en directie
jaarlijks worden genomen. Bijvoorbeeld over het schoolplan, het school specifieke
zorgplan, het vakantierooster, de nascholing, meerjarenplan, Arbo-zaken, ICT-plan
(Informatie -en communicatietechnologie), bespreking budgets en de schoolbegroting.
bespreken plannen die voor besluitvorming in de MR aan de orde komen. Bijvoorbeeld het
zorgplan, passend onderwijs, het meerjarenbeleidplan, het formatieplan.
samenstellen jaarverslag.
volgen en reageren op beleid wat door de directeur van de school wordt aangedragen.
Bijvoorbeeld kwaliteitszorg in de school, personeelsbeleid.

Heeft u vragen kunt u contact opnemen met de MR via email: mr.bsuniek@borgesius.net
C Kwaliteitsforum
Het kwaliteitsforum bestaat uit een groep van 6 betrokken ouders die op een positief kritische
manier samen met de directie in gesprek gaat over de door de school ingevulde
kwaliteitskaarten. De 1e keer is dit in oktober. Naar aanleiding van de bespreking wordt een lijst
met actiepunten gemaakt door de directie. De voortgang van die actiepunten wordt besproken
in het 2e deel van het schooljaar: maart/april. Op deze manier worden ouders van de school
betrokken bij de kwaliteitszorg.
D ondersteuningsplanraad
Ouders hebben medezeggenschap in Passend Onderwijs via de ondersteuningsplanraad.
De ondersteuningsplanraad is een speciale medezeggenschapsraad van het
samenwerkingsverband. De ondersteuningsplanraad heeft instemmingsrecht op (vaststellen of
wijzigen van) het ondersteuningsplan. In de ondersteuningsplanraad zitten ouders en leraren.
De leden van deze nieuwe raad moeten ouders, leraren en of leerlingen zijn van een school in
het samenwerkingsverband. De leden van de ondersteuningsplanraad worden afgevaardigd
door de medezeggenschapsraden van de scholen die deelnemen in het samenwerkingsverband,
maar hoeven zelf niet noodzakelijk uit een van die MR’en afkomstig te zijn.
In de Ondersteuningsplanraad van het samenwerkingsverband Moerdijk/Roosendaal (PO3002)
zitten 4 ouders namens de diverse besturen in het samenwerkingsverband. Voor meer
informatie hierover verwijzen wij naar het Medezeggenschaps- en Huishoudelijk reglement van
de OPR.
6.6 Actief in de school
Op allerlei manieren kunnen ouders zich inzetten voor de school.
Soms worden ouders gevraagd ter begeleiding bij excursies en andere bijzondere activiteiten in
de groep. Bijvoorbeeld het verkeersexamen, hoofd(luis)inspecteurs en EHBO-lessen.
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Ruimte genoeg dus om uiting te geven aan betrokkenheid. Verder zijn er activiteiten die samen
met de oudervereniging worden ondernomen en geheel of gedeeltelijk uit de vrijwillige
ouderbijdrage worden bekostigd. Hierbij is hulp van ouders niet weg te denken, voorbeelden
hiervan zijn sportdag, de schoolreis en de vieringen met Kerstmis en Pasen.
Klassenouders vervullen een belangrijke rol binnen de school. Het doel van de inzet van een
klassenouder is vooral organisatorisch. De klassenouder vormt namelijk de brug tussen
leerkracht en ouders als het gaat om het organiseren/begeleiden van schoolse activiteiten.
Voordeel hiervan is dat de leerkracht wordt verlicht in dergelijke taken en dat de betrokkenheid
van ouder(s) kan worden vergroot. Wij zijn enorm blij met de hulp van al die ouders, maar
realiseren ons dat het vrijblijvend is en de leerkracht altijd de eindverantwoordelijkheid heeft.
6.7 De ouderbijdrage
In de brochure "De ouderbijdrage: verplicht vrijwillig" van het ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschappen wordt aangegeven dat de school een vrijwillige ouderbijdrage mag vragen
voor extra activiteiten die niet tot het gewone onderwijs behoren.
De meest bekende is de vrijwillige bijdrage die door de oudervereniging wordt gevraagd ten
behoeve van allerlei activiteiten in de loop van het schooljaar. De hoogte hiervan is € 17,50 per
kind per schooljaar. Voor kinderen die later in het schooljaar de school gaan bezoeken gelden
aangepaste bedragen.
Tijdens de tweede vergadering legt de oudervereniging verantwoording af over de besteding
van deze gelden. Daarnaast wordt aan de ouders een bijdrage gevraagd voor de schoolreis en
het schoolkamp. Voor de schoolreis is dit rond € 21,00 voor een leerling in groep 1 t/m 7.
Voor het kamp (groep 8) vragen we een bijdrage van € 75,00.
6.8 Verzekering
Door de Borgesiusstichting is een aansprakelijkheidsverzekering voor medewerkers afgesloten.
6.9 Klachtenprocedure
Kwaliteit
Iedere school probeert onderwijs van een goede kwaliteit te bieden. Het blijft echter
mensenwerk. Daardoor kan bij u als ‘klant’ van de school weleens een ontevreden gevoel
ontstaan. Wat kunt u daar mee doen? Dat vertellen we u stap voor stap.
Praat met de school
Als ouder kunt u mee bouwen aan een open contact met de mensen op school. Wanneer er iets
is waar u vragen over heeft, of wat u niet lekker zit, kom er dan mee.
Eerst probeert u het probleem uit te leggen aan de groepsleerkracht van uw kind. Lukt dat niet,
of vindt u dat moeilijk, dan is er altijd nog de directie van de school waar u terecht kunt.
In de meeste gevallen zal op deze manier aandacht aan uw vraag geschonken worden om uw
ontevredenheid weg te nemen of te verminderen.
Klachtenregeling
Onze school heeft een klachtenregeling. Wanneer u een klacht heeft over de school of over een
medewerker van de school, dan kunt u hiervan gebruik maken.
Uitgangspunt van de klachtenregeling is dat klachten, problemen en vragen en dergelijke in eerste
instantie worden aangekaart bij degene die direct met de kwestie te maken heeft. Een ouder met
bij voorbeeld een klacht over een leerkracht of zijn/haar manier van lesgeven kan dus niet terecht
bij de directeur of het algemeen management van de Borgesiusstichting, voordat de ouders het
probleem hebben besproken met de betrokken leerkracht.
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Hiermee wordt voorkomen dat de positie van de leerkracht of diens gezag in de klas wordt
ondermijnd.
Bij een klacht wordt het volgende stappenplan gevolgd:





Stap 1: De ouders nemen de klacht rechtstreeks op met de leerkracht.
Stap 2: Vinden de ouders en/of de leerkracht geen bevredigende oplossing voor het
probleem, dan wordt de directeur van de school ingeschakeld. Deze kan overigens ook
al in de eerste stap worden betrokken, maar alleen met instemming van beide partijen.
Ook hier bestaat nl. het gevaar dat het gezag van de leerkracht wordt ondermijnd.
Stap 3: Indien ook na het overleg met de directeur de kwestie niet bevredigend kan
worden opgelost, wordt de zaak voorgelegd aan het College van Bestuur van de
Borgesiusstichting. Deze zal in voortdurend overleg met de directeur de kwestie bekijken
en hopelijk tot een oplossing kunnen brengen.

Ook kan worden besloten om de aan de school verbonden vertrouwenspersoon in te schakelen.
Deze zal in voortdurend overleg met alle betrokkenen nagaan of de klacht via bemiddeling kan
worden opgelost. Momenteel zijn juf Bep, juf Lia en juf Dymph onze vertrouwenspersonen.
De vertrouwenspersoon luistert naar uw verhaal en kan in overleg met u twee dingen doen:
 Proberen te bemiddelen tussen u en de school.
 In ernstige gevallen of als bemiddeling niet lukt, zal de vertrouwenspersoon u aanraden
een klacht in te dienen bij de klachtencommissie. Zij zal u daar zo nodig bij helpen.
Geschillencommissie
Mocht u toch nog andere stappen willen zetten, dan verwijzen we u naar de website van de
Borgesiusstichting, waar omschreven staat hoe een dergelijke procedure verloopt. De
Borgesiusstichting is aangesloten bij een landelijke geschillencommissie, Stichting GCBO.
Voor informatie kunt u terecht bij Stichting GCBO, postbus 82324, 2508 EH Den Haag. Tel nr:
070-3020836/ e-mail info@gcbo.nl
Bij de geschillencommissie worden in principe allerlei soorten klachten behandeld.
Voor bepaalde klachten gelden aanvullende spelregels. Bij vermoeden van een zedenmisdrijf zijn
leerkrachten verplicht dit aan het bestuur te melden. Het bestuur moet in een dergelijk geval
aangifte doen bij justitie. In dit soort zaken kan het bestuur advies krijgen van een speciale
vertrouwensinspecteur.
Samen komen we er wel uit
Het hele verhaal klinkt zwaar. Het is een weg die, wanneer dat nodig is, zeker bewandeld moet
worden. Gelukkig geldt voor verreweg de meeste ontevredenheden dat we er samen wel uit
komen. Bij een positief contact tussen ouders en school worden een heleboel problemen in een
vroeg stadium waargenomen, besproken en opgelost.

7. Kwaliteitsverbetering
Op een aantal manieren werkt Basisschool Uniek aan verdere kwaliteitsverbetering: werken met
goede methoden, bijscholing van het personeel, het consequent volgen van de resultaten van de
leerlingen en het verder ontwikkelen van het onderwijs.
In het schooljaar 2018-2019 gaan we ons als team richten op de volgende items:

 Verdere oriëntatie op computerprogramma’s en het gebruik van de computer in de klas bij
het bieden van extra ondersteuning aan leerlingen.

 Verder ontwikkelen van interne coaching.
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 Implementatie van nieuwe methoden:




- Schatkist voor alle ontwikkelingsgebieden voor de kleuters
- De nieuwe taalmethode Staal in de groep 7
Verder implementeren van het nieuwe programma voor sociaal emotionele ontwikkeling: PBS.
Uitbreiding van het onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen voor de groepen 3-4-5.
Vormgeven aan het werken in ateliers in combinatie met onderzoekend leren.

8. De resultaten
De resultaten van de leerlingen van basisschool Uniek worden gedurende het gehele schooljaar
nauwlettend gevolgd. De gemiddelde score van de Cito-eindtoets was gelijk aan het landelijk
gemiddelde.
Het onderwijs dient aan te sluiten bij de mogelijkheden van het kind. Naast oudergesprekken
hierover, houden we ook ambitiegesprekken met het kind. Ook de manier waarop het kind in
het leven staat is van enorm belang. Met andere woorden: wat is de sociaal-emotionele aanleg
van het kind. Hoe gaat het met klasgenootjes om, draagt het zijn of haar verantwoordelijkheid,
toont het binnen de groep en daarbuiten zijn of haar zelfstandigheid, heeft het de wilskracht om
iets te bereiken, draagt het zijn of haar steentje bij binnen de groep, is het kind zorgzaam voor
de natuur en vriendelijk tegenover anderen. Wij dienen als school een goede leeromgeving te
creëren, waarbinnen het kind zich optimaal kan ontwikkelen, waar het zich op zijn of haar
gemak voelt, waar het zich prettig voelt, waar het op zijn/haar niveau kan presteren. Ieder kind
op zijn of haar niveau, want ieder kind is uniek, ieder kind is anders!
8.1 Niet alle leerlingen behalen dezelfde schoolresultaten
Schoolresultaten zijn onder andere afhankelijk van:

Aanleg


Wilskracht


Inzet


De mate waarin een kind in staat is om

samen te werken/spelen


Thuissituatie
Gezondheid
Leeromgeving
Deskundige leerkrachten
Contact tussen ouders en school

8.2 Uitstroomgegevens
Na de zomervakantie van 2018 zijn de leerlingen van beide groepen 8 weer op verschillende
scholen van het Voortgezet Onderwijs terecht gekomen.
In het schooljaar 2017-2018 kozen kinderen en ouders voor de volgende middelbare scholen:








26 leerlingen naar de Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur
23 leerlingen naar het Marklandcollege in Oudenbosch
7 leerlingen naar het Munnikenheide College Etten-Leur/Rucphen
1 leerling naar het Prinsentuincollege in Oudenbosch
2 leerlingen naar het JTC in Roosendaal
1 leerling naar de Rotonde in Breda
1 leerling naar het Graaf Engelbrecht in Breda

De niveaus waarop zij worden geplaatst zijn VWO, Havo, Mavo, Kader en Basis.
Het volgende overzicht geeft aan waar onze kinderen het afgelopen schooljaar
terecht zijn gekomen.
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Schooltype
VWO
HAVO/VWO

Aantal leerlingen

Percentage

9

15

7

11

HAVO

11

17

MAVO/HAVO

11

17

MAVO

12

20

VMBO kader/MAVO

6

10

VMBO Kader

5

8

VMBO Basis Kader

1

2

VMBO Basis

0

0

61 leerlingen

100%

TOTAAL

8.3 Beoordeling van de kwaliteit van basisschool Uniek
A

Door de ouders

Uit vragenlijsten en mondelinge reacties:
 Contact en communicatie met en door school wordt door ouders heel belangrijk
gevonden. Om die reden brengen we regelmatig een nieuwsbrief uit om ouders op de
hoogte te houden. Gelukkig merken we dat ouders steeds vaker zelf het initiatief nemen
om een gesprek aan te gaan. Dit positief kritisch nadenken van de kant van ouders
wordt zeer gewaardeerd.
 Iedere twee jaar is er een ouderpeiling. In dit schooljaar zal er een
oudertevredenheidsonderzoek gehouden worden.
 Verbeteren van de verkeersveiligheid. Dit punt blijft onze aandacht houden. Er is een
ouderwerkgroep ‘verkeer’ en ook is er regelmatig contact met de wijkagent.
De werkgroep verkeer bepaalt mede de inhoud van de verkeersweek. We maken u er op
attent dat de aanwezigheid van voldoende verkeersouders echt noodzakelijk is. Wanneer
u denkt dat dit iets voor u kan zijn, neemt u dan zeker contact op met de directie.
B Door de onderwijsinspectie
De onderwijsinspectie heeft in het kader van regulier toezicht de scholen bezocht.
Naast controle van de schoolgids, het schoolplan en het zorgplan, is er gekeken naar de
(tussentijdse) resultaten van ons onderwijs, de opzet en uitvoering van de zorg, de kwaliteit
van de kwaliteitszorg en de onderwijstijd. Op alle punten scoren we voldoende. U begrijpt dat
we blij zijn dat we ons op de goede wijze ontwikkelen en uiteraard gaan we meteen met de
ontwikkelpunten aan de slag. Het complete rapport vindt u op de site van de inspectie:
(www.onderwijsinspectie.nl). Slotconclusie van de inspectie is dat het aan de school toegekende
basisarrangement kan worden gehandhaafd.
C Door directie en team zelf
Binnen het team wordt er één keer in de twee jaar een medewerkerstevredenheid onderzoek
afgenomen. De resultaten worden besproken in een teamvergadering en gezamenlijk worden
actiepunten opgesteld.
Minimaal één keer per jaar, en wanneer daar aanleiding toe is vaker, legt de directie en/of
intern begeleider een klassenbezoek af. Aan de hand van vooraf vastgestelde criteria wordt er
gekeken naar het handelen van de groepsleerkracht in de klas. Daarna volgt een bespreking
van het bezoek.
Via de gesprekkencyclus wordt het functioneren van de groepsleerkracht elk jaar besproken. Dit
kan door middel van een functioneringsgesprek of een beoordelingsgesprek.
30

D Door het kwaliteitsforum
Het kwaliteitsforum is er om samen met de directie de kwaliteit van de organisatie te
bespreken. Dit gebeurt aan de hand van ingevulde kwaliteitskaarten, waar vervolgacties uit
voortkomen. Regelmatig kunt u in de nieuwsflits iets lezen van dit forum. Heeft u algemene
vragen inzake kwaliteit aan dit forum, mail dan naar kwaliteitsforum@bs-uniek.nl.
E Door de leerlingen
Sinds enkele jaren wordt er op basisschool een leerlingentevredenheidsonderzoek gehouden in
de groepen 6, 7 en 8. De opbrengsten daarvan worden verzameld en bestudeerd en daarna
besproken in MR en kwaliteitsforum. Naar aanleiding van de resultaten wordt een plan van
aanpak gemaakt.
 Naast de methode “Trefwoord” zetten we de vaardigheden uit de methodiek PBS in om het
gedrag van de leerlingen in de klas en op het speelplein te reguleren. Het pedagogisch
klimaat blijft een belangrijk aandachtspunt. Ouders van leerlingen die meerdere keren
achtereen als pester of slachtoffer worden genoemd, worden hierover geïnformeerd.

9. Schoolorganisatie
9.1. Schooltijden voor de groepen 1 tot en met 8
De schooltijden voor de groepen 1 t/m 8 zijn voor alle groepen gelijk:
 's ochtends:
van 08.45 uur tot 12.00 uur
 ‘s-middags:
van 13.15 uur tot 15.30 uur
 's woensdags: van 08.45 uur tot 12.15 uur
Inloop
Voor alle groepen hebben we inloop: dit betekent dat vanaf 10 minuten voordat de school
begint, de deuren worden geopend. De ouders kunnen de kinderen brengen tot aan de
schooldeur.
De ouders van de kinderen uit de groepen 1 mogen de kinderen brengen tot aan de klasdeur.
Om 8u45 gaat de bel en gaan de klasdeuren dicht, zodat de leerkrachten met de lessen kunnen
beginnen.
Om 11u55 worden de kinderen van de groepen 1/2 door de juffen naar de poort van het
peuter/kleuterterrein gebracht. Zij mogen met hun ouders mee naar huis. Als het kind wordt
opgehaald door anderen, laat het dan even weten aan de juf.
De andere kinderen komen zelf naar buiten en kunnen bij de poort worden opgewacht.
9.2 Vakantierooster 2018/ 2019
20-08-18
12-10-18
24-12-18
04-03-19
22-04-19
30-05-19
10-06-19
05-07-19
19-08-19

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

19-10-18
04-01-19
08-03-19
03-05-19
31-05-19

t/m 16-08-2019

Studie:
In verband met
12-10-2018
22-11-2018
15-03-2019
02-04-2019
03-06-2019

eerste schooldag
herfstvakantie
vanaf 12.00 uur kerstvakantie
carnavalsvakantie
meivakantie
hemelvaart
tweede pinksterdag
vanaf 12.00 uur zomervakantie
eerste schooldag (schooljaar 2019 – 2019)

studiedagen van het team zijn alle kinderen vrij op:
hele dag.
middag
hele dag
middag
hele dag
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Collectieve vrije dagen
De kinderen van groep 1/2 hebben dit schooljaar totaal 16 extra vrije dagen;
De groepen 3/4 hebben dit schooljaar totaal 4 extra vrije dagen.
U kunt ze vinden op de schoolkalender.
9.3 Verplichte onderwijstijd
De overheid heeft bepaald hoeveel uren de kinderen van een basisschool per jaar ten minste
naar school moeten. Verdeeld over acht schooljaren moeten de kinderen 7520 uur naar school.
Op onze school is dat gemiddeld 7540 uur.

9.4 Ziekte, afwezigheid en ongeval
Als uw kind ziek is verzoeken wij u dit telefonisch ’s ochtends vóór 8.45 uur en ’s middags voor
13.15 uur te melden op nummer 0165-791011.
In geval van ziekte of ongeval onder schooltijd neemt de school contact op om afspraken te
maken over het ophalen van het kind. We laten het kind niet alleen naar huis gaan. Het is
wenselijk dat de school beschikt over vervangende telefoonnummers indien de ouders niet thuis
te bereiken zijn.
Indien bezoek aan een arts gewenst is en u niet te bereiken bent, zal de school dit regelen. Bij
afwezigheid zonder bericht zal een kwartier na aanvang van de school (telefonisch) contact met
u worden opgenomen.
Het bezoeken van huis- of tandarts of een medisch specialist dient zoveel mogelijk buiten
schooltijd te gebeuren. Als dat bezoek toch onder schooltijd moet plaatsvinden, dienen de
ouders de leerkracht hiervan mondeling of schriftelijk in kennis te stellen. In geval van
besmettelijke ziekte vragen wij u om dit altijd te melden.
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Is het noodzakelijk dat uw kind onder schooltijd medicijnen gebruikt, dan vragen wij de ouders
een medicijnverklaring te ondertekenen.
De Leerplichtwet moet ervoor zorgen dat alle kinderen in Nederland naar school gaan. In deze
wet staan alle rechten en plichten van leerlingen, ouders en schooldirecteuren. Vanaf een
leerling zes jaar is, moet je gewoon de hele week naar school. Er zijn helaas kinderen die niet
naar school kunnen, bijvoorbeeld omdat ze dit lichamelijk of geestelijk niet aankunnen. In dat
geval moet uw kind een medische verklaring hebben van een onafhankelijk arts, pedagoog of
psycholoog.
9.4 De overblijfmogelijkheden
Het overblijven wordt georganiseerd via Kober.
Door het aanbieden van de tussenschoolse opvang en de naschoolse opvang biedt Kober een
doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen aan. De pedagogisch medewerkers werken zowel bij
het overblijven als bij de naschoolse opvang. Daarnaast moeten de verantwoordelijkheden van
de tussenschoolse opvang goed geregeld zijn.
Bij Kober kinderopvang kost het overblijven EUR 2,75 per keer. Hiervoor worden zowel
vrijwilligers (met vrijwilligersvergoeding) als pedagogisch medewerkers van de buitenschoolse
opvang van Kober ingezet. Kober hanteert een digitaal én flexibel aanmeldsysteem waarbij u
een factuur per maand (achteraf) ontvangt van de daadwerkelijk afgenomen overblijfbeurten.
U kunt tot 10.00 uur 's morgens uw kinderen aan- of afmelden voor het overblijven.
Het overblijven is in het gebouw zelf. De kinderen brengen zelf eten en drinken mee.
De vrijwilligers krijgen 3 x per jaar scholing aangeboden van Kober kinderopvang. Zo wordt de
wettelijke eis bijgehouden dat het overblijfteam geschoold is.
Er wordt gewerkt met 1 vrijwilliger op 15 kinderen.
Per aanwezigheid van 3 vrijwilligers wordt er 1 pedagogisch medewerker van Kober
kinderopvang ingezet om de constante kwaliteit en continuïteit te waarborgen.
Er is iedere dag een overblijfcoördinator op school aanwezig.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, kunt u die e-mailen naar overblijven@kober.nl.
9.5 Buitenschoolse opvang BSO
Kober kinderopvang biedt gemak en ondersteuning aan werkende
ouders
Jouw kind gaat naar de basisschool. Een schooldag duurt vaak
minder lang dan een werkdag. Een dilemma van veel ouders. Hoe los
je dit op een leuke manier op? Kom eens een kijkje nemen bij Kober
kinderopvang! Samen zoeken we naar opvang die het beste past bij
wat jullie zoeken.
Meer dan 15.000 kinderen maken al gebruik van de opvangmogelijkheden van Kober
kinderopvang. Ook jouw kind is van harte welkom, je kunt kiezen uit:


Buitenschoolse opvang (4-12 jaar): De buitenschoolse opvang van Kober is altijd
vlakbij de basisschool van jouw kind en vaak zelfs in de school. We zijn tot 18.30 uur
open. Niet alleen na schooltijd, maar ook voor school, tijdens schoolvrije dagen en in de
vakanties. Dat doen we natuurlijk niet alleen. Samen met school en andere partners in
de buurt zorgen we dat de opvang buiten schooltijd elke dag een belevenis is.



Kinderdagverblijf (0-4 jaar): Kies je voor een kinderdagverblijf van Kober
kinderopvang? Dan weet je dat het met de kwaliteit goed zit. Onze pedagogisch
medewerkers zorgen met liefde en plezier voor de allerkleinsten.
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Peuteropvang (2-4 jaar): Op de peuteropvang went jouw kind niet alleen aan een
nieuwe omgeving, maar leert het ook omgaan met andere peuters. Spelenderwijs
bereiden wij de peuters voor op de basisschool, zodat de overgang makkelijker wordt.

Kosten
In veel gevallen krijg je een bijdrage in de kosten via de kinderopvangtoeslag van de
Belastingdienst. De hoogte hiervan hangt af van je inkomen en gezinssituatie. We rekenen het
graag voor je uit. Heb je niet het hele jaar opvang nodig? Dat kan ook, we hebben namelijk 40,
47 en 52 weken pakketten. Alleen vakantie opvang behoort ook tot de mogelijkheden.
Meer informatie
Bel met het Kober serviceteam via (076) 504 56 05 of serviceteam@kober.nl. Kijk ook eens op
onze website www.kober.nl voor een locatie bij jou in de buurt, de veel gestelde vragen of het
maken van een kijkafspraak.
9.6 Verjaardagen
Een verjaardag vieren is een feest en natuurlijk mag uw kind trakteren maar houdt de traktaties
binnen de perken. Een gezonde traktatie heeft duidelijk onze voorkeur! De kleuters komen op
de dag van hun verjaardag samen met moeder en/of vader op school. De jarige wordt
gefeliciteerd en toegezongen in de kring. Over de manier waarop in andere groepen de
verjaardagen worden gevierd wordt u tijdens de informatieavonden ingelicht. De juffen vieren
niet echt hun verjaardag maar hebben in plaats daarvan een ‘juffendag’. Op die dag worden ze
in het zonnetje gezet door de kinderen en is er een aangepast programma.
9.7 Fruit, snoep, tussendoortjes, dieet en medicijnen
Kinderen mogen ‘s morgens een stukje fruit en/of drinkbeker meebrengen. Voor de jonge
kinderen graag schoongemaakt meegeven. Geef uw kind geen priklimonade mee. De drankjes
worden meegebracht in een goed afsluitbare beker of plastic flesje, dat weer mee naar huis kan
om schoongemaakt te worden. Drinken in pakjes of wegwerpflesjes wordt tot het uiterste
beperkt. Het is belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd leren om verstandig met het milieu
om te gaan. Het meenemen van snoep, kauwgom en ongezonde tussendoortjes is niet
toegestaan. Het is niet wenselijk voor de gezondheid in het algemeen en het gebit in het
bijzonder. Snoepen onder schooltijd is (bijzondere omstandigheden daargelaten) verboden. In
het schooljaar 2018-2019 zullen we opnieuw uitgebreid aandacht besteden aan een gezond
tussendoortje. Door in te schrijven voor ‘Schoolgruiten’ hopen we dat kinderen opnieuw 20
weken lang enkele keren per week gratis fruit op school krijgen.
Daarnaast verwachten we van de kinderen dat zij als tussendoortje fruit en/of drinken
meenemen en geen koeken.
Vrijwel bij elke activiteit op school krijgen de kinderen iets te drinken en/of te eten. Het is
daarom van belang dat wij op de hoogte zijn van allergieën of dieetvoorschriften van uw kind.
Moet uw kind zich aan een dieet houden of medicijnen innemen, dan heeft u dit al gemeld op
het inschrijfformulier. Als er medicijnen ingenomen dienen te worden dan moet er ook een
medicijnverklaring ingevuld worden. Als dit niet is gebeurd of wanneer de situatie pas later is
ontstaan, kunt u het beste contact opnemen met de leerkracht.
9.8 Fietsen
Om het gebruik van de auto voor het halen en brengen van de kinderen zoveel mogelijk te
beperken, hebben we gemeend geen grenzen te stellen aan de mogelijkheid om met de fiets
naar school te komen. Het aantal plaatsen in de fietsenstalling is echter
beperkt. Het blijft daarom belangrijk om na te gaan of de fiets noodzakelijk is.
Als uw kind met de fiets naar school komt is het zelf verantwoordelijk voor de
stalling en het opbergen van de sleuteltjes. De surveillerende leerkracht houdt
toezicht zodat zich geen kinderen in de fietsenstalling ophouden. De school kan
niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade.
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9.9 Jeugdbladen
In het begin van het schooljaar krijgt u de mogelijkheid een abonnement te nemen op een
jeugdblad. De school wordt overspoeld met folders en aanbiedingen. Wij laten de keus aan u.
Verder kan men zich abonneren op boekenseries van diverse uitgevers. U bent vrij om al of niet
op deze aanbiedingen in te gaan. De financiële administratie loopt geheel via de uitgever.
Ter bevordering van het lezen willen we u erop wijzen dat het lidmaatschap van de bibliotheek
voor kinderen gratis is en zeer is aan te bevelen.
9.10 Spulletjes en speeltjes
Spulletjes en speeltjes dienen het onderwijs vaak niet. Meestal leiden ze de kinderen af als ze
die mee naar de klas nemen. Ons verzoek is dan ook dat ouders erop toe zien dat kinderen die
spullen thuis laten. De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het zoek of defect
raken van deze zaken. Speelmateriaal dat dient ter aanvulling van het klassikale speelgoed, zal
in de daarvoor bestemde bak bewaard worden. De bruikbaarheid ervan wordt door de leerkracht
beoordeeld.
9.11 Geen mobiele telefoons op school
Het is voor kinderen niet toegestaan mobiele telefoons mee naar school te brengen. In
uitzonderingssituaties verlenen wij toestemming.De mobiele telefoon wordt dan ’s morgens aan
de leerkracht gegeven. Natuurlijk is het veel beter om geen waardevolle spullen mee naar
school te nemen. De telefoon moet uit zijn zodra de kinderen het schoolplein betreden.
9.12 Gevonden voorwerpen
Deze worden 2 maanden bewaard bij de conciërge. Regelmatig zullen we deze spullen uitstallen.
Wat niet wordt opgehaald, gaat naar de (kleding)container.

10. Namen en adressen
Stichting Borgesius
Het Borgesius Huys
Algemene directie: Dhr. R.Koevoets en Dhr. J. Krebbekx,
Markt 32, 4731 HP Oudenbosch
Telefoon: 0165- 330894
Samenwerkingsverband PO3002 Roosendaal, Moerdijk en omgeving
Algemene directie: Dhr. J. Biskop
Rector Hellemonsstraat 1
4702 RG Roosendaal
Telefoon : 0165 330 966
E-mail : secretariaat@po3002.nl
Het samenwerkingsverband is telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 09.00 –
15.30 uur.
Bestuur OV
Mevr T. Melissen
voorzitster
Mevr. A. Verhulst
penningmeester
Mevr. D. Moelands
secretariaat
Mail: ouderverening@bs-uniek.nl
Het dagelijks bestuur wordt verder ondersteund door een aantal ouders die zich jaarlijks
beschikbaar stellen.
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Medezeggenschapsraad
Namens ouders:
Mevr. M. den Arend
Mevr. C. Hoendervangers
Mevr. F. Buijs-van Zitteren
Mevr. A. Linders-van Rossum

Namens personeel:
Mevr. Suzan Peters
Mevr.
Mevr. Monique van Hooijdonk
Mevr. Sharona Gijzen

Mail: medezeggenschapsraad@bs-uniek.nl
Verkeersouders
Mevr. D. Moelands

Mevr. A. Vlug
Karin de Wit

Kwaliteitsforum
Dhr. E. Bijlsma
Dhr. D. Linders
Mevr. M. Timmers

Mevr. I. van Dravik
Mevr. K. Schuur
vacature

Mail: kwaliteitsforum@bs-uniek.nl
Vertrouwenspersonen
Mevr. Dymph van de Wouw
Mevr. Bep Hagenaars
Mevr. Lia Verkooyen
GMR
Voorzitter: Aukje Nooijens, a.nooijens@bsmariadonk.nl
Secretariaat: Yvonne Bastiaanse, y.bastiaanse.gravestein@gmail.com
Inspectie basisonderwijs
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs: tel. 0800-8051 (gratis)
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld:
meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900-1113111 (lokaal tarief)
Jeugdgezondheidszorg (GGD afdeling JGZ)
GGD West-Brabant, 076-5282000
Schorsmolen 6, Breda
Postadres: Postbus 3369, 4800 DJ Breda
Jeugdprofessionals CJG
Mevrouw Yvonne Severins
Mevrouw Ilona Christianen
Het Pluspunt, De Halderberg 74, Hoeven
Inloopspreekuur: Dinsdag 10.30 - 12.00 uur
Telefonisch spreekuur dagelijks van 9.00 uur – 10.00 uur: 140165
Adres van de geschillencommissie
Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
Tel. 030 - 280 9590
info@onderwijsgeschillen.nl
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Wie is wie op Basisschool Uniek?

Vacature
Directeur

Nienke ten Broek
Onderwijskundig
teamleider en gr. 3b

Stefanie Melissen
Onderwijskundig
teamleider

Helma Goossens
Conciërge

Rina van Roosmalen
Groep 1/2 a

Margot
Vandervorst
Groep 1/2 b

Anke Beljaars
Groep 1/2b en 1/2c

Wendy
Termorshuizen
Groep 1/2 c

Lia Verkooyen
Groep 1/2 D

Honorée Rampaart
Groep 1/2 D

Maaike de Nijs
Groep 1/2E

Vivian Aerts
Groep 3a

Toos v.d. Klundert
Groep 3a

Fenne van der Meulen
Groep 3b

Martine Buys
Groep 4a

Bep Hagenaars
Groep 4a

Janne Jansen
Groep 4b

Suzan Peters
Groep 4b-7b -ICT
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Saskia de Wilde
Groep 5a

Marike Bisschof
Groep 5a

Judith Baselier
groep 5b

Kim de Haas
Groep 5b/Plusklas

Hanneke Suijkerbuijk
Groep 5c

Ans van Keep
Groep 5c

Saskia Halters
Groep 6a

Annette v/d
Vossenberg
Groep 6a

Esther Bartelen
Groep 6b

Annet Krebbekx
Groep 6b/plusklas

Sharona Gijzen
Groep 7a

Henriëtte v.d Koedijk
Groep 7b

Dymph vd Wouw
groep 7c

Pien Schaap
Groep 7c

Monique van Hooijkdonk
groep 8a

Anke de Jong
Groep 8a

Ingrid Gevers
Groep 8b

Sanne van der
Heijden
Groep 8c
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Carina v.Aert
Intern begeleider

Eline van Hassel
Intern begeleider
Groep 1/2a

Daniëlle van Steen
onderwijsassistent
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Kimberley Bruijns
onderwijsassistent

