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Richting en bestuur
Kindcentrum De Linde is een van de vijf basisscholen in de gemeente Oirschot, die 
onder het bestuur vallen van Stichting Katholiek Onderwijs de Beerzen Oirschot en 
Spoordonk (SKOBOS). De kinderopvang wordt gerealiseerd door Korein Kinderplein 
en wordt aangestuurd door de interum directeur van het Kindcentrum, Hetty van Hoof.  



Hallo,

Start je voor het eerst op school? 
Zoek je met je ouders een (andere) school? 
Kom je net in Oirschot wonen? 

Het is even wennen op een kinderopvang en school waar 
je misschien nog niemand kent. Alle kinderen op Kindcen-
trum de Linde weten hoe het is om op een nieuwe school 
te beginnen. Wij willen je helpen om onze kinderopvang 
en school te leren kennen. Dat vinden we erg belangrijk. 
In deze schoolgids vertellen we je een heleboel over onze 
school en kinderopvang. Maar als je echt wilt weten hoe 
het gaat, kom dan vooral een keertje kijken. Dan kun je 
zien hoe ‘Kindcentrum de Linde’ eruit ziet en hoe fijn het 
is om hier te spelen en te leren.

Team Kindcentrum de Linde

Even kennismaken

“Je kunt een leerling vandaag 
iets leren

maar als je zijn nieuwsgierigheid 
kunt prikkelen

zal hij zijn hele leven blijven 
leren”



Even kennismaken

Beste ouders en verzorgers,

Met veel trots presenteren wij u onze schoolgids. Deze 
schoolgids geeft een beeld van onze missie en visie en maakt 
inzichtelijk waar wij iedere dag met veel enthousiasme en  
plezier aan werken samen met de kinderen. 
Deze schoolgids is een onderdeel van de communicatie met u. 
Communicatie is de basis van een goede samenwerking. 
Wij hopen dat u snel vertrouwd raakt met de school van uw kind, 
want de school van uw kind is ook uw school!

De schoolgids is bedoeld voor de ouders/verzorgers van 
kinderen die op onze school zitten en/of gebruik maken van 
onze kinderopvang. En voor ouders/verzorgers om te komen 
tot een juiste schoolkeuze van hun kind. 

In deze gids willen we een beeld schetsen van Kindcentrum de 
Linde. We willen u een indruk geven wat voor Kindcentrum wij 
zijn. Wat kunnen wij de kinderen bieden, wat zijn onze uitgangs-
punten en werkwijzen?  
Wat is onze visie op leren en ontwikkelen van en door kinderen? 
Daarnaast vindt u allerlei praktische informatie die voor u als 
ouder van belang is.

Naast deze gids ontvangt u als ouder ook de schoolkalender 
waarin alle activiteiten beschreven staan. Op onze vernieuw-
de website vindt u de meest actuele activiteiten. Tussentijds  
kunnen er immers wel eens zaken wijzigen, we willen u dan ook 
vragen om de website goed in de gaten te houden. Daarnaast 
ontvangt u wekelijks  de Nieuwsbrief van onze school. 
Ook maken wij gebruik van social media. Wij hebben een eigen 
Facebookpagina genaamd Kindcentrum de Linde. 
Op deze pagina plaatsen wij foto’s van activiteiten en vieringen. 

Wij willen u veel plezier toewensen met het lezen van onze 
schoolgids. Tot slot wens ik de kinderen en u een heel leerzaam 
en fijn schooljaar toe!

Team Kindcentrum de Linde



Onze school

De context van de school
Basisschool de Linde is ontstaan uit een fusie tussen de 
Odulphusschool en de Mariaschool. 
Deze twee katholieke scholen bestonden circa vanaf 1883. 
Op 1 augustus 2002 was de fusie tussen beide scholen een feit. 
Het nieuwe gebouw werd betrokken op 31 augustus 2002.

De naamgeving:
Bij de naamgeving voor de nieuwe, gefuseerde school is uit een 
prijsvraag, uitgeschreven onder leerlingen en ouders, de naam 
de Linde gekozen, verwijzend naar de naam van de gymzaal, 
die bij de Odulphusschool stond in de Lindelaan. De gymzaal is 
mede door inzet van de buurtbewoners vernieuwd. En als dank 
kreeg deze toen de naam de Linde.  Van oudsher is er een grote 
verbondenheid tussen de school en de buurt. Sinds 2016 zijn 
wij Kindcentrum de Linde. Een plek waar wij kinderopvang en 
onderwijs aanbieden vanuit een doorgaande lijn. We werken in-
tensief samen aan de ontwikkeling van ieder kind. 

Wij geven onderwijs aan kinderen van 4 t/m 12 jaar en willen 
kinderen een fijne plek geven voor leren en spelen. Daarnaast 
bieden wij kinderopvang aan in de vorm van peuterwerk en na-
schoolse opvang. Onze school telt bij aanvang van het school-
jaar 2017-2018 ongeveer 300 kinderen. Dit aantal groeit dit 
schooljaar tot ongeveer 320 kinderen.

De teamleden van ons Kindcentrum zetten zich iedere dag hard 
in om uw kind tot optimale ontwikkeling te laten komen.  
Hierbij hebben we oog en oor voor alle kinderen. 
En zetten we in op optimale ontwikkeling. 
In deze schoolgids leggen wij u uit hoe wij dit realiseren en hoe 
ons onderwijs wordt vormgegeven. 



Visie en Missie

In het schooljaar 2014-2015 hebben we tijdens diverse bijeen-
komsten, met het hele team van Kindcentrum de Linde, een 
hele mooie en gedragen visie neergezet. 
Tevens hebben de ouders en leerlingen aangegeven wat zij 
belangrijk vinden en hoe onze school er over 4 jaar uit moet 
zien. We hebben met elkaar zorgvuldig stil gestaan bij wat 
wij met ons onderwijs willen bereiken, waar we goed in zijn, 
welke zaken we stevig aan willen gaan pakken en vanuit welke  
gedachten, vanuit welke kernwaarden wij dit allemaal doen. 

Bij alles wat we doen, bij alles wat we ontwikkelen, bij alles wat 
we bewust willen uitstralen hebben wij onze visie in gedachten. 
In onderstaande figuur wordt duidelijk hoe we dit kort en 
krachtig verwoorden. Bij de beschrijving van datgene waar we 
binnen ons onderwijs voor staan (de kernwaarden) zal verder 
worden beschreven hoe deze visie is onderbouwd.  Deze visie 
vormt de basis van ons onderwijs en onze kinderopvang. 

In de praktijk van alledag, in het klaslokaal en daarbuiten, maar 
ook in onze doelen voor de toekomst gaan we uit van onze 
visie: 



“We kunnen niet van alle 
kinderen dezelfde sterren 

maken, maar we kunnen ze 
wel allemaal laten stralen.”

Lenne

Het hoger doel geeft het bestaansrecht van de organisatie weer. 
Waarom doen we de dingen die we doen?

De naam van ons Kindcentrum is Kindcentrum de Linde. 
De Lindeboom staat symbool voor groei, verbondenheid en een 
plek voor ontmoetingen. Ons kindcentrum is een plek waar kin-
deren voortdurend zichzelf en anderen ontmoeten om tot leren 
en ontwikkelen te komen. 

Groei:
Wij willen kinderen laten groeien in hun persoonlijke          
talenten door te leren met hoofd, hart en handen. We vinden het 
belangrijk om hierin samen met de ouders op te trekken. 
De ouder als partner speelt hierin een belangrijke rol.
Ook vinden we het belangrijk om als leerkracht te groeien: door 
nieuwe inzichten, kennis en vaardigheden op te doen, kunnen 
we ons onderwijs voortdurend verbeteren.

Verbondenheid:
Op allerlei manieren hebben wij in ons leven met verbindin-
gen te maken. Door het aangaan van verbindingen met de 
mensen om ons heen, uit een familieband, het aangaan van 
vriendschappen,werkrelaties, via afspraken over elk (be)denk-
baar onderwerp die wij maken. Ook op school staan kinderen 
in verbinding met hun omgeving. Vanuit deze verbondenheid  
prikkelen wij leerlingen om een bijdrage te leveren aan de sa-
menleving. Daar en op school kunnen ze hun talenten ontwik-
kelen zodat ze herkend en erkend worden.

Hoger doel



Ontmoetingen:
Een school is een plek voor ontmoetingen. Dit is op klas- en 
schoolniveau. Maar ook buiten de schooltijden willen wij een 
plek zijn waarin mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Het motto van ons school is: “ontwikkelen in verbondenheid”.

Onze opdracht is dat kinderen zich ontwikkelen richting                
volwaardige, kritisch denkende en sociale wereldburgers.

GEWAAGD DOEL
Een gewaagd doel is een uitdagend toekomstbeeld dat door 
uiterste inspanningen bereikt kan worden.

Op Kindcentrum de Linde besteden wij veel aandacht aan de 
zelfstandigheid en eigenaarschap van het eigen leerproces.  
Kinderen leren er met hoofd (kennis), hart (beleving/gevoel) 
en handen (vaardigheden). De leerkrachten zijn instructeur,          
begeleider en coach en stemmen af op de onderwijsbehoef-
ten van de kinderen. Wij bieden ruimte voor: eigen inbreng, 
samenwerkend leren en talenten. Wij stimuleren kinderen en 
collega’s om gebruik te maken van elkaars kwaliteiten. Ouders 
en school zien elkaar als partner en spelen beiden een 
belangrijke rol in de opvoeding van de kinderen. Samen sterk!

Het “Linde-kind” in 2020 wil zichzelf graag ontwikkelen en wil 
een gelukkige en sociale wereldburger zijn. 
Hij/ zij kijkt terug op een fijne tijd op de Kindcentrum de Linde.
 

KERNWAARDEN
De kernwaarden zijn inspirerend, richtsnoer en bindmiddel voor 
onze dagelijkse onderwijspraktijk. Onze kernwaarden zijn:

•	 Eigenheid
•	 Vertrouwen
•	 Eigenaarschap
•	 Creativiteit

Deze kernwaarden liggen ten grondslag aan al ons handelen en 
al onze keuzes. Ze geven de richting van ons handelen. 

Kernwaarden



“Het mooiste wat je 
kunt worden is jezelf!”

Judith



Wat is een Kindcentrum?

De kenmerken van een Kindcentrum zijn:

•	 1 visie. Iedereen die in het Kindcentrum werkt, heeft   de-
zelfde visie op de wijze waarop kinderen leren en zich ontwik-
kelen. Dit is fundament van het Kindcentrum. Kinderen leren en 
spelen, binnen en buiten schooltijd, in het Kindcentrum en kunnen 
daar hun talenten in de volle breedte ontwikkelen.

•	 0 tot 12 jaar. In het Kindcentrum komen peuters, kleuters 
en kinderen tot 12 jaar. Zij worden vanuit een doorgaande ontwik-
kelingslijn gevolgd en er zijn individuele ontwikkelingsplannen.

•	 Breed aanbod. Het Kindcentrum biedt onderwijs en             
opvang, maar ook sport, muziek en spel.  Met verplichte en 
vrijwillige onderdelen waaruit ouders en kinderen kunnen kiezen.

•	 De hele dag, het hele jaar door. Het Kindcentrum is de 
hele dag geopend, van half acht tot half zeven. De dagindeling 
kenmerkt zich door rust en een goede balans van inspanning en 
ontspanning. Ook in de vakantieperiodes bieden wij kinderopvang 
aan. Dit doen wij in samenwerking met Kindcentrum de Plataan.

•	 1 team met 1 organisatie. Leerkrachten, 
pedagogen, pedagogisch medewerkers en vakleerkrachten 
vormen een team. Zo nodig halen ze deskundigen van buiten naar 
binnen.  De organisatie heeft een eenhoofdige leiding, een beleid 
en is gehuisvest in een multifunctioneel gebouw.

•	 Eenduidige communicatie met ouders. Ouders hebben 
met een organisatie te maken. Ze hoeven niet apart afspraken te 
maken met de school, de kinderopvang of peuterspeelzaal. Er is 
een aanspreekpunt.
Er wordt zoveel mogelijk vanuit een organisatie gewerkt (een 
werkbudget, een integraal plan, een personeelsbeleid etc.) met 
een leiding. Dit betekent dat er geen scheidingen meer zijn tussen  
oude organisaties (als school, kinderopvang, peuterspeelzaal) en 
er vanuit een visie en plan wordt leiding gegeven.

“Mijn passie is dat ieder kind 
gehoord/gezien wordt en een 

aanbod ontvangt dat aansluit 
en uitdaagt.”

Germy



Uitgangspunten van onze school
Op onze school verwerft ieder kind via zijn eigen leer- en 
ontwikkelingsproces, die kennis en vaardigheden, die het nodig 
heeft om een zelfstandig, sociaal en kritisch denkend mens te 
worden in een multiculturele samenleving. 
Dit kan alleen plaatsvinden in een veilige leeromgeving, waar een 
kind zich geborgen en gerespecteerd voelt. Ieder kind is uniek 
en verdient het om de aandacht en zorg te krijgen, die voor zijn 
ontwikkeling nodig is.

Aandacht voor het cognitieve en sociaal-emotionele aspect
Wij willen een kindvriendelijke school zijn, waarbij aandacht 
is voor het cognitieve en sociaal-emotionele aspect van het 
kind. Daarbij zijn zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag                        
belangrijk. Elk kind is anders, gedraagt zich anders, reageert 
anders en leert anders. Dit geldt ook voor leerkrachten en voor 
ouders. Ieder mens is nu eenmaal uniek.

Positief zelfbeeld
Het onderwijs is erop gericht om alle leerlingen een positief 
zelfbeeld te laten krijgen, zelfstandig en mondig te maken en 
te leren respect op te brengen voor andere mensen en andere 
opvattingen. 
Tolerantie, acceptatie en samenwerking zijn dan ook belangrijke 
uitgangspunten. Op die manier ontstaat een optimale omgeving, 
waarin kinderen de kans krijgen zich te ontwikkelen tot even-
wichtige persoonlijkheden. 
Zowel leerkrachten als ouders spelen hierbij een belangrijke rol.

Uitgangspunten van onze school



Onderwijs op maat

Onderwijs op maat 
Als school zijn we steeds in beweging om ervoor te zorgen dat 
het onderwijs op onze school zo is ingericht dat iedereen zich 
optimaal kan ontwikkelen. Waar we vroeger klassikaal les kregen 
en alle kinderen dezelfde manier van leren kregen aangeboden, 
zijn we juist nu meer in staat om te kijken naar het individuele 
kind. Een van die manieren is het geven van onderwijs op maat. 

•	 Onderwijs op maat is een gestructureerde manier van         
werken om nog beter om te gaan met (individuele) verschil-
len tussen leerlingen (aansluiten bij de onderwijsbehoeften 
van het kind).

•	 Onderwijs op maat is ook gebruik maken van uiteenlopen-
de materialen en instructie routes. De “snelle” leerling, snel 
aan de slag. De leerling die extra hulp nodig heeft, krijgt aan 
de instructietafel extra hulp van de leerkracht. Daarnaast is 
adaptief onderwijs ook het gegeven dat de leerling in toe-
nemende mate zelf de verantwoordelijkheid neemt voor             
planning en evaluatie van het eigen leerproces. (autonomie)

•	 Onderwijs op maat vraagt in de eerste plaats om een               
pedagogisch klimaat waarin de kinderen zich geaccep-
teerd en veilig voelen omdat ze ervaren dat hun leerkracht                     
vertrouwen heeft in hun goede wil en hun mogelijkheden. 
Het gaat om een klimaat waarin ervoor gezorgd is dat alle 
kinderen uitgedaagd worden om te presteren naar beste            
kunnen, terwijl ze daarbij de ondersteuning ontvangen waar-
aan ze op dat moment behoefte hebben. Daarnaast is het 
ook belangrijk dat leerlingen ervaren dat er verschillen zijn 
en dat deze door de groepsleerkracht en medeleerlingen 
geaccepteerd worden. Het accepteren van deze verschillen 
brengt met zich mee dat sommige leerlingen extra onder-
steund of geholpen moeten worden dan wel extra uitdaging 
geboden wordt middels aangepaste leerstof.

•	 Onderwijs op maat is erop gericht dat de leerkracht de         
onderwijsleersituatie zo inricht, dat hij tegemoet komt aan de 
verschillen tussen de leerlingen. Hierbij staan de basisbehoef-
ten van elk kind centraal: relatie, competentie en autonomie.

 Autonomie: het kind leert zelf verantwoordelijk te zijn   
 voor zijn handelen.
 Relatie: het kind leert in relatie met anderen (interactie,   
 samenwerking).
 Competentie: het kind krijgt leerstof aangeboden op zijn  
 niveau. 
 
Tevens wordt er gebruik gemaakt van cooperatieve    
werkvormen (samenwerken). ..



“Spelen is leren 
met hoofd, hart en handen”

Eefje

De sfeer 
We zorgen op Kindcentrum de Linde voor een open,  
informele sfeer. Orde, rust, structuur en regelmaat geven de  
kinderen veel gelegenheid om op een plezierige manier te werken 
en op een spontane manier met elkaar en de leerkrachten om te gaan.  
Het zelfvertrouwen van een kind zal hierdoor groeien. We  
zorgen voor een gezonde afwisseling van bewegen en stilzitten, van    
luisteren en schrijven, van zwijgen en zingen. Hard werken maar 
ook vieren neemt een belangrijke plaats in op onze school; het  
samen vieren van feesten en genieten van bijzondere                               
gebeurtenissen.

Gedrag 
Er is veel aandacht voor hoe we met elkaar omgaan: respect voor 
elkaar, het accepteren van de ander vinden we van essentieel   
belang. 

Daarom begint ons schooljaar altijd met ‘week 0’. 
In deze week staan we met de kinderen stil bij onze regels en 
maken de kinderen en leerkrachten ook samen afspraken over 
hoe we met elkaar omgaan in de groep. De leerkrachten zetten 
allerlei werkvormen in tijdens de eerste weken zodat de kinderen 
uit de groep elkaar beter leren kennen. Als school hebben we dan 
ook een protocol ‘borgingsdocument groepsvorming’. 

Daarnaast vinden wij het als Kindcentrum belangrijk dat wij           
kinderen leren werken aan hun zelfvertrouwen, weerbaarheid 
en welbevinden, zodat zij  kunnen en durven vertrouwen op hun     
eigen mogelijkheden en zich beter staande kunnen houden in een 
steeds veranderende wereld. 
In het schooljaar 2015-2016 zijn wij hierin begeleid door Fides. 
De afspraken uit dit traject komen jaarlijks terug op onze 
planning. Aan het begin van het schooljaar wordt hier uitgebreid 
bij stil gestaan met de kinderen en gedurende het schooljaar 
komen de symbolen in onze dagelijkse praktijk terug.
In 2018-2019 volgt het hele team weer een training vanuit Fides.

Wat vinden wij belangrijk



De symbolen vanuit dit traject vindt u in ons Kindcentrum terug:

De ballon:
De ballon zetten we in om duidelijk te maken wat 
zelfvertrouwen is en het belang van een goede uitstraling en 
houding te laten zien en te leren. Daarnaast om verschillende 
manieren van reageren uit te spelen.

 

De domino: 
De domino beeldt meeloopgedrag uit en geeft daarmee inzicht 
in groepsprocessen. Met voldoende moed en zelfvertrouwen 
lukt het steeds beter om je niet mee te laten voeren, maar uit de 
domino durven stappen.
 

100%
Ik ben goed zoals ik ben. Dat was zo en dat is zo. Vanuit deze 
gedachte kijken we samen waarin nog meer acceptatie en groei 
mogelijk is.

De sleutelbos:
We zouden een probleem kunnen zien als een gesloten deur. 
Wanneer je een bos vol sleutels hebt, en je weet niet welke de 
juiste  is, zit er niets anders op dan te proberen, tot dat je de 
goede hebt.  Er is een grote sleutel: “Ik geloof in mezelf’’. 

Fides



De rugzak:
De rugzak zetten we in om duidelijk te maken aan kinderen 
dat je gedrag en dat van anderen ergens anders vandaan komt.            
Je leert ermee naar jezelf te kijken en naar anderen. Anders           
gezegd: je leert ermee wat je bij jezelf kunt zoeken, wat jouw 
aandeel is, waar je geen aandeel in hebt en wat je dus bij de  
ander kunt laten. Je leert je rugzak te legen.

Matroesjka:
Van pijnlijke momenten en moeilijke situaties kunnen we veel 
leren. Maar is het nodig om me alles aan te trekken wat ik                 
tegenkom. Wij denken van niet. Welke dingen moeten me diep 
van binnen raken, wil ik er iets mee doen, wil ik er iets van leren? 
Welke dingen moeten me juist niet diep van binnen raken, wil ik 
er iets van leren?
 

Okee- ojee
Ons gedrag wordt erg bepaald door wat we denken. Maar wat 
denken we en waarom denken we zo? Denken we wel gezond?
Met de ojee en okee gedachte proberen we duidelijk te maken 
hoe je een positievere omgang kunt krijgen met jezelf en de 
ander.



Zorg voor iedereen

Zelfstandig denken
We vinden het belangrijk dat kinderen opgevoed worden tot 
zelfstandige en kritische mensen. We ondernemen 
hiervoor  activiteiten zoals het intensief bezig zijn met 
zelfstandig werken. Maar ook buiten deze leervorm proberen 
we de zelfstandigheid van de kinderen op allerlei manieren te 
stimuleren en te bevorderen. Daarbij denken we naast het 
ontwikkelen van het vermogen om zelfstandig te handelen ook 
aan het stimuleren van het vormen van een eigen mening, het 
nemen van eigen beslissingen en het voor zichzelf opkomen. 
We streven ernaar dat kinderen zich een attitude van 
zelfstandigheid eigen maken die ze in velerlei situaties kunnen 
toepassen en waar ze zich goed bij voelen, waarbij zij zelf 
eigenaar worden van hun  leerproces.

We hechten op Kindcentrum de Linde bijzonder aan onze       
 individuele zorg voor kinderen. We willen dat ieder kind 
binnen zijn of haar mogelijkheden de eindstreep haalt. We weten 
maar al te goed dat dit voor de een met meer moeite gepaard 
gaat dan voor de ander. We willen aan ieder kind tegemoet 
komen door het kind te stimuleren, door het te begeleiden, uit 
te dagen en zijn talenten te ontdekken. We hechten niet alleen 
waarde aan rekenen en taal, maar evengoed aan het verkennen 
van de wereld om ons heen, gym en creatieve vakken. 
We willen een plezierige sfeer creeren waarin het fijn werken 
is en we willen door samenwerking onze kwaliteit handhaven 
en verhogen.

Creativiteit 
Op Kindcentrum de Linde hechten we veel waarde aan het    
vinden van de balans tussen cognitie, sociaal-emotionele            
ontwikkeling, creativiteit en meer. Wij willen dat de leerlingen in 
hun handelen kunnen laten zien wat cognitief, 
sociaal-emotioneel en creatief binnen hun mogelijkheden ligt. 
We doen dit onder andere door het in de klas halen van              
elementen uit natuur, techniek en cultuur. Daarnaast vinden er 
regelmatig excursies plaats om ook buiten de schoolmuren de 
wereld te verkennen. 

Een open deur 
Een goed contact met u als ouders is voor ons erg 
belangrijk. Door met elkaar te praten over zaken die voor u 
en ons belangrijk zijn kan het vertrouwen in elkaar alleen maar 
versterkt worden. Hebt u vragen, zijn er belangrijke 
gebeurtenissen thuis of zit u ergens mee, kom! 
Onze deur staat voor u open. Wij van onze kant zullen alles in 
het werk stellen u zo goed mogelijk op de hoogte te houden 
van de ontwikkeling van uw kind. 
Een goede samenwerking zal ieders welbevinden bevorderen.



Ontwikkeling in de 21ste eeuw

Ontwikkeling in de 21ste eeuw 
Onderwijs leeft, onderwijs is in beweging. We horen nieuwe    
ouders vaak zeggen “wat is er toch veel veranderd vergeleken 
met mijn lagere schooltijd”. Gelukkig maar! 

Onze kinderen leren in de 21ste eeuw. Een tijd waarin door de 
maatschappij andere vaardigheden als belangrijk worden gezien. 
De wereld verandert in een snel tempo. De beschikbaarheid van 
personal computers, smart phones, tablets en mobiel internet 
voor (bijna) iedereen heeft veel invloed op onze samenleving. 
Over de hele wereld wordt dan ook nagedacht over de 
vaardigheden die men in de huidige maatschappij nodig heeft. 

Duidelijk is dat bij het leren in de 21ste eeuw naast rekenen 
en taal, skills als samenwerken, communiceren, creativiteit,                     
probleemoplossend denken, ICT geletterdheid, sociale en 
culturele vaardigheden erg belangrijk zijn. Natuurlijk heeft dit 
gevolgen voor het onderwijs. Bepaald moet worden hoe het                               
onderwijs het best kan inspelen op de snelle veranderingen in de 
maatschappij. De rol van de leerkracht zal verder veranderen en 
veel verder gaan dan het overdragen van kennis alleen. 

Daarom vinden wij als school de integratie van deze                               
vaardigheden en ICT een belangrijk aspect in onze visie. 
Onze leerkrachten worden voortdurend geschoold in “onder-
wijs in de 21 eeuw”.
 
Schoolplanactiviteiten 2018-2019
In ons schooljaarplan 2018-2019 staat beschreven welke  
aspecten wij aankomend jaar aan gaan pakken om te komen 
tot verdere ontwikkeling en groei. Deze activiteiten hebben als 
doel om zo goed mogelijk onderwijs te kunnen bieden aan al 
onze kinderen, en op die manier bij te kunnen dragen aan een  
optimale brede ontwikkeling van al onze kinderen. 



Aankomend schooljaar zetten wij in op:

•	 Het werken met Snappet rekenen  groep 4 tot en 
met 8 (een ICT-instrument) wat naadloos aansluit 
bij de leerontwikkeling van ieder kind. Kinderen wer-
ken aan hun eigen leerdoelen op gebied van rekenen.  
De kinderen van groep 4 tot en met 8 hebben hun eigen  
I-pad waarmee zij op eigen niveau rekenen. Dit schooljaar 
gaan we verder met de borging van deze werkwijze. 

•	 Het werken met Ontdekwerk (groep 4 tot en met 
8) Ontdekwerk is betekenisvol, en spreekt de kinde-
ren aan. Kinderen werken op een leuke en origine-
le manier aan een grote opdracht. Binnen het Ontdek-
werk wordt gewerkt aan de leer- en kerndoelen van 
geschiedenis, aardrijksunde natuur, verkeer of techniek.  
Kinderen leren binnen het Ontdekwerk om de geleerde  
kennis en vaardigheden meteen in te zetten. De afgelopen 
jaren zijn er verschillende thema’s aan bod gekomen binnen 
het Ontdekwerk. Denk hierbij aan: realiseer met je groep een 
restaurant waar ouders komen eten, richt je eigen bedrijf op, 
maak een reisbureau, van knecht tot ridder en ontwerp een 
eigen dierentuin. Aankomend jaar ondernemen alle groepen 
4 tot en met 8 twee periodes van 3 weken Ontdekwerk.

 
•	 Ontwikkelingsgericht werken (groep 1 tot en met 3) 

De kinderen van groep 1 tot en met 3 werken thematisch.  
Door te werken met betekenisvolle thema’s, leren de  
kinderen door middel van spel de wereld om hen heen te 
ontdekken. Specifieke kennis en vaardigheden worden op 
deze manier verder ontwikkeld.  Dit schooljaar ligt de focus 
op het gebruik van het systeem HOREB en de betekenisvolle 
leesactiviteiten in groep 3. 

•	 Kindgesprekken en leerdoelen. We willen dat kinderen 
mede eigenaar worden van hun eigen leerproces. Wij willen 
niet alleen in gesprek over het kind, maar ook met het kind. 
Dit jaar  gaan wij ons orienteren op dit domein. 

Speerpunten



“Het mooiste wat je een kind 
kunt geven is een kans.”

Marjolijn



Directie en managementteam 
De directeur is eindverantwoordelijk voor alle schoolzaken en 
voor de kwaliteit van de kinderopvang op onze locatie.                              
De directeur vormt samen met de expert jonge kind, een 
leerkracht en de intern begeleiders, het managementteam (MT) 
van de school. 

De leerkrachten 
De leerkrachten van onze school worden in overleg ingedeeld in 
een groep. Bij een aantal groepen is er sprake van een duobaan, 
waarbij twee leerkrachten samen verantwoordelijk zijn voor een 
groep. 

De kwaliteit van onderwijs valt of staat met de leerkracht die voor 
de groep staat. Daarom besteden wij veel aandacht aan scholing en 
begeleiding van leerkrachten. Iedere leerkracht werkt planmatig aan 
zijn persoonlijke ontwikkeling. De directie stimuleert en faciliteert 
zo nodig, vaak ook in samenspraak met het College van Bestuur.    
Kindcentrum De Linde is een lerende organisatie. Het samenwerken 
wordt sterk gestimuleerd en kennis wordt aan elkaar doorgegeven. 
Het is een integraal model van leren van elkaar en met elkaar, van 
leerling tot directie. Alle leerkrachten ondersteunen elkaar dagelijks 
op de werkvloer.

Organisatie
Onze school heeft twee bouwen. De onderbouw van groep 1 tot 
en met 3 en een bouw van groep 4 tot en met 8.  De onderbouw 
wordt aangestuurd en ondersteund door de ‘expert jonge kind’. 
Zij monitort gemaakte afspraken, geeft adviezen en faciliteert 
onderlinge samenwerking.  De bouw groep 4 tot en met 8 hebben 
structureel overleg om te komen tot onderlinge afstemming. 

De interne begeleiding (i.b.) 
De intern begeleider (i.b.-er) is verantwoordelijk voor de 
ondersteuningsstructuur van de school. Op onze school werken 
we met twee intern begeleiders. Zij hebben ieder een aantal 
groepen onder hun verantwoordelijkheid. 
De i.b.-er is verantwoordelijk voor de processen rondom                   
trajecten. De ib’er ondersteunt de leerkrachten, geeft hen advies, 
komt ondersteunen en begeleiden in de groep en functioneert als 
een meerwetende. 

Leerteam & coaches
We werken op Kindcentrum de Linde met drie leerteams. Ie-
der leerteam is onder supervisie van het MT verantwoordelijk 
voor een aantal schoolontwikkelingen. Binnen ieder leerteam 
is een leerkracht ‘coach’ en daarmee verantwoordelijk voor de  
monitoring, sturing en terugkoppeling naar het team en MT.  
Daarnaast heeft ons team een 21st century skill coach. 
Een leerkracht die het team kennis bijbrengt over leren in de 21e 
eeuw.



Groepsindeling

Binnen onze school werken we met leerstofjaarklassen, aangepast 
aan de eisen van deze tijd. We zorgen voor vloeiende overgangen 
tussen de jaargroepen en we hebben veel aandacht en zorg voor 
elk kind. Via acht op elkaar aansluitende leerjaren proberen we de 
overgang naar het voortgezet onderwijs zo soepel mogelijk te  
laten verlopen. In principe gaan de kinderen van elke groep na de 
zomervakantie over naar het volgende leerjaar.

Een kind kan op onze school worden geplaatst vanaf de dag dat 
het vier jaar is. Daardoor hebben de kleutergroepen het hele jaar 
door te maken met een instroom van nieuwe leerlingen. 

In de groepen 1 en 2 wordt gewerkt met heterogene groepen. 
Hier zitten kinderen in de leeftijd van 4 t/m 6 jaar bij elkaar. Vanaf 
groep 3 zitten zij, indien mogelijk, in jaargroepen en zijn dan van 
ongeveer dezelfde leeftijd.
We werken ook met combinatiegroepen. Dit kan ontstaan  
vanuit organisatorische motieven, maar zal door ons altijd worden  
ingevuld vanuit inhoudelijke argumenten. 
Binnen elke groep wordt een systeem van differentiatie toegepast 
om tegemoet te komen aan de individuele niveauverschillen van 
de leerlingen.

Het is niet vanzelfsprekend dat uw kind gedurende zijn/haar 
schoolloopbaan bij dezelfde kinderen in de klas zit. Indien nodig 
houdt school zich het recht voor om de samenstelling van een 
groep te doorbreken. Hierbij zijn we altijd gericht op optimale 
ontwikkeling van alle kinderen bij ons op school. 

Dit schooljaar hebben we twee groepen 1/2, twee groepen 
3,  twee groepen 4, drie groepen 5-6, een groep 7, een  twee  
groepen 8.
 



Groep 1-2 en 3

Kindcentrum de Linde vindt de kleuterperiode een heel 
belangrijke periode in de ontwikkeling van het jonge kind. 
Een goede basis is van groot belang, legt een degelijk fundament 
en geeft de bouwstenen aan voor een goede en ononderbroken 
schoolloopbaan. Alle kinderen die instromen voor 1 januari zijn 
groep 1 leerlingen en gaan in augustus door naar groep 2. 

Ook hier wordt naar de ontwikkeling van het kind gekeken.         
Indien nodig blijft een kind nog een jaar in groep 1.  Bij de 
overgang naar groep 3 wordt er altijd gekeken of een kind hier 
aan toe is. We kijken dan naar verschillende criteria. Bij twijfel 
vindt er altijd tijdig een gesprek plaats tussen ouders en school 
om een verantwoord besluit te nemen in het belang van het kind. 
Jongste en oudste kleuters zitten op Kindcentrum de Linde in 
dezelfde groep. 

Er is veel aandacht voor gewoontevorming en regelmaat. 
De kinderen leren al doende tijdens hun spel. Wij spelen daarop 
in door te zorgen dat er een rijke leeromgeving is. De kleuters  
ontwikkelen zich op een speelse manier. . Er wordt gespeeld en 
gewerkt aan tafels, in hoeken, in de speelzaal en op de speel-
plaats. Door thematisch te werken leren de kinderen hun wereld 
ontdekken en samen beleven. We hechten veel waarde aan het 
leren in een betekenisvolle context! 

Vanaf groep 3 werken we enigszins op een andere manier met 
de kinderen. In deze groep leren de kinderen lezen, schrijven en 
rekenen. Soms kunnen kinderen dat al in groep 1-2. Dan spelen 
wij daar met ons aanbod op in. Ook de inrichting van de lokalen 
is dan anders. Om de overgang zo soepel mogelijk te laten ver-
lopen is er in groep 3 nog veel aandacht voor spelend leren. En 
ook groep 3 werkt thematisch. 



In de groepen 1 t/m 3 werken we volgens de principes van OGO 
(ontwikkelingsgericht onderwijs).
De volgende bouwstenen staan daarbij centraal:

Betekenisvolle activiteiten; kinderen hebben betekenisvolle,  
gezamenlijke activiteiten nodig om tot ontwikkeling te komen 
en te leren. Door spelsituaties te scheppen die aansluiten bij 
de omgeving en beleefwereld van de kinderen, ontwikkelen  
kinderen nieuwe vaardigheden en doen ze nieuwe kennis op. 
 
Bemiddelende rol van de volwassene; Volwassenen  
bemiddelen. Zij zoeken naar een aanbod dat voor de kinderen 
zelf interessant en van betekenis is en stimuleren dat ze zich 
daarbinnen goed ontwikkelen en veel leren. Hierbij luisteren 
en kijken zij goed naar wat kinderen zelf willen leren, zodat de  
motivatie en betrokkenheid van de kinderen groot is en blijft.
 
Brede ontwikkeling; Het doel is een brede ontwikkeling.  
Basiskenmerken, persoonlijkheidsontwikkeling en kennis 
en vaardigheden in samenhang. Want ontwikkeling is een  
samenhangend geheel. Het gaat om leren met hoofd, hart en 
handen. 

Binnen het gethematiseerd werken maken we een opbouw van 
6 kernactiviteiten:
Spelactiviteiten (rollenspel in de themahoeken, samenwerken, 
gymlessen, muziek),

Constructiespel en beeldende activiteiten (bouwen met  
blokken, tekenen, knutselen),

Gespreksactiviteiten (naar elkaar leren luisteren, woordenschat 
uitbreiden, uitstapjes),

Lees- schrijfactiviteiten (werken met boeken, teksten schrijven, 
samen lezen, zelf lezen),

Reken- wiskunde activiteiten (samen tellen, kopen en afrekenen 
in de winkelhoek, dagritme),

De eerste onderzoeksactiviteiten (experimenteren, bronnen be-
kijken, de wereld in).



De vakken verkeer en Engels krijgen ook een plaatsje binnen 
onze thema’s.
De dagen verlopen via herkenbare ritmes die met de kinderen 
besproken worden en ook visueel zichtbaar worden gemaakt. 
 
Weektaak
In groep 2 maken we een start met het werken aan de week-
taak. Hierbij ligt de nadruk op het zelfstandig leren plannen van 
een paar werkopdrachten gedurende een week.
Op het weektaakbord zien de kinderen aan de hand van                  
pictogrammen, welke werkjes ze moeten maken. De kinderen 
registreren zelf, door het plaatsen van een gekleurde magneet, 
of ze hun werkje afhebben.
De nadruk ligt op het zelfstandig leren plannen van een werkje 
gedurende een week.

Ontwikkelen in verbondenheid

“Als iets niet lukt 
heb je niet gefaald, 

maar geleerd.”

Reggy



Basisvaardigheden in groep 3 
Om de overgang van de kleutergroep naar groep 3 vloeiend te 
laten verlopen, is ervoor gekozen om de werkwijze van groep 
3 op diverse manieren aan te laten sluiten op die van groep 2.   
Een voorbeeld hiervan is het werken in hoeken. Hierdoor is er 
een goed evenwicht tussen spelen en leren. Bij lezen, rekenen, 
weektaak en hoekenwerk wordt gewerkt in niveaugroepen.

Technisch lezen
Op kindcentrum de Linde werken we met de nieuwste versie van 
Veilig Leren Lezen. Deze leesmethode sluit aan op het 
evenwicht tussen spelen en leren. Deze methode biedt veel 
extra materiaal voor alle niveaus, waarbij er ook software 
beschikbaar is voor thuis. 
Het is fijn als kinderen plezier hebben in het lezen. Om dit verder 
te stimuleren werken wij ook met groepslezen en krijgen de 
kinderen bibliotheekboeken mee naar huis. 

Schrijven
De leerlingen krijgen meteen de schrijfletters aangeboden.         
We gebruiken hiervoor de nieuwste versie van de methode ‘Pen-
nenstreken’. 

Rekenen
Hierbij gebruiken we de methode ‘Wereld in Getallen’. 
Kinderen verwerven inzicht en oefenen hun vaardigheden. Even-
wichtig  rekenen, dus! De methode biedt veel differentiatie. Er is 
uitdaging op elk niveau.

Groep 3



Verkeer
We gebruiken de methode ‘Wegwijs’. Deze methode werkt met 
thema’s. In elk thema worden weer nieuwe regels en verkeers-
borden geintroduceerd. De theorie wordt op een eenvoudige 
manier aangeboden, waarna een speelse verwerking in de klas 
volgt. Met praktische voorbeelden worden leerlingen bewust 
gemaakt van deelname aan het verkeer. 

Hoekenwerk
Vier keer per week wordt ‘hoekenwerk’ aangeboden. Met hulp 
van een ouder en de leerkracht, gaan de kinderen 45 minuten in 
groepjes aan het werk. Ze werken aan taal, rekenen, schrijven of 
doen samen een groepsspel. Ook knutselen komt hierbij iedere 
week aan bod. 

Weektaak
De weektaak is bedoeld om de kinderen te leren zelfstandig te 
werken en te leren plannen. Er staan behalve een paar ‘moet-
werkjes’ op eigen niveau, ook veel leuke ‘mag-werkjes’ op.          
Iedere dag is er extra tijd gepland om te bouwen, te schilderen, 
spelletjes te doen etc. 
Kinderen leren veel met en van elkaar. Vandaar dat er altijd een 
samenwerkingsopdracht gepland staat bij rekenen of taal. 
Bij de weektaak wordt ook gebruik gemaakt van de gang met 
daarin een themahoek. Dit thema sluit aan bij taal en/of rekenen. 

Lezen
In deze groepen ligt de nadruk op voortgezet technisch lezen, 
begrijpend lezen en studerend lezen. We maken hierbij 
gebruik van de methode Nieuwsbegrip. Een methode die  
gebruik maakt van betekenisvolle teksten uit de actualiteit. 
Voor technisch lezen maken we gebruik van de methode    
‘Timboektoe’. Elk kind leest op zijn of haar eigen niveau. 
Lezen gaat het ene kind gemakkelijker af dan het andere.
Aangezien het goed kunnen lezen en begrijpen van teksten 
erg belangrijk is - overal heeft men te maken met de 
geschreven taal - besteden wij hier veel aandacht aan.
We vinden het belangrijk dat een kind plezier heeft in lezen. 
Om dit te stimuleren mogen  kinderen bibliotheekboeken van 
school mee naar huis nemen.
Na de kerstvakantie gaan wij werken met de methode Nieuws-
begrip.

Groep 4 t/m 8



Taal en spelling:
Taalverhaal.nu is onze taal- en spellingmethode.
Kenmerkend voor deze methode zijn de motiverende instructie-
filmpjes, spannende multimediale verhaallijnen, de mogelijkheid 
om de stof op de computer te verwerken (adaptieve oefensoft-
ware), toetsen en de Kwismeester (een uitdagende oefenquiz 
waarbij de leerlingen op elk moment zelfstandig de belangrijkste 
vaardigheden kunnen oefenen).

De methode is opbrengstgericht (met structurele herhaling en 
onderhoud), geeft de leerkracht scherp zicht op de resultaten en 
differentieert sterk/ verlengt instructies op maat (maatschriften 
taal en spelling voor zwakke leerlingen; plusbladen voor de sterke 
leerlingen; toptaalschriften met taken met een wetenschappelijk 
karakter voor meer begaafde leerlingen). Bij de leerlijn Spelling 
wordt de koppeling en het moment van afname van Cito vermeld.

Naast spelling en taal wordt er in de methode ook veel aandacht 
besteed aan woordenschat. 
Dit is geintegreerd in de leerlijnen Leesbegrip (begrijpend lezen) 
en Spreken en Luisteren (luistervaardigheid, presentaties, non-
verbale communicatie).
Ook het onderdeel stellen (goed en mooi formuleren, creatief 
schrijven, het schrijven van zakelijke brieven, fictie-teksten, 
informatieve teksten, instructies en betogende teksten) wordt 
niet vergeten.

Als extra biedt deze methode ook filosoferen aan. De bekende 
filosoof en auteur Bas Haring legt de leerlingen kritische vragen 
en brandende kwesties voor. Hij doet dat in leuke filmpjes, die de 
leerlingen uitdagen om met elkaar in discussie te gaan.

Schrijven
De methode ‘Pennenstreken’ is bij de kinderen al bekend vanaf 
groep 2. Vanaf groep 4 worden de schrijfvaardigheden 
geautomatiseerd. Vanaf groep 6 zijn de onderdelen 
temposchrijven en blok- en sierschrift toegevoegd.
In groep 4 krijgen alle kinderen een aantal verschillende pennen 
aangeboden. De kinderen proberen iedere pen uit en kiezen 
vervolgens voor een pen die het beste past. 

Rekenen met Snappet!
We werken met de methode ‘Wereld in Getallen’. De methode 
maakt gebruik van een vaste weekopbouw. Elk rekenonderwerp 
wordt op een vaste dag in de week behandeld. Dit geeft kinderen 
houvast. Ieder kind rekent met zijn eigen I-pad via Snappet! Deze 
methode biedt veel differentiatie en sluit naadloos aan bij het niveau 
van ieder kind.



Engelse taal
De groepen 4 t/m 8 krijgen Engels les aan de hand van de methode 
Take it easy. Het vak wordt in deze groepen een keer per week  
gegeven. In deze methode staat het digibord (filmpjes, muziek-
clips, opdrachten) centraal. Native speaking co-teachers helpen de 
leerkrachten bij het geven van de lessen. Er wordt dus veel Engels 
gesproken.

De methode Take it easy is een methode die gemaakt is voor de 
groepen 1-8.

Wereldorientatie
Vanaf groep 4 worden de vakken voor  wereldorientatie 
aangeboden. Natuurlijk lopen sommige onderdelen in elkaar over 
en worden dan in samenhang met elkaar gebracht. Het is van 
belang dat de methodes actueel blijven. Vandaar dat we de 
afgelopen schooljaren nieuwe methodes aangeschaft hebben. 
Verkeer:   ‘Klaar Over!’ in groep 1 en 2
    ‘Wegwijs’ in groep 3 t/m 8
Aardrijkskunde:  ‘Meander’ in groep 5 t/m 8
Geschiedenis:  ‘Brandaan’ in groep 5 t/m 8
Natuur en techniek: ‘Natuniek’ in groep 4 t/m 8
Daarnaast werken wij tweemaal per jaar een periode van 3 weken 
middels Ontdekwerk aan een thema gekoppeld aan deze 
vakken. 

Studievaardigheden
De methode Blits wordt ingezet om de kinderen van de groepen 
8 te laten oefenen met het onderdeel studievaardigheden.

Studievaardigheden worden voor kinderen steeds belangrijker.    
Informatie is overal te vinden, zeker op internet. Maar hoe zoek 
je gericht? En waar vind je de juiste informatie en hoe verwerk je 
die? Met Blits leren kinderen het lezen, begrijpen en verwerken van 
allerlei informatiebronnen, via de vier onderdelen van studievaar-
digheden. De toetsen van Blits sluiten naadloos aan bij de toetsen 
van het Cito. Ze vormen dan ook een goede voorbereiding op de 
Cito-toetsen.
Omdat het een veelomvattende methode is en omdat we ook in 
groep 7 deze voorbereiding op Cito-toetsen willen aanbieden, 
werken we in de groepen 7 en 8 met Blits.

Nieuwsbegrip
Begrijpend lezen bieden wij van groep 4 tot en met 8 aan middels 
Nieuwsbegrip. Een interactieve methode die gebruikt maakt van 
betekenisvolle teksten uit de actualiteit. 

..
..



“Een kind is als een vlinder in 
de wind. De ene vliegt hoog, de 
ander laag, maar ieder doet 

het op zijn eigen manier.”

Milou



Omgang met elkaar

Leefstijl
De belangstelling voor sociaal-emotionele vaardigheden in het 
onderwijs neemt sterk toe. 
Vooral om probleemgedrag te bestrijden en als preventie tegen 
ongewenst gedrag. Waarden en normen staan de laatste tijd sterk 
in de belangstelling. Leefstijl is een methode waardoor leerlingen 
zich bewust worden van waarden en normen. Niet theoretisch of 
door ze op te leggen, maar in de praktijk, door samen met klasge-
noten activiteiten en opdrachten te doen die het besef van 'goed 
omgaan met elkaar' versterken.

Ook voor het optimaal functioneren van kinderen en het ont-
wikkelen van hun talenten zijn competenties als zelfvertrouwen, 
doordachte beslissingen nemen, luisteren, je gevoelens uiten en   
rekening houden met anderen onmisbaar. Leefstijl is een me-
thode die niet alleen de emotionele intelligentie stimuleert maar, 
doordat kinderen beter in hun vel zitten, ook de cognitieve intel-
ligentie.

De methode biedt naast sociaal-emotionele competenties ook 
gezondheidsvaardigheden. Bij gezondheidsvaardigheden speelt 
preventie een belangrijke rol. Op steeds jongere leeftijd beginnen 
kinderen te experimenteren met roken, alcohol en drugs. 
De leeftijdsfase tussen tien en veertien blijkt een kritieke periode.           
Effectieve preventie moet dan ook voor die leeftijd beginnen. 

Om ouders te betrekken bij de lessen worden er soms huiswerk-
opdrachten gegeven, die de kinderen samen met hun ouders  
kunnen maken. In de handleiding van Leefstijl zijn programma's 
voor ouderworkshops uitgewerkt om: ouders te informeren over 
wat hun kinderen in de Leefstijllessen leren. Samen met andere 
ouders van gedachten te wisselen over de opvoeding van hun 
kinderenkennis te maken met een aantal ondersteunende vaardig-
heden voor de opvoeding van kinderen.

Pestprotocol 
Ons Kindcentrum wil de kinderen een veilig pedagogisch klimaat 
bieden, waarin zij zich harmonieus en op een prettige en positieve 
wijze kunnen ontwikkelen. Het is belangrijk om een duidelijk en 
helder beleid te hebben waar alle betrokkenen op kunnen terug-
vallen in voorkomende gevallen. 



Natuurlijk is het beter om het pesten te voorkomen door het 
scheppen van een goed pedagogisch klimaat en daar gaat dan 
ook in eerste instantie de aandacht naar uit. De leerkrachten     
bevorderen deze ontwikkeling door het scheppen van een veilig 
klimaat in een prettige werksfeer in de klas en op het schoolplein. 
Ons pedagogisch uitgangspunt is dat alle kinderen met elkaar 
moeten leren omgaan. Op onze school betekent dit dat de leer-
kracht ieder jaar aan het begin van het schooljaar de algemene 
afspraken en regels in de klas bespreekt. Het onderling plagen 
en pesten wordt hier benoemd en besproken in alle groepen 
van de school en vanaf groep 3 t/m 8 worden de regels van het 
pestprotocol expliciet doorgenomen. Tijdens ieder schooljaar 
komt het thema ‘Pesten’ bij de methode voor sociaal-emotionele 
ontwikkeling ‘Leefstijl’ in alle groepen uitgebreid aan de orde. 
Indien de leerkracht gedurende het schooljaar verder daartoe 
aanleiding ziet, besteedt hij of zij aandacht aan pestgedrag in een 
groepsgesprek.

Dat leerproces verloopt meestal vanzelf goed, maar het kan ook 
voorkomen dat een kind in een enkel geval door andere kinderen 
wordt gepest. Dan kan een kind zodanig in de knoop komen met 
zijn schoolomgeving, dat de omgangsregels van de leerkracht 
niet meer voldoende de veiligheid bieden en daarmee de ge-
wenste ontwikkeling onderbreken. In een dergelijk geval is het 
van groot belang dat de leerkracht onder ogen ziet, dat er een 
ernstig probleem in zijn of haar groep is. In een klimaat waarin het 
pesten gedoogd wordt, worden ook de pedagogische structuur 
en de veiligheid daarin ernstig aangetast. Voor onze school is dat 
een niet te accepteren en ongewenste situatie. Het Pestprotocol 
is een vastgelegde wijze waarop we het pestgedrag van kinderen 
in voorkomende gevallen benaderen. Het biedt alle betrokkenen 
duidelijkheid over de impact, ernst en ook specifieke aanpak van 
dit ongewenste gedrag.



1. Als pesten en pestgedrag plaatsvindt, ervaren we dat als een 
probleem op onze school zowel voor de gepeste kinderen, 
de pesters, de 'zwijgende' groep kinderen, de leerkrachten 
als de ouders. Iedereen moet zich ervan bewust zijn, dat bij 
pestsituaties het heel belangrijk is hierover te praten, het mag 
niet geheim gehouden worden;

2. De school heeft een inspanningsverplichting om pestgedrag 
te voorkomen en aan te pakken door het scheppen van een 
veilig pedagogisch klimaat waarbinnen pesten als ongewenst 
gedrag wordt ervaren en in het geheel niet wordt geaccep-
teerd;

3. Leerkrachten en interne contactpersoon moeten alert zijn op 
pestgedrag in algemene en specifieke zin. Indien pestgedrag 
optreedt, moeten zij duidelijk stelling nemen en actie onder-
nemen tegen dit gedrag. De verantwoordelijkheid ligt bij de 
school en de ouders; 

4. Wanneer pesten, ondanks alle inspanningen weer optreedt, 
voert de school de  onderstaande maatregelen uit;

5. Het pestprotocol vormt de verklaring van de vertegenwoor-
digers van de school en de ouders, waarin is vastgelegd dat 
men pestgedrag op school niet accepteert en volgens een 
vooraf bepaalde handelwijze gaat aanpakken. Onze school 
wil voor alle kinderen die de school bezoeken een veilige 
school zijn. Dit betekent, dat de school expliciet stelling 
neemt tegen pestgedrag en concrete maatregelen voorstelt 
bij voorkomend pestgedrag.

Het is belangrijk dat kinderen en ouders de school inlichten 
bij pestgedrag of signalen die daar mogelijk naar verwijzen. 
In eerste instantie bij de groepsleerkracht, maar men kan ook 
terecht bij de intern begeleider, de interne contactpersoon of 
de directie.

Wij werken met de vijfsporenaanpak:
- Hulp aan het gepeste kind
- Hulp aan de pester (‘wij keuren het kind niet af, maar we  
 keuren het gedrag af’)
- Hulp aan de zwijgende middengroep
- Hulp aan de leerkracht
- Hulp aan de ouders

Uitgangspunten pestprotocol



Er zijn nieuwe vormen van pesten bijgekomen, die we kennen        
onder de noemer: digitaal pesten of cyberpesten. Daaronder wordt 
verstaan: pesten via mobieltjes en internet. Omdat deze manier 
van pesten zich vooral buiten schooltijd afspeelt, is het voor ons 
erg moeilijk om hier grip op te krijgen. Het cyberpesten is wellicht 
nog ingrijpender voor het gepeste kind, omdat het kind thuis en op 
school met de pester geconfronteerd wordt. Daarom verzoeken 
wij u dringend om contact met school op te nemen indien uw kind 
geconfronteerd wordt met digitaal pesten.
Wij ondernemen dan dezelfde stappen als hierboven beschreven.

Op deze manier hopen wij dat kinderen, ouders en school het 
pestgedrag een halt toe kunnen roepen.

Het pestprotocol ligt op school ter inzage.

Wij zijn een katholieke school. Daarom wordt ons 
onderwijs vanuit een christelijke visie gegeven. In het begin van 
het schooljaar wordt in samenwerking met de schoolbegeleider                                        
‘levensbeschouwing’ een jaarprogramma levensbeschouwing 
opgesteld. 
In onze methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling ‘Leefstijl’ 
zijn in de nieuwe versie lessen opgenomen rondom 
levensbeschouwelijk onderwijs met verhalen over de vijf grote 
religies en enkele verhalen uit andere tradities. In de lessen 
worden, daar waar mogelijk, bruggen gelegd tussen de 
verschillende religies om de overeenkomsten zichtbaar te maken.
Ook komt levensbeschouwelijk onderwijs aan de orde binnen  
wereldorientatie, burgerschapsvorming en via diverse projecten.

In groep 4 kunnen kinderen, die zich hiervoor opgeven, zich 
in  samenwerking met de parochie voorbereiden op de eerste    
Heilige Communie. Dit geldt ook voor de kinderen in groep 8, 
die zich willen laten vormen. Voor deze kinderen en hun ouders 
wordt er door de parochie enige tijd vooraf aan de voorbereiding 
een informatieavond georganiseerd in het pastoraal centrum.

Burgerschapsvorming
Onze school
•	 gaat er mede van uit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme 

samenleving; 
•	 is gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale 

integratie en
•	 is er op gericht dat leerlingen kennis hebben van en 
•	 kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van 

leeftijdgenoten. 

Levensbeschouwelijk onderwijs



Expressie en cultuur

Wij hebben aandacht voor de samenleving en de diversiteit daarin, 
en proberen de betrokkenheid van leerlingen bij de samenleving 
te bevorderen. Vanzelfsprekend hebben we een open en actieve 
opstelling naar de lokale omgeving in Oirschot. Middels het 
levensbeschouwelijk onderwijs, leren we de kinderen over 
verschillende andere culturen en godsdiensten.

Wij proberen een leer- en werkomgeving te bieden waarin              
burgerschap en integratie zichtbaar zijn en in de praktijk worden 
gebracht. Onze school is voor leerlingen een ‘oefenplaats’ om    
democratische besluitvorming te leren en om te leren 
communiceren vanuit verschillende opvattingen en visies. 

Expressieactiviteiten 
Het is belangrijk dat de kinderen zich door middel van tekenen,  
handenarbeid en textiele werkvormen kunnen uiten. Door het 
aanleren van technieken krijgen de kinderen hierin steeds meer 
vaardigheid. Ook respect voor en enige kennis van kunstvormen        
horen hierbij. Dramatische expressie is een onderdeel van taal. Bij                    
muzikale vorming staan het plezier hebben in het maken en 
beluisteren van muziek op de voorgrond.

In groep 5 krijgen alle kinderen onder schooltijd  AMV-lessen 
(Algemene Muzikale Vorming) aangeboden van een gediplomeer-
de muziekdocente, Annemarie Markgraaf. De kinderen ontvangen 
na afloop een diploma.

Eenmaal per jaar (tijdens de carnavalsviering) is er een 
Open Podium, waarbij kinderen voor elkaar optreden. Zij studeren 
dan zelf of met de groep een stukje in. 

Cultuureducatie
Cultuureducatie – dat is verleden, heden en toekomst tegelijkertijd.
Het verleden, want er zijn vele prachtige, indrukwekkende, 
fascinerende, ontroerende voorbeelden van cultuur. 
Cultuureducatie creeert voor leerlingen mogelijkheden om 
hiermee kennis te     maken.
Het heden, want cultuur heeft alles te maken met beleving en       
ervaring, en dat gebeurt hier en nu. Cultuureducatie stimuleert 
leerlingen om dergelijke ervaringen op te zoeken en erop te               
reflecteren. 
De toekomst, want cultuureducatie is een pleidooi voor een          
andere kijk op onderwijs. 



Ieder jaar wordt er bekeken welke projecten passend zijn binnen 
onze jaarplanning.

Bewegingsonderwijs
Al  onze  bewegingslessen  van  groep 1 tot  en  met  8    worden  gegeven 
door een vakleerkracht bewegingsonderwijs, juf Reggy Nuijens. 

We volgen de methode ‘Planmatig bewegingsonderwijs’. 
Groep 1 en 2 maken gebruik van de speelzaal. Elke kleuter 
bewaart zijn gymkleding op school in een tasje. Voor iedere 
vakantie krijgen de kleuters hun gymnastiekspullen mee naar 
huis.
De groepen 3 t/m 8 krijgen les in de gymzaal. 

Tijdens de gymles dragen de kinderen een sportbroekje, shirt 
en gymschoenen (geen zwarte zool). Elk kind neemt zijn gym-
spullen mee naar school op de dag dat het gymnastiek heeft 
en neemt dezelfde dag de spullen weer mee naar huis, zodat 
de gymnastiekkleding gewassen kan worden. 
 
 

“Mijn juf knutselt zelf de 
vleugels die ik nodig heb om 
iets hoger te kunnen vliegen.”

Esther



Snappet!

In de groepen 4 tot en met 8 werken wij bij rekenen met  
Snappet!
Snappet zet tablets in bij de verschillende vakgebieden om leer-
resultaten te verhogen en een gedifferentieerder aanbod te 
creeren. Ieder kind heeft zijn eigen tablet. 
Snappet streeft naar het hoogste leerresultaat voor elk kind. 
Met Snappet heeft ieder kind op een eigen tablet toegang tot 
les- en oefenmateriaal op het voor hem/haar geschikte niveau. 
Snappet gaat uit van de methodes waar al mee gewerkt wordt 
binnen de school.

Voordelen voor leerlingen en leerkrachten: 
•	 Verbeterd leerresultaat. Snappet tabletonderwijs leidt tot 

betere leerresultaten door verhoogde motivatie en concen-
tratie van de leerlingen, directe feedback en meer individu-
ele differentiatie. 

•	 Direct inzicht en overzicht. Leerlingen zien hun voortgang 
en leren met eigen leerdoelen te werken. De voortgang van 
de groep en de individuele leerling is op ieder moment zicht-
baar voor de leraren. Dit helpt zowel direct in de groep, als 
bij de evaluatie en planning. 

•	 Minder werkdruk. Snappet geeft rust in de groep, omdat 
alle kinderen tegelijk op geschikt niveau aan het werk zijn. 
Tabletonderwijs creeert meer tijd voor instructie, lesvoor-
bereiding en remediering door automatisch nakijken en  
foutenanalyse. 

Vanaf schooljaar 2017-2018 werken wij tijdens rekenen in groep 
4 tot en met 8 met Snappet. 
Voor meer informatie kunt u kijken op www.nl.snappet.org .

..



Onder huiswerk verstaan we alle schoolse opdrachten die in de 
thuissituatie uitgevoerd moeten worden. 
Te denken valt aan: leesopdrachten, werkstukken maken,  
spreekbeurten voorbereiden, materiaal verzamelen,  
proefwerken leren, boekbesprekingen enz. 

Huiswerk wordt gegeven vanuit een aantal bedoelingen:
•	 het bevorderen van zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en 

planning
•	 als voorbereiding op het Voortgezet Onderwijs
•	 het extra oefenen van zaken waar automatisering erg  

belangrijk is (lezen en het leren van ‘tafeltjes’)
•	 als ondersteuning van schoolse betrokkenheid en schoolse 

werkzaamheden.
  
Tot en met groep 4 wordt er geen huiswerk meegegeven van 
de wereldorienterende vakken. Hooguit wordt aan de leerlingen    
gevraagd om plaatjes te zoeken en mee te nemen naar school. 
De kinderen krijgen op school tijd om te oefenen, alleen of samen 
met de leerkracht. 
In groep 6, 7 en 8 is het de gewoonte, dat de kinderen kopien uit 
een boek of hun map mee naar huis nemen om de leerstof nog 
eens door te lezen voor een proefwerk. 
In groep 7 en 8 wordt reeds begonnen met het meegeven van 
huiswerk als voorbereiding op de middelbare school. 

Door een variatie aan werkvormen.
Op allerlei manieren, de hele dag door, maken de kinderen zich 
de leerstof eigen. Daarbij houden we rekening met verschillen  
tussen kinderen. Ze luisteren naar instructie, werken alleen of 
met elkaar. Ze houden met elkaar een kringgesprek, verzamelen  
gegevens voor een werkstuk of een mondelinge presentatie en  wer-
ken aan de computer. Ze kijken naar de schooltelevisie, corrigeren en  
verbeteren hun eigen werk. Afwisselend en divers.

Door zelfstandig werken
In iedere groep wordt een gedeelte van de dag besteed aan het 
zelfstandig werken.
De kinderen verwerken individueel, in tweetallen of in kleine groep-
jes, leerstof. Er wordt gewerkt met een dag- of een weektaak. 
Waarom? Omdat we enerzijds de zelfstandigheid van kinderen 
willen bevorderen, hen willen leren samenwerken, zelf problemen 
leren oplossen, zichzelf leren taken te stellen en keuzes te maken. 
Anderzijds om de leraar tijd en ruimte te geven om kinderen, die 
op welke manier dan ook extra hulp nodig hebben, deze te kunnen 
bieden.
Het gebruik van computers in ons onderwijs is inmiddels niet 

Huiswerk

Hoe leert uw kind op kindcentrum de Linde

..



ICT in het onderwijs

meer weg te denken. Dagelijks wordt ICT ingezet om kinderen 
in staat te stellen zich optimaal en in eigen tempo te kunnen 
ontwikkelen. Computers worden in ons onderwijs niet alleen als 
ondersteuning gebruikt, maar ook als middel om zelfstandigheid 
te bevorderen. 

Er zijn voor de kinderen van groep 1 tot en met 8 I-pads. Van-
af groep 4 heeft ieder kind zijn of haar eigen I-pad. Er wordt 
gebruik gemaakt van programma's die aansluiten bij onze  
lesmethodes, extra oefenprogramma's als verdieping of  
verrijking. Verder gebruiken de kinderen de computer voor het 
maken van werkstukken en leren ze veilig met de computer en 
internet om te gaan. 
Hiervoor is een internetprotocol op school aanwezig. 

In de groepen 1 t/m 8 zijn digitale schoolborden aanwezig. 
Daarnaast zal sociale media een steeds grotere rol gaan spelen 
in de ontwikkeling van de leerlingen. Als school vinden we het 
belangrijk om hier ook gebruik van te maken. Op deze manier 
leren kinderen om te gaan met de voor- en nadelen die je hierbij 
tegenkomt. We zien het als onze taak om de kinderen hier 
wegwijs in te maken. Net zoals bij de leerlingen zijn er ook 
verschillen tussen de leerkrachten. De ene leerkracht is actiever 
met sociale media dan de andere. Daarnaast werken we binnen 
de stichting aan te integratie van de 21 eeuwse vaardigheden in 
ons onderwijs.

“Een reis van duizenden kilometers 
begint bij de eerste stap. Die eerste 
stap slaat voor mij op het kleuter-
onderwijs. Dat de ontwikkeling in 
groep 1-2 niet zomaar overgesla-

gen of in sneltreinvaart doorlopen 
mag worden”

Wendy



“Een reis van duizenden kilometers 
begint bij de eerste stap. Die eerste 
stap slaat voor mij op het kleuter-
onderwijs. Dat de ontwikkeling in 
groep 1-2 niet zomaar overgesla-

gen of in sneltreinvaart doorlopen 
mag worden”

Wendy



Externe hulp

UW KIND, ONZE ZORG 

Kennismaking
De eerste contactpersoon voor een nieuwe leerling en zijn of 
haar ouders is de directeur van onze school. Van hem krijgt u 
een informatie- en inschrijfformulier om uw kind aan te melden. 
In overleg met de leerkrachten wordt de plaatsing in de groep 
bepaald. Nieuwe kinderen die starten in groep 1 of 2 krijgen een 
paar weken voordat ze beginnen een uitnodiging om te komen 
wennen. Ook voor kinderen die starten in groep 3 t/m 8 bestaat 
de mogelijkheid dat ze alvast een dag komen kennismaken met 
de nieuwe groep en leerkracht. 

Vanaf de dag dat uw kind 4 jaar wordt, kan het op de basisschool 
worden toegelaten. Uw kind is dan nog niet leerplichtig. Op het 
moment dat uw kind als leerling op onze school komt, nemen we 
een gedeelte van de zorg voor uw kind over. Op de eerste plaats 
doen we ons best om uw kind zich prettig te laten voelen binnen 
de groep. Voor een optimale ontwikkeling is dit van essentieel 
belang. Verder volgen wij zijn of haar emotionele, sociale, 
motorische en intellectuele ontwikkeling op de voet.

Handelingsgericht werken 
Het handelingsgericht werken gaat uit van het denken in 
onderwijsbehoeften. Hierbij is de centrale vraag: 

“Wat heeft dit kind nodig om zijn doelen te bereiken, binnen deze 
setting, met deze leerkracht met deze ouders op deze school?”

Het is afstemmen van het onderwijsaanbod op de onderwijsbe-
hoefte van de leerling binnen de mogelijkheden van de groep en 
in brede zin van de school. De onderwijsbehoeften bieden aan-
knopingspunten voor de pedagogische- en didactische aanpak 
van de leraar, de omgang tussen groepsgenootjes en de 
inrichting van de onderwijsleeromgeving. 

Het handelingsgericht werken verloopt volgens de cyclus: 
“waarnemen-begrijpen-plannen-realiseren”. 
De groepsleerkracht heeft een grote verantwoordelijkheid in de 
onderwijsleersetting en de begeleiding van leerlingen. 
De leerkracht wordt ondersteund bij het doorlopen van de cyclus 
van handelingsgericht werken door de Intern begeleider. 
De intern begeleider is hierbij de coach van de leerkracht. 



Opbrengstgericht werken 
Naast het handelingsgericht werken gebruiken we op onze school 
ook elementen vanuit het opbrengstgericht werken. 

Het opbrengstgericht werken wordt gekenmerkt door een      
sterke gerichtheid op de leerresultaten en het optimaliseren van 
de instructie. 

Opbrengstgericht werken vraagt van de directie, IB’ers en het 
team dat, vanuit systematisch kwaliteitsonderzoek over het 
lesaanbod, in relatie tot de opbrengsten, de onderwijspraktijk         
verder wordt verbeterd. Dit maakt het nodig dat de school werkt 
op een uniforme wijze volgens het Direct Instructie Model en 
met doorgaande leerlijnen. Op vastgestelde momenten worden 
de leerresultaten op groep,- bouw en schoolniveau besproken. 
Deze resultaten worden vastgelegd in trendanalyses. 

Trendanalyses 
Vanuit het leerlingvolgsysteem verzorgen de IB-ers twee maal 
per jaar de trendanalyse aan de hand van de niet-methode ge-
bonden Cito toetsen. Deze wordt gemaakt voor de vakgebieden: 
	 •	Rekenen/Wiskunde	groep	1	t/m	8	
	 •	Technisch	lezen	groep	3	t/m	8
	 •	Begrijpend	lezen	groep	3	t/m	8	
	 •	Spelling	groep	3	t/m	8	

De trendanalyses worden gebruikt door de directie en de IB-ers 
van de school als meetinstrument om beleid te kunnen meten, 
om vast te kunnen stellen of doelen zijn behaald en om nieuwe 
doelen en beleid te kunnen ontwikkelen. De gegevens van de Cito 
toetsen worden ook twee keer per jaar gebruikt bij de groepsbe-
sprekingen. De trendanalyses worden door de leerkracht gebruikt 
om richting te geven aan hun onderwijsaanbod door vast te 
stellen of de doelen zijn gehaald en of nieuwe doelen ontwikkeld 
moeten worden.
  
Ondersteuning op maat/ volgen van de leerlingen 
In het kader van zorgverbreding willen we op Kindcentrum de 
Linde veel aandacht besteden aan planmatig werken op 
individueel niveau, groepsniveau en schoolniveau. Binnen de 
school werken we dan ook met een ondersteuningsteam. Deze 
bestaat uit de directeur, de twee IB-ers en een orthopedagoog. 
De IB-ers voeren structureel overleg met de leerkrachten en 
doen groepsbezoeken om de onderwijsstructuur binnen de 
school goed te waarborgen. 
Het zorgteam geeft ondersteuning bij de zorg op maat. Deze hulp 

Opbrengstgericht werken



Passend onderwijs

kan bestaan uit het geven van advies/tips aan de leerkracht. 
Het aanreiken van materiaal waarmee een kind in de groep verder 
geholpen kan worden. Als de problemen echter niet opgelost zijn 
dan wordt binnen het zorgteam besproken welke hulp 
ingeschakeld kan worden. Dit kan intern en/of extern. 
Het zorgteam kan ook didactische onderzoeken verrichten 
om zo een beter inzicht in de problematiek te kunnen krijgen.  

Passend onderwijs
Passend Onderwijs is de naam voor de nieuwe manier waarop 
onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben 
wordt georganiseerd. Door de Wet op Passend Onderwijs kun-
nen meer kinderen, eventueel met extra ondersteuning, in het 
reguliere onderwijs blijven.  
Scholen werken met elkaar samen in samenwerkingsverbanden 
en maken binnen het systeem van Passend Onderwijs afspra-
ken met elkaar over hoe ze ervoor zorgen dat alle leerlingen 
onderwijs krijgen dat bij hen past. Onze school behoort tot het 
samenwerkingsverband De Kempen.  
Streven binnen SKOBOS is om gedifferentieerd te werken  
binnen de groep, zodat elke leerling (met zijn/haar eigen onder-
wijsbehoefte) gezien wordt binnen de basisondersteuning van 
de school. Elke leerkracht werkt volgens de 1 zorgroute. Met de 
1-zorgroute wordt op groeps-, school- en bovenschools niveau 
het onderwijs passend gemaakt aan de onderwijsbehoeften 
van alle leerlingen. De kern van de 1-zorgroute is de cyclus van  
handelingsgericht werken met groepsplannen. Hierin is  
proactief handelen het uitgangspunt. 

Scholen, instellingen en professionals werken zodanig met  
elkaar samen dat er een integraal en passend arrangement is voor 
leerlingen en hun opvoeders die bijzondere ondersteuning nodig 
hebben.  
 
Extra ondersteuning  
Wanneer de onderwijsbehoefte van de leerling de basison-
dersteuning overstijgt kan de school (leerkracht – ouders- 
IB) extra ondersteuning (een arrangement) aanvragen bij de  

..



trajectbegeleider Passend Onderwijs die binnen SKOBOS  
werkzaam is.  
 
De basisondersteuning van een school wordt beschreven  
binnen het schoolondersteuningsprofiel (SOP) van de school. 
In het schoolondersteuningsprofiel wordt aangegeven welke  
mogelijkheden de school heeft voor de ondersteuning van  
leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.  
De medezeggenschapsraad heeft adviesrecht op het vaststellen 
van het schoolondersteuningsprofiel.  
 
Wanneer een arrangement wordt aangevraagd, worden de  
volgende uitgangspunten in onderstaande volgorde gehanteerd:  
Wat heeft de school nodig?  
Wat heeft de leerkracht nodig?  
Wat heeft de leerling nodig?  
 
Groeidocument  
De school overlegt een groeidocument van de leerling wanneer 
extra ondersteuning wordt aangevraagd. Het Groeidocument 
is een hulpmiddel om te komen tot de juiste onderwijsonder-
steuning voor een leerling. Het bestaat uit vier delen: gegevens 
van de leerling, informatie over de leerling (op school en in de  
thuissituatie), de ondersteuningsbehoefte van de leerling, het  
ontwikkelingsperspectiefplan (OPP).  
Met het Groeidocument werken we handelingsgericht. De  
zeven uitgangspunten voor handelingsgericht werken staan hierin  
vermeld. Het document heeft ook de functie van ‘dossier’, dus 
het is ook een verzameling van alles wat tot nu toe is gedaan 
om de leerling de juiste onderwijsondersteuning te bieden (welke  
interventies zijn er gedaan, de bijbehorende evaluaties, etc.).  

Dyslexie 
Op de Linde werken we met een dyslexieprotocol. Kinderen    
worden hierdoor goed gevolgd en problemen die wijzen in de 
richting van dyslexie worden al in een vroeg stadium 
gesignaleerd. De school gaat met deze gerichte signalen aan het 
werk. Ouders worden geinformeerd, de leerling wordt bespro-
ken door de leerkracht met de interne begeleider en in het 
ondersteuningsteam. Er wordt een gericht plan opgesteld voor 
de leerling, wat de hele basisschoolperiode gebruikt/geevalueerd 
en steeds aangepast wordt. De school geeft deze leerlingen 
gerichte hulp en ondersteuning. U kunt o.a. denken aan extra tijd 
bij (CITO)toetsen,                         uitvergrote teksten, ingesproken 
toetsen en teksten, extra oefening, tijd om iets in te lezen etc. 

Voor kinderen met dyslexie bieden wij op school het computer-
programma ‘Kurzweil’ aan. Bij dit programma worden teksten 
(op CD of gescand) door de computer voorgelezen.
De intern begeleider bekijkt of het kind met ‘Kurzweil’ kan gaan 
werken. Niet elk dyslectisch kind heeft baat bij dit programma.



(Hoog) begaafde kinderen

We streven ernaar om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de             
onderwijsbehoefte van de leerlingen. Ook (hoog)begaafde 
kinderen hebben extra ondersteuning en begeleiding nodig. 
Begaafdheid alleen is geen garantie voor een goede ontwikkeling. 
De     begaafde kinderen vallen vooral op doordat zij op school 
meer dan gemiddelde prestaties leveren op een of meerdere 
terreinen zoals cognitief functioneren, creativiteit, motorische 
vaardigheden, sociale omgang, enz. Hierbij kan sprake zijn van 
evenwichtig presterende kinderen op meerdere gebieden of 
kinderen die op bepaalde aspecten ruim onderlegd zijn. 

Soms kan het ook betekenen dat zij hogere prestaties zouden 
kunnen behalen dan in werkelijkheid behaald worden. In een aantal 
gevallen kunnen deze leerlingen tot de categorie 
"onderpresteerders" gerekend worden. Door persoonlijke 
omstandigheden zoals sociaal emotioneel functioneren of 
invloeden vanuit de sociale omgeving blijven de feitelijke 
leerprestaties achter bij de verwachtingen.
 
Als school proberen we kinderen met een ontwikkelingsvoor-
sprong zo snel mogelijk te signaleren. Het uitgangspunt voor het 
signaleren van begaafde leerlingen is gelegen bij de leerkracht. 
Hierbij kan gebruik gemaakt worden van: 

•	 Observatiegegevens zoals die verzameld zijn tijdens het werken 
in de groep. Hier o.a. te denken aan kinderen die opvallen door 
o.a. taalgebruik, goede resultaten bij werk in de klas, neiging tot 
doorvragen, grote interesse voor allerlei zaken, enz.

•	 Methodegebonden toetsen. Als criterium hiervoor geldt dat 
kinderen op deze toetsen goede resultaten behalen en er 
zich geen specifieke problemen voordoen. Daarnaast is het  
belangrijk dat de kinderen hiervoor relatief weinig inspanningen 
voor hoeven te leveren.

•	 Niet methode gebonden toetsen. Hiervoor kunnen de  
toetsen uit het Cito leerlingvolgsysteem gehanteerd 
worden. Als criterium voor goede beheersing van de  
leerstof geldt hierbij dat de kinderen resultaten behalen die  
overwegend op niveau A of A+ gelegen zijn. Indien de leerstof 
van bepaalde onderdelen voldoende beheerst wordt, dan is  
overleg met de IB-er  
wenselijk om te bezien of aanvullend onderzoek  
wenselijk is om te bezien of er eventueel sprake zou kunnen zijn van  
toevallige omstandigheden die een negatieve invloed hebben 
gehad op het resultaat. 

•	 SIDI-3.
•	 Overleg met de collega’s uit de vorige jaargroep of jaargroepen-

Informatie van ouders.



Daarna streven we ernaar, binnen de grenzen van de basisschool, 
deze kinderen aan de hand van hun specifieke onderwijsbehoefte 
te begeleiden zodat ze zich met hun talenten kunnen ontplooien.   
In veel gevallen is er sprake van aanpassing in de leerstof. 
We compacten de leerstof waar nodig en zorgen voor verrijking en 
verdieping van de leerstof. Dit gebeurt in de groep. De leerkracht 
krijgt ondersteuning van een teamlid wat expliciete kennis en kunde 
heeft over begaafdheid en hoogbegaafdheid. 

Begeleiding in de klas
In de klas wordt gebruik gemaakt van compacten. Dit kan zowel bij 
het vakgebied rekenen als bij taal. Hierbij wordt gebruik gemaakt 
van de richtlijnen die zijn uitgewerkt door de SLO. Basisidee bij 
het compacten is dat de leerlingen versneld door de oefenstof 
heen gaan. Ze krijgen alleen instructie bij onderdelen die te maken      
hebben met:
•	 belangrijke stappen in het leerproces
•	 overgang naar formele notaties 
•	 reflectieve activiteiten 
•	 belangrijke strategieen en werkwijzen
•	 activiteiten op tempo
•	 soms doen ze mee met de groep vanuit sociaal-emotioneel 

oogpunt.

De tijd die door het compacten gewonnen wordt besteden deze 
leerlingen aan verbreding/verdieping van de leerstof.

Bovenschoolse plusgroep
Sinds het voorjaar van 2014 is er binnen SKOBOS een Boven-
schoolse Plusklas voor de bijzonder begaafde leerlingen van 
SKOBOS ingericht. Deze klas is gesitueerd in Kindcentrum 
De Plataan. In deze klas bieden we op twee dagdelen aan een 
bijzondere groep leerlingen van SKOBOS bijzondere 
lesactiviteiten aan.

Wat is de achtergrond van deze Bovenschoolse Plusklas?
Binnen de groep leerlingen van SKOBOS is een aantal kinderen dat 
een meer dan gemiddelde begaafdheid heeft. Het gaat dan niet alleen 
om intelligentie, maar bijvoorbeeld ook om het denkvermogen, een 
eigen manier van denken en gedrag, een bijzondere belangstelling en 
een speciale houding ten opzichte van leren.
Deze kinderen hebben we voor wat betreft hun specifieke begaafd-
heid niet altijd even goed in beeld. Dat is ook erg ingewikkeld, omdat 
ze niet altijd opvallen door o.a. goede leerprestaties. Het betekent 
dat deze leerlingen niet altijd het juiste onderwijs- en ontwikkelings-
aanbod krijgen waar ze wel recht op hebben. Voor deelname aan de 
plusgroepen is een protocol opgesteld.



Methode gebonden toetsen

Onderwijs aan zieke kinderen
Iedere school krijgt weleens te maken met leerlingen die ziek 
zijn. Meestal komt een zieke leerling vrij snel weer terug naar 
school. Soms is dat niet het geval en blijft de leerling langere 
tijd afwezig of is hij/zij chronisch ziek. Als een leerling een week 
ziek is neemt de leerkracht contact op met de ouders. Na twee 
weken gaat de leerkracht bij het kind langs. School is wettelijk 
gezien verantwoordelijk voor de voortgang van het onderwijs-
programma ook gedurende de periode van ziekte. Als het kind 
langere tijd niet kan deelnemen aan het onderwijsproces, zal de 
school met ouders afspraken maken over het onderwijs en de 
begeleiding. Indien nodig vraagt de school ondersteuning van 
een externe deskundigen.

HOE VOLGEN WE DE ONTWIKKELING VAN DE KINDEREN 
Hoe bekijken we de vorderingen Leerkrachten volgen de 
ontwikkeling van de kinderen in hun groep nauwgezet. Allereerst 
zien ze de kinderen vanzelfsprekend de hele dag in de klas. 
Ze observeren, begeleiden hen bij hun werk en ontwikkelen zo 
een beeld van ieder kind. Naast het handelingsgericht- en 
opbrengstgericht werken maakt de school gebruik van het 
leerlingvolgsysteem CITO waarin de ontwikkelingen geregis-
treerd worden. In ESIS worden de resultaten van niet-methode 
gebonden toetsen vastgelegd, maar ook mogelijke observaties 
e.a. zaken die de ontwikkeling betreffen. 

Methode gebonden toetsen / cito toetsen
Er worden regelmatig toetsen afgenomen die horen bij onze 
methodes (methode gebonden toetsen). Deze methode 
gebonden toetsen laten zien of de leerling de aangeboden 
leerstof kan verwerken met een positief resultaat. Daarnaast 
zijn er de niet-methode gebonden toetsen van het Cito die wij 
op school gebruiken. Deze worden 2 keer per jaar afgenomen. 
De niet methode gebonden toetsen zijn onafhankelijke toetsen 
die laten zien hoe een kind presteert ten opzichte van 
leeftijdsgenoten en het landelijk gemiddelde op die toetsen. 
Zo kunnen we de ontwikkeling in een groter verband plaatsen. 
Zowel de leraren als de IB-ers houden die ontwikkelingslijn in de 
gaten. Mochten hierdoor problemen worden gesignaleerd, dan 
wordt gezocht naar de beste ondersteuning. De Cito toetsen 
geven de resultaten weer in vaardigheidsscores en niveaus. 
De vaardigheidsscores laten de mogelijke groei van de leerling 
ten opzichte van zichzelf zien. De niveaus geven aan waar de 
leerling staat in vergelijking met leeftijdsgenoten en het 
landelijk gemiddelde. De niveaus van Cito worden weer gege-
ven met I t/m V.



De niveaus staan voor: 
I :  Goed; de 20% hoogst scorende leerlingen. 
II :  Ruim voldoende; 20% boven het landelijk gemiddelde 
 scoren de leerlingen
III :  Voldoende; 20% op of rondom het landelijk gemiddelde   
scorende leerlingen
IV :  Onvoldoende; 20% onder het landelijk gemiddelde 
 scorende leerlingen 
V :  Zwak; 20% laagst scorende leerlingen 

Toetsen die we gebruiken zijn: 
Cito toetsen:
Rekenen voor kleuters: groep 2
Taal voor kleuters: groep 2
Rekenen- wiskunde: groep 3 tot en met 8
Spelling: groep 3 tot en met 8
Begrijpend lezen: groep 3 tot en met 8
Technisch lezen DMT en AVI: groep 3 tot en met 8 
Woordenschat: groep 3, 5 en 7

Overige toetsen:
Niet schoolse capaciteiten test (NSCCT): groep 4
Drempeltest: groep 7
CITO Entreetoets: groep 7
Centrale Landelijke Eindtoets Primair Onderwijs: groep 8

Tegen het eind van het schooljaar in groep 7 maken alle kinderen de 
drempeltest, indien u daar toestemming voor heeft gegeven. Hierdoor 
ontstaat een beeld van het niveau van ieder kind op dat moment, voor 
hun laatste jaar in groep 8. Deze
gegevens worden zeer uitgebreid bekeken en op grond daarvan wordt 
voor ieder kind aangegeven waar in het laatste jaar van de basisschool 
nog extra aandacht en oefening voor nodig is. In groep 8 nemen alle 
leerlingen deel aan de Centrale eindtoets van Cito.



Uitstroom naar voortgezet onderwijs

Ieder jaar verlaat een groep leerlingen de school, omdat zij hun basis-
schoolloopbaan beeindigen en naar het vervolgonderwijs gaan.
Ons huidige voortgezet onderwijs: 
•	 Praktijkonderwijs
•	 Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs (VMBO):
  o theoretische leerweg (vroeger mavo) 
  o gemengde leerweg (vroeger mavo) 
  o kaderberoepsgerichte leerweg
  o basisberoepsgerichte leerweg 
•	 HAVO 
•	 VWO 

De keuze waar een kind naar toe gaat vindt zorgvuldig plaats. 
De gehele schoolloopbaan worden de resultaten van de leerlingen 
bijgehouden door middel van observaties en LOVS Cito toetsen. 

In groep 7 wordt in april/mei de drempeltest afgenomen. Deze toets 
heeft tot doel de leerkracht inzicht te geven in de beheersing van de 
leerstof van de groep. Naar aanleiding van de uitslag van deze toets en 
de gegevens uit het LOVS systeem kan de leerkracht zien aan welke 
gebieden in het volgende jaar nog aandacht besteed moet worden in 
de groep of bij individuele leerlingen. 

In groep 8 is er begin van het schooljaar een algemene ouderavond, 
waarbij ouders van groep 8 uitleg krijgen over het voortgezet onder-
wijs. Alle leerlingen doen in april de Centrale eindtoets. In de maand 
maart moet een keuze worden gemaakt: welke school voor voortge-
zet onderwijs is het meest geschikt? Deze schoolkeuze wordt gedaan 
door ouders in overleg met hun kind. De school zal hierbij een advies 
geven, dat gebaseerd is op de leerresultaten en het beeld dat de school 
heeft ten aanzien van werkhouding, motivatie en sociale ontwikkeling 
van een leerling. Het advies wordt door de leerkracht van groep 8 in 
samenspraak met de directeur en de IB-er opgesteld. Een leerling kan 
aangenomen worden op de school voor voortgezet onderwijs als er 
twee positieve adviezen zijn, waarbij in ieder geval het advies van de 
basisschool. Het tweede positieve advies bestaat bijvoorbeeld uit een 
onafhankelijke eindtoets of het resultaat van extern onderzoek. 
Onze school heeft goede resultaten bereikt, wanneer het kind op de 
school voor voortgezet onderwijs terechtkomt waar het thuishoort. 

Hierbij spelen de volgende factoren een rol:
•	 de belangstelling van het kind
•	 de capaciteiten van het kind
•	 de inzet en de werkhouding van de leerling
•	 de sociaal-emotionele gesteldheid en 
•	 de persoonlijkheidsstructuur.
•	 Tijdens de schoolloopbaan krijgen we hier al een goed beeld van 

door de diverse toetsen en observaties.  



“Elk kind is uniek. 
Het leren kennen en het omgaan 
met al die verschillende persoon-

lijkheden maakt dit werk zo 
mooi, 

uitdagend en afwisselend.”

Angela



Uitstroom 

Een school kan slechts een bijdrage leveren aan de ontwikkeling 
van het kind en heeft een beperkte invloed op het slagen van 
een schoolloopbaan. Het is dan ook onjuist om 'schoolresultaten'    
zoals de uitslagen van toetsen of de vermelding van het aantal 
leerlingen dat naar een bepaalde school voor voortgezet onder-
wijs gaat, als enige graadmeter voor kwaliteit te beschouwen. 
De gemiddelde score van de Centrale Eindtoets is niet alleen  
afhankelijk van de kwaliteit van het onderwijs. De capaciteiten van 
de kinderen komen ook in deze uitslag naar voren.
De resultaten van de Cito- Eindtoets van de afgelopen 3 schooljaren, 
zijn weergegeven in het onderstaande schema: 

         Landelijk gemiddelde    Score Kindcentrum de Linde
2017-2018                       534,9                              533,5
2016-2017   535,1    535,7
2015-2016   534,5    535,1

In 2015-2016 en 2016-2017 zaten wij boven het landelijk  
gemiddelde. 

Uitstroomgegevens schooljaar 2017-2018
VMBO BL  VMBO BK/K VMBO T VMBO- HAVO 
                 10   12  1  

 
HAVO   HAVO-VWO  VWO
8   2   7
Kwaliteitsverbetering
Dat we op Kindcentrum de Linde staan voor goed onderwijs en 
goede kinderopvang mag duidelijk zijn. We zijn een Kindcentrum 
waar op een juiste manier en in een prettige sfeer wordt gewerkt. 
Vanzelfsprekend moet de aandacht voor kwaliteitsverbetering 
blijven. Op een aantal manieren werken we op Kindcentrum de 
Linde aan deze verbetering. 

Goede onderwijsmethoden en onderwijsmiddelen 
Aan de keuze van een nieuwe methode of  
onderwijsleermiddelen voor welk vak dan ook gaat een heel  
proces vooraf. Na een uitgebreide orientatie op het actuele  
aanbod, speelt een behoorlijk aantal criteria een rol. Voorop 
staat of de kinderen hiermee goed kunnen leren of er voldoende  
leerstof aanwezig is voor verschillende niveaus. Het materiaal 
moet voor de kinderen aantrekkelijk zijn, de handleiding voor 
de leerkracht overzichtelijk en de lessen moeten bij ziekte of  
afwezigheid van de leerkracht verantwoord overgenomen  
kunnen worden. 

“Ontdek en ervaar de 
wereld om je heen. 

geniet. 
Ga actief op zoek naar 

nieuwe kennis die je 
leven verrijkt”

Jeroen



Scholing van leerkrachten 
Nog belangrijker dan de methoden en onderwijsleermidde-
len die een school kiest, zijn de mensen die ermee werken.                        
Zij zorgen ervoor dat de methoden en andere middelen  
zinvol gebruikt worden, maar leveren ook een belangrijke  
bijdrage aan het pedagogisch klimaat in de groep. De leerkrach-
ten besteden veel tijd aan samenwerking en overleg. Doordat de  
maatschappij en dus ook het onderwijs verandert, volgen 
we nieuwe ontwikkelingen. Daarom zijn er vergaderingen,  
studiemiddagen en volgen leerkrachten nascholingscursussen, 
waardoor leerkrachten zich continu blijven professionaliseren. 
Middels collegiale consultatie kijken leerkrachten bij elkaar in 
de groep om met elkaar ervaringen en deskundigheid uit te  
wisselen. 

Leerlingvolgsysteem 
Door het leerlingvolgsysteem kunnen we de kinderen acht 
jaar lang volgen in hun cognitieve ontwikkeling en krijgen we  
waardevolle, aanvullende informatie. Het laat zien hoeveel een 
kind in een bepaalde periode heeft bijgeleerd. Mocht deze  
ontwikkeling niet naar wens verlopen, dan gaan we de juiste hulp 
voor het kind zoeken. Tevens geeft het leerlingvolgsysteem 
ons gegevens over ons onderwijs op groeps- en schoolniveau.  
Gegevens die voor ons erg waardevol zijn en waar we rekening 
mee houden binnen onze dagelijkse onderwijspraktijk.
 

 
Op samenwerkingsverbandniveau is afgesproken dat het    
onderwijs steeds meer een adaptief karakter moet 
gaan krijgen. Essentieel hierbij is het afstemmen van de  
onderwijsbehoefte op het kind en, indien extra hulp nodig is,  dit 
zoveel mogelijk in de eigen groep te realiseren. Om dit te bereiken, 
zullen we hard moeten werken aan een aantal voorwaarden zoals,  
onder andere een goed klassenmanagement, instructie op maat,                                                                                                 
inzicht in diversiteit in onderwijsbehoeftes. In de komende  
jaren heeft het ondersteuningsbeleid van Kindcentrum de Linde  
bovengenoemde insteek.

Kwaliteitsverbetering

..



“Bewonder hoe bijzonder je bent, 
niet perfect is ook goed.”

Karlijn

Ouderbetrokkenheid

Voor de opvoeding van het kind naar volwassenheid zijn de  
ouders de eerstverantwoordelijken. Als afgeleide en in het verlengde  
daarvan, dragen school en leerkrachten daarin bij, met name in de 
onderwijskundige ontwikkeling.
Voor een goede begeleiding van kinderen is een open  
communicatie tussen leerkrachten en ouders erg belangrijk.  
Door een soepele uitwisseling van informatie kunnen ouders en school 
elkaar op een zinvolle manier aanvullen bij onderwijs en opvoeding.  

Ouders helpen de school
Door de inzet van enthousiaste ouders en verzorgers zijn  
extra activiteiten op school mogelijk. Het school-
reisje, de sportdag, de carnavalsviering, kerstvie-
ring, Sinterklaas enz. zouden moeilijk door kunnen gaan  
zonder hulp van ouders. Daarnaast ondersteunen zij bij feesten en  
activiteiten, begeleiden van excursies, de musical.
Hierbij is de betrokkenheid van alle ouders welkom.  
Iedereen kan een actieve rol hebben binnen de school. Dit kan zowel bij  
activiteiten, als binnen de groep van uw kind.
 
Ouderbijdrage
In principe bekostigt de overheid het basisonderwijs. Om naast het 
normale programma al extra activiteiten te kunnen organiseren, 
vraagt de ouderraad u jaarlijks een vrijwillige bijdrage. 

De vrijwillige bijdrage in het schooljaar 2018-2019 is vastgesteld op 
30,00 euro per kind in de groepen 1 t/m 7. Dit bedrag is opgebouwd 
uit 20,00 euro voor het schoolreisje en 10,00 euro voor overige 
activiteiten. 

Voor leerlingen van groep 8 is de ouderbijdrage 15,00 euro per 
kind, aangezien zij niet op schoolreis gaan. Zij betalen alleen voor de  
overige activiteiten. Voor het schoolkamp geldt een aparte  
bijdrage die door de school wordt geind. Via een automatische  
incasso wordt de ouderbijdrage op twee momenten in het  
schooljaar geind.



In de openbare jaarvergadering van de oudervereniging (OR 
en MR) aan het begin van het schooljaar wordt bekeken of de  
ouderbijdrage gewijzigd moet worden.

De klassenouder
Iedere groep heeft zijn eigen klassenouder. Deze ouder is de  
contactpersoon tussen de leerkracht en de ouders van die groep.         
De klassenouder ondersteunt bij diverse activiteiten in de groep, 
zoals de verjaardag van de leerkracht en eventuele excursies.  
Een klassenouder zal zo nodig de hulp inroepen van de andere  
ouders. De leerkracht en de ouders bespreken wie de klassenouder 
wordt.

Ouderhulp 
U kunt als ouder op allerlei manieren actief zijn op  
Kindcentrum de Linde. Een school in deze tijd kan eenvoudig niet 
zonder uw hulp. Zo kunt u daadwerkelijk binnen de groep helpen bij  
bijvoorbeeld groepslezen, speelwerken, handenarbeid, het  
begeleiden van een groepje tijdens feesten, enz.  
Er zal regelmatig een beroep op u gedaan worden. Er zijn ook 
groep overstijgende activiteiten zoals het organiseren van  
feesten of bijvoorbeeld het zitting nemen in werkgroepen.  
Tot slot kan ook beleidsmatig worden meegedacht via het 
bestuur van de oudervereniging of medezeggenschapsraad.

De medezeggenschapsraad 
Om een school goed te laten functioneren is het belangrijk           
tegemoet te komen aan de belangen van zowel ouders als  
leraren. De beleidsplannen van het schoolbestuur worden dan 
ook door de medezeggenschapsraad beoordeeld, er wordt 
advies uitgebracht en er wordt al dan niet instemming  
verleend.  Maar  ook  op  schoolniveau heeft de MR een 
belangrijke stem wanneer het gaat om onderwijs en  
opvoeding en wijzigingen in de organisatie. De MR van  
Kindcentrum de Linde bestaat uit 3 teamleden en 3 ouders. 
Een keer per maand wordt vergaderd, deze bijeenkomsten zijn 
voor een ieder toegankelijk. Een samenvatting van de notulen 
van deze vergaderingen staan kort na de vergaderingen in de 
Nieuwsbrief. Bovendien is er een Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad (de GMR) die de belangen van alle 
scholen binnen ons bestuur behartigt inzake de bovenschoolse 
beleidsvoornemens. Twee leden van onze MR, een ouder en 
een leraar, hebben in de GMR zitting. 

Ouderbetrokkenheid

..



De oudervereniging
De ouderraad organiseert een groot aantal activiteiten. Voorbeelden 
van activiteiten zijn: de ontvangst van Sinterklaas, de Kerstviering, de 
sport- en speldag en schoolreizen. Daarvoor kent de ouderraad een 
groot aantal commissies voor de organisatie van die activiteiten. In 
die commissies zijn ook leerkrachten actief.

De OR telt bij het verschijnen van deze schoolgids 11 leden.

Informatie aan onze ouders

Website
In schooljaar 2016- 2017 hebben we onze website vernieuwd.  
We hebben nu een mooie en moderne website. Deze website  
gebruiken wij om u zo goed mogelijk te informeren. U vindt 
op deze website alle informatie over ons onderwijs en onze  
kinderopvang, maar ook actueel nieuws. En daarnaast vindt u 
op onze website formulieren voor aanvragen van verlof en  
inschrijfformulieren. 

Sociale-media 
Net als in heel de maatschappij maken wij ook op de Linde  
gebruik van sociale media. Kindcentrum de Linde heeft een eigen 
Facebook pagina genaamd ‘Kindcentrum de Linde’. Sociale media 
zorgen ervoor dat we het onderwijs dat we verzorgen voor u 
kind, dichterbij u kunnen brengen. 

Nieuwsbrief
Wekelijks houden wij u via de Nieuwsbrief op de hoogte van 
allerlei zaken die binnen ons Kindcentrum. Informatie en  
mededelingen vanuit school en de kinderopvang, bijdragen van 
kinderen en ingezonden stukken. De Nieuwsbrief versturen wij 
per email en verschijnt wekelijks. We hanteren geen vaste dag. 
Drie keer per jaar houden wij u via een ontwikkelingsmemo op de 
hoogte van de onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen binnen ons 
Kindcentrum en ontwikkelingen op samenwerkingsverband.



Jaarkalender
In de eerste week van het schooljaar ontvangen ouders een  
jaarkalender. Daarin worden alle op dat moment bekende  
vakanties, feestdagen, studiedagen, vrije dagen, activiteiten, etc. 
opgenomen. 

Informatieavond
Aan het begin van elk nieuw schooljaar wordt u uitgenodigd voor 
een informatieavond. Deze start met een algemeen gedeelte  
waarin de speerpunten van het schooljaar gepresenteerd worden. 
Daarna kunt u kennis maken met de nieuwe leerkracht(en) en de 
groep van uw kind. 

Open dag en Informatieavond en open dag voor ouders drie-
jarige kinderen.
In maart 2019 (zie schoolkalender) organiseren we wederom een 
informatieavond voor ouders die op zoek zijn naar een school 
voor hun kind. In dezelfde week is er een open dag op onze school 
om diezelfde ouders kennis te laten maken met de dagelijkse  
onderwijspraktijk. U bent natuurlijk ook gedurende het gehele 
schooljaar van harte welkom om een kijkje te komen         nemen 
op onze school. U kunt een afspraak maken met de directie die u 
graag de school laat zien. U bent van harte welkom!!

Kind bespreking groep 1-2 
Na de start van uw kind worden ouders in de eerste 6 weken  
uitgenodigd voor een gesprek met de leerkracht. Daarnaast  
worden ouders minimaal twee keer per jaar uitgenodigd voor een 
gesprekje over hun kind. 
Uw kind krijgt (als het langer dan drie maanden op school zit) twee 
keer per jaar een rapport, in januari en juni. Het is ook mogelijk om 
na de start van uw kind op onze school een ochtend in de klas te 
komen kijken. 

Rapportavonden 
Het eerste rapport krijgt uw kind in januari en het tweede rapport 
aan het einde van het schooljaar (juni). Wij vinden het belangrijk om 
gedurende het jaar met u te communiceren over de ontwikkeling 
van u kind. Dit houdt in dat we naast de schriftelijke rapportage u 
een aantal keer per jaar willen uitnodigen om te komen praten over 
de ontwikkeling van uw kind.

•	 Eerste oudergesprek in oktober: Alle ouders worden  
uitgenodigd om met de leerkracht de ontwikkeling van hun kind 
te bespreken.

•	 Tweede oudergesprek in januari: De kinderen krijgen hun  
eerste rapport waarbij weer alle ouders een uitnodigingen 
ontvangen voor een tienminutengesprek met de leerkracht. 
 
 

Informatie aan onze ouders



 

•	 Derde oudergesprek in juni: De leerlingen krijgen het  
tweede rapport met tevens de mogelijkheid tot facultatieve  
oudergesprekken.

Overgang naar voortgezet onderwijs
Bij het eerste gesprek in in oktober krijgen de  
ouders/verzorgers van kinderen in 
groep 8 een voorlopig advies voor het  
voortgezet onderwijs. Hierna volgt een informatieavond over het  
voortgezet onderwijs. Ook volgt er uitleg over onder meer de  
procedures, de onderwijsvormen en de  
toelatingseisen. Ook krijgen ouders bericht over de  
mogelijkheden voor deelname  
(op eigen kosten) aan een psychologisch  
onderzoek.
In april wordt door alle kinderen deelgenomen aan de  
Centrale Eindtoets. Voorafgaand aan de uitslag van 
deze toets worden alle ouders uitgenodigd voor een  
adviesgesprek met daarin het  
advies van de basisschool. Het voortgezet  
onderwijs organiseert diverse open avonden. Data kunt u vinden in  
advertenties in de pers en op de websites van de V.O.-scholen. 
Als de schoolkeuze is gemaakt, moeten ouders zelf hun kind  
aanmelden. Een kopie van het legitimatiebewijs of uittreksel van 
het bevolkingsregister is gewenst. Het eventueel beschikbare 
psychologisch rapport kan door de ouders overhandigd worden. 
De school zorgt voor doorzending van een onderwijskundig   
rapport en de uitslag Centrale Eindtoets. Ook ouders/verzorgers 
krijgen een afschrift van het onderwijskundig rapport.

Contact met de leerkracht 
Het contact met de leerkracht is belangrijk voor het  
welbevinden van uw kind. De leerkracht heeft meestal na schooltijd 
wel tijd voor een kort gesprek waar nodig. Voor een langer gesprek  
kunnen ouders altijd een afspraak maken. 
’s Ochtends voordat de school start komen de leerkrachten de 
kinderen buiten ophalen. Dat is een moment waarop ouders een 
korte mededeling kunnen doen. Om 8.30 start de leerkracht 
met de groep. Contact met directie en intern begeleiders is ook  
altijd mogelijk. Deze kunt u altijd aanspreken. De deur staat voor 
u open. Als het nodig is kan snel een afspraak gemaakt worden. 

Contact met de school

Om voor de hand liggende redenen verzoeken we u om tijdig  
bericht te geven van: 
•	 Ziekte 
•	 Verlof: bezoek aan huisarts, tandarts, ziekenhuis enz kan  

doorgegeven worden aan de leerkracht. 
•	 Voor aanvraag verlof voor andere afwezigheid zoals onder  



Contact met de leerkracht

“Van mij mag je gewoon zijn wie je bent.
Als er dingen niet lukken, heb je niet 

gefaald maar geleerd.”

Danielle

andere feesten, begrafenissen enz. kunt u verlof aanvragen door 
voorafgaand een formulier in te vullen.

•	 Gezinswijzigingen, verhuizingen, nummer wijziging (ook mobiel) 
graag doorgeven aan onze administratie 

•	 Gebeurtenissen die uw kind erg uit zijn gewone doen brengen 
•	 Als het kind niet deel kan nemen aan de gymlessen op medische 

gronden. 

Mail
In de huidige tijd van snelle communicatie via multimedia is e-mail 
een onmisbaar item geworden. Alle medewerkers van Kindcentrum 
de Linde hebben dan ook hun eigen persoonlijke e-mail account. 
Ouders en leerlingen kunnen hier gebruik van maken om korte 
praktische vragen te stellen of bijvoorbeeld een afspraak te maken 
voor een gesprek. Inhoudelijke zaken bespreken we niet via de mail. 
Hiervoor maken we graag een (telefonische) afspraak. 

Informatievoorziening gescheiden ouders 
•	 Beide ouders hebben evenveel recht op schoolinformatie.  

Het betreft hier de schoolgids, uitnodigingen voor informatie- 
en ouderavonden, school- en toets resultaten, rapporten over  
verwijzing naar het vervolgonderwijs.

•	  Op onze school gaat de informatie via de kinderen mee naar 
huis. Wanneer de ouders van een kind gescheiden leven, gaat 
de informatie dus naar de ouder waarbij het kind woont. 

•	 Het is plicht van de verzorgende ouder om de andere ouder 
op de hoogte te houden van belangrijke zaken die het kind  
betreffen, dus ook alle verslagen te verstrekken over de  
schoolontwikkeling van het kind.

•	  Mocht dit door omstandigheden niet gebeuren dan kan de niet 
verzorgende ouder altijd de school verzoeken om informatie 
over de schoolontwikkeling van zijn/haar kind te           geven.  
De school zal deze gegevens moeten verstrekken. We  
zullen de verzorgende ouder hierover inlichten. Indien de                        
verzorgende ouder bezwaar heeft tegen  
informatieverschaffing aan de andere ouder, is dat voor ons 
geen reden om de gevraagde informatie niet te verschaffen. 
Voor de school staat het belang van het kind voorop.



“Een kind mag zijn wie hij is, moet 
zich veilig voelen en vetrouwd. 

Zodat hij zich kan ontwikkelen en 
kan opgroeien tot en zelfstandig , 

mooi mens”

Lieke

DE KLACHTENREGELING

Een veilige school 
Natuurlijk wilt u uw kind naar een veilige school sturen. 
Veilig voor kinderen, leerkrachten en alle anderen die met 
onze school te maken hebben. Een gevoel van veiligheid  
vinden wij erg belangrijk, voorwaarde zelfs om tot leren te komen.  
Wij voelen ons, samen met u, verantwoordelijk voor het  
realiseren van een veilig klimaat. Een van de belangrijkste zaken 
daarbij is het voorkomen van machtsmisbruik. 

Klachtenregeling, machtsmisbruik en  
vertrouwenscontactpersonen.
U kunt met vragen, kritische opmerkingen en klachten bij 
de groepsleerkracht terecht als het gaat over uw kind of de  
klassensituatie. Als het gaat over meer algemene zaken kunt u 
de directeur aanspreken.

Wanneer het contact met de leerkracht onverhoopt niet 
naar tevredenheid verloopt, kunt u gebruikmaken van de  
schoolinterne klachtenregeling. De directeur is dan  
contactpersoon en altijd de bemiddelaar. Dit betekent dat u een 
gesprek aangaat met de directeur: Deze hoort de klacht en gaat 
daarmee naar de leerkracht. 



“Een kind mag zijn wie hij is, moet 
zich veilig voelen en vetrouwd. 

Zodat hij zich kan ontwikkelen en 
kan opgroeien tot en zelfstandig , 

mooi mens”

Lieke



Klachtenregeling

De directeur vraagt de leerkracht opnieuw met u in gesprek 
te gaan en samen tot een oplossing te komen. Wanneer dit  
onverhoopt niet lukt, volgt een gesprek tussen ouder en  
leerkracht waarbij de directeur de gespreksleider is. Indien ook 
dat niet lukt, kunt u een klacht indienen bij de voorzitter van 
SKOBOS.

Als u een probleem hebt op schoolniveau kunt u de klacht  
bespreken met de directeur. Lukt dat niet, dan kan de voorzitter 
van de medezeggenschapsraad of ouderraad worden gevraagd 
te bemiddelen. Wanneer dit niet tot het gewenste resultaat leidt, 
kunt u uw klacht indienen bij de voorzitter van SKOBOS

Ook kunt u - als u dit wenst - contact opnemen met een van de 
onafhankelijke vertrouwenspersonen. Deze zijn:
Dhr. W. van Nunen (Diaken)  Tel: 0499-570260    
Mevr. Vugts–Kuiper (huisarts) Tel: 0499 – 323106 
   
U kunt gebruik maken van de formele Klachtenregeling voor 
het Katholiek Onderwijs als al uw pogingen om met de school 
en SKOBOS een probleem op te lossen mislukken:
Klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
Tel.: 070-3925508 (van 09.00 -12.00 uur)
Fax: 070-3020836

Interne vertrouwenscontactpersoon
Op Kindcentrum de Linde is een interne  
vertrouwenscontactpersoon aanwezig ten behoeve van  
leerlingen/ouders bij klachten over machtsmisbruik. Dat is 
juf Karlijn Versteden. Leerlingen en/of ouders kunnen bij 
deze persoon terecht in geval van machtsmisbruik of een  
vermoeden daarvan. De interne vertrouwenscontactpersoon 
bespreekt welke stappen ondernomen zouden kunnen wor-
den. Eventueel wordt doorverwezen naar een externe vertrou-
wenscontactpersoon. Zowel de interne contactpersoon als de  
externe vertrouwenspersonen hebben een  
geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat er alleen met uw  
toestemming aan anderen informatie gegeven mag worden. 

Verlaten, schorsing of verwijderen van school
De meeste leerlingen verlaten aan het eind van groep 8 de school 
en gaan naar het voortgezet onderwijs. In elk geval verlaten              
leerlingen de basisschool aan het einde van het schooljaar waarin 
zij de leeftijd van veertien jaar hebben bereikt. 



Spijbelen
Wanneer een leerling zonder opgaaf van redenen verzuimt, krijgen 
de ouders daarvan bericht met het verzoek alsnog de reden van  
verzuim te geven. Ongeoorloofd verzuim, ook minder dan drie 
dagen, wordt gemeld bij de ambtenaar leerplichtzaken van de  
gemeente.

Afwezigheid vanwege medische of andere indicaties
Het aantal bezoeken aan medische en pedagogische instanties 
is explosief gestegen. Het betekent een inbreuk in de organisa-
tie van de klas en de continuiteit van het leerproces. Wij verzoe-
ken de ouders om bezoeken aan huisarts, logopedist, tandarts,  
fysiotherapeut en dergelijke na schooltijd te plannen. 

De directie is verplicht om ongeoorloofd schoolverzuim door te 
geven aan de ambtenaar leerplichtzaken. 
Verzoeken om verlof moet u tijdig vooraf bij de directie indienen. 
De school houdt een verzuim-registratie bij.
Schorsen en verwijderen van leerlingen (art. 11 B en 11 C)

Schorsen
Schorsen is een ultieme straf die alleen toegepast wordt, als 
een ‘afkoelingsperiode’ na een opeenvolging van kwalijke  
incidenten en wangedrag wenselijk is. Voordat een schorsing 
een feit is, wordt een gesprek gevoerd met de ouders. Het  
bestuur van onze school en de leerplicht-ambtenaar worden op de  
hoogte gesteld van de schorsing en de duur van de schorsing.

Verwijderen
Een leerling wordt van school verwijderd:
Als er voor de betreffende leerling op onze school geen  
mogelijkheden meer zijn om na herhaaldelijk wangedrag, 
dat al minimaal een schorsing heeft opgeleverd, normaal te  
kunnen functioneren. Tevens wordt hierin de mate waarin andere  
kinderen disfunctioneren door het gedrag van de betreffende 
leerling betrokken.
Als de ouders niet bereid zijn mee te werken aan een  
noodzakelijke overplaatsing om het kind na wangedrag op een 
andere (basis)school een nieuwe kans te geven.

Een kind wordt pas van school verwijderd, nadat er overleg        
geweest is met de ouders en het schoolbestuur. Weigeren de  
ouders overleg, dan zal het bestuur een bindend besluit nemen in 
het belang van het kind en de school.



“Ik vind het belangrijk dat elk kind 
zichzelf kan zijn. Als je lekker in je 
vel zit en graag naar school gaat, 

wordt leren veel leuker!”

Maartje

Het team van Kindcentrum de Linde

Directie
De directie op Kindcentrum de Linde bestaat uit een  
directeur.  Hij heeft de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het  
schoolbeleid en de kwaliteit van de kinderopvang op onze locatie. 
De taken van de directie richten zich op de schoolorganisatie, de 
financien, beheer, onderwijsvernieuwingen, sfeer, begeleiding en 
het welzijn van eenieder die bij ons Kindcentrum betrokken is. 

Groepsleerkracht
De groepsleerkracht is optimaal verantwoordelijk voor de 
gang van zaken in de groep. Naast het lesgeven betekent dit  
voorbereiden, corrigeren, vastleggen van leerling gegevens,  
contact onderhouden met ouders. 
Er wordt deelgenomen aan vergaderingen en geparticipeerd in 
werkgroepen. Er kan volledig of parttime gewerkt worden.

Interne begeleider 
De intern begeleider is verantwoordelijk voor de organisatie van 
de leerlingenondersteuning. Hij/zij houdt zich vooral bezig met de  
begeleiding  van leerkrachten van leerlingen die extra ondersteu-
ning nodig hebben. De intern begeleider maakt samen met de di-
recteur beleid voor de ondersteuningsstructuur binnen de school 
en stuurt deze ook mee aan. De intern begeleider draagt deze  
verantwoordelijkheid in nauwe samenwerking met de directeur. 



Het team van Kindcentrum de Linde

Daarnaast zijn de twee intern begeleiders verantwoordelijk voor 
de ondersteuningsvergaderingen. Dit zijn vergaderingen die in 
het teken staan van alle gespreksonderwerpen en zaken die te  
maken hebben met ondersteuning, zorg en passend onderwijs. De  
directeur is eindverantwoordelijk voor de inhoud van deze  
vergadering. 

Op Kindcentrum de Linde zijn meneer Frans van de Wal en juf 
Germy Sinke de Interne Begeleiders. 

Concierge 
Een concierge zorgt voor het aannemen van telefoontjes bij bijv. 
ziekte of overblijven, voor het onderhoud, het kopieren, de koffie 
en de thee, de verzorging van de personeelsruimte en nog veel 
meer. Meneer Rene Graafmans is onze concierge. 

Administratie 
Voor administratieve en secretariele werkzaamheden is 
een      medewerkster aangesteld. Zij werkt op maandag-  en  
dinsdagochtend en donderdag de gehele dag.  
Juf Gemma Robben is onze administratief medewerkster. 

Vervanging van de leerkrachten 
We proberen het zo te regelen dat duocollega’s elkaar  
vervangen bij ziekte of korte afwezigheid. Dat is echter niet  
altijd mogelijk. We hebben gelukkig een aantal vaste mensen die 
de school en de kinderen goed kennen. Toch geeft vervanging 
weleens onrust. We doen ons uiterste best deze afwezigheid 
van personeelsleden zo goed mogelijk op te vangen en tot op 
heden is ons dat heel goed gelukt. 

Stagiaires 
Elk jaar loopt een aantal studenten van de PABO (leerkracht) 
en ROC (onderwijsassistent) op onze school stage. De  
studenten worden begeleid door de leerkracht van de groep 
waarin zij stage lopen. Ook geven stagiaires in opdracht van 
de leerkracht een aantal lessen aan de kinderen. Zo doen zij  
praktijkervaring op. Daarnaast komt de vaste leerkracht hierdoor 
in aanraking met nieuwe ontwikkelingen en inzichten. De vaste 
leerkracht blijft eindverantwoordelijk voor zijn of haar groep. 
Wanneer een stagiaire vanuit de opleiding de opdracht krijgt om 
een aaneengesloten periode les te geven in een bepaalde groep, 
wordt u hierover geinformeerd.

..
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..

..



Aanmelding en toelating 
Als u belangstelling heeft voor de school kunt u een afspraak 
maken voor een rondleiding. Tijdens deze rondleiding wordt u 
geinformeerd over de school en is er ruimte voor het stellen 
van vragen. In de maand maart hebben we ieder schooljaar een  
informatieavond voor ouders van nieuwe leerlingen.  
Aansluitend is er een open dag om de onderwijspraktijk van dichtbij te  
ervaren. Kinderen vanaf vier jaar zijn van harte welkom. We  
hebben geen wachtlijst. Enkele weken voordat uw kind vier jaar 
wordt en op het moment dat wij weten in welke groep uw kind 
geplaatst is, krijgt u een uitnodiging om afspraken i.v.m. het 
eerste kennismaken. Dit kan gedurende 5 dagen. Als u uw kind 
heeft aangemeld, gaan we ervan uit dat u de schoolgids en het  
schoolplan accepteert. Kinderen die van een andere school  
komen noemen we zij-instromers. Voorafgaande aan  
aanmelding van deze leerlingen vindt er altijd een gesprek plaats 
met directie. In een gesprek wordt er gekeken naar specifieke  
onderwijsbehoeftes van de leerling en wordt ook gekeken of wij 
de juiste school zijn voor het kind. 
De directie of intern begeleider zullen voor nadere informatie ook 
contact opnemen met de huidige school van het kind. 
Vervolgens zal bepaald worden of het kind toelaatbaar is 
op onze school. Als uw kind toelaatbaar is, ontvangt u een  
aanmeldformulier. U krijgt ook bericht wanneer u kennis kunt  
maken met de leerkracht van uw kind. Ouders zijn verplicht alle 
relevante informatie over het kind te verstrekken aan school en het 
inschrijfformulier geheel naar waarheid in te vullen en samen met 
een kopie van ID of paspoort aan de school te geven. 

Afmelding van leerlingen 
Als uw kind ziek is of afwezig voor doktersbezoek, dan kunt u dat 
voor schooltijd telefonisch aan ons laten weten (0499-550355) 
Mocht een kind afwezig zijn zonder bericht, dan zullen we in de 
loop van de ochtend contact met u opnemen om te vragen naar 
de reden van afwezigheid. 

Bewegingsonderwijs 
De kleuters gymmen op onregelmatige tijden, afhankelijk van het 
weer. ‘s Zomers wordt er zoveel mogelijk buiten gespeeld, terwijl 
’s winters de kleuters in de speelzaal spelen. De meeste kinderen 
hebben op school een tasje, voorzien van een naam, met daarin 
gymschoenen. De groepen 3 t/m 8 krijgen gymonderwijs in de 
gymzaal naast onze school. De kleuters nemen een gymbroekje, 
shirtje en gymschoenen in een tas mee naar school. Deze blijft 

.



van vakantie tot vakantie op school. Voor elke vakantie wordt de 
tas mee naar huis gegeven, zodat de kleding gewassen kan wor-
den en kan worden gecontroleerd of alles nog past.

Bijzondere activiteiten voor kinderen
Ieder jaar vinden er bijzondere activiteiten plaats.  
Voorbeelden hiervan zijn de activiteiten voor het goede doel, 
de sportdag, Doe-middag, schoolreisjes en excursies. In groep 
7 doen de kinderen mee aan het landelijk verkeersexamen  
(theoretisch en praktisch). Het schoolkamp en de musical 
van groep 8 zijn activiteiten, waar de kinderen naar uitkijken.  
In het begin van het schooljaar wordt in iedere klas uitgebreid  
aandacht besteed aan de verkeersveiligheid. 

Eerste Communie/Vormsel 
In groep 4 kunnen kinderen, die zich hiervoor opgeven, zich in     
samenwerking met de parochie voorbereiden op de eerste Heilige 
Communie. Dit geldt ook voor de kinderen in groep 8, die zich  
willen laten vormen. Voor deze kinderen en hun ouders wordt 
er door de parochie enige tijd vooraf aan de voorbereiding een  
informatieavond georganiseerd in het pastoraal centrum.

Fietsen op school 
De fietsenrekken op school hebben een beperkte capaciteit. Wij 
verwachten van de kinderen dat zij hun fiets netjes in het rek  
zetten. De stalling geschiedt geheel op eigen risico. Omdat de 
speelplaats een veilige speelgelegenheid moet zijn, mag er beslist 
niet gefietst worden. Dit geldt niet alleen voor kinderen maar ook 
voor ouders/verzorgers. 

Fruit eten 
Voor de pauze is er in de groepen 1 t/m 4 gelegenheid om een  
tussendoortje te eten en/of te drinken. De groepen 5 t/m 8 eten 
hun fruit in de ochtendpauze buiten op. We willen u met nadruk 
vragen om een gezond pauzehapje mee te geven. 

Gevonden voorwerpen 
Als uw kind iets verloren heeft, kunt u gaan kijken in de zwarte kist 
die in de aankomsthal staat. Hier worden alle gevonden spullen in 
gelegd. We adviseren u de naam van uw kind te zetten op spullen 
die moeilijk herkenbaar zijn, omdat ze veel op elkaar lijken, of op 
losse spullen die snel kwijtraken als mutsen, dassen, gymspullen 
enzovoort.



Overige praktische zaken
Gezonde broodtrommel
In verband met het continurooster blijven alle kinderen op 
school over.Wij vinden het belangrijk om bij kinderen gezond  
eetgedrag te bevorderen. Vandaar dat wij u vragen om uw kind een 
gezonde lunch mee te geven. In de lunchtrommel kunt u naast de  
boterhammen denken aan een stukje fruit of groenten.  
Snoepgoed en frisdrank met prik is niet toegestaan. 
Verder is het belangrijk dat het lunchtrommeltje/het fruitbakje en 
de drinkbeker van uw kind voorzien zijn van hun naam.

Hoofdluis 
Hoofdluis is een hardnekkig probleem dat elk jaar wel een aan-
tal keren de kop opsteekt. In overleg met de GGD zijn daarom  
afspraken gemaakt:

•	 Na elke vakantie vinden er op maandag controles plaats door 
de ‘luizenmoeders’.

•	 Als er hoofdluis of neten worden gevonden, neemt school 
contact op met de ouders. 

•	 Indien er levende luisjes gesignaleerd worden, wordt u  
verzocht uw kind meteen op te halen van school en te  
beginnen met de behandeling. De kinderen kunnen na  
behandeling weer naar school.

•	 Na een week volgt een controle door de ‘luizenmoeders’ in 
de klas waar hoofdluis is geconstateerd.

Onderwijsinspectie 
Jaarlijks heeft de Inspectie van het onderwijs met ons contact. 
Er wordt regelmatig een schoolbezoek afgelegd waarbij de  
aandacht vooral gaat naar een specifiek onderwerp.  
Aanbevelingen die voortkomen uit deze bezoeken worden in de 
daaropvolgende jaren weer besproken. Op deze manier wordt 
er op een positieve, duidelijke wijze een vinger aan de pols  
gehouden als het gaat om verbetering en ontwikkeling van de 
kwaliteit van ons onderwijs.

De Inspectie is voor ouders/verzorgers op de volgende  
manieren bereikbaar:
•	 Internet : www.onderwijsinspectie.nl 
•	 Vragen over onderwijs: Tel: 0800-8051 
•	 Via het contactformulier op de website kunt u via email con-

tact opnemen. 
•	 Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, 

ernstig psychisch of fysiek geweld: Meldpunt vertrouwensin-
specteurs: Tel: 0900-1113111 

Op 18 januari 2016 heeft de OnderwijsInspectie op bezoek  



gebracht aan onze school. De Inspectie concludeert dat wij op 
alle onderdelen voldoende scoren (score 3 van 4). 

Jeugdgezondheidszorg 
Onze school werkt samen met het team Jeugdgezond-
heidszorg van de GGD. Dit team bestaat uit een jeugdarts,  
jeugdverpleegkundige, assistente, psycholoog en een  
preventiemedewerker. We leggen kort uit wat dit team voor de 
ouders, verzorgers en leerlingen kan betekenen. 

Contactmomenten 
Tijdens de basisschoolperiode komen alle leerlingen van groep 
2 en 7 op een vast moment in contact met de medewerkers van 
het team Jeugdgezondheidszorg. Zij kijken naar de lichamelijke, 
psychische en sociale ontwikkeling van uw kind. Denk aan groei, 
motoriek, leefstijl, spraak en taal, maar ook aan schoolverzuim en 
gedrag. U kunt bij elk contactmoment aanwezig zijn. 

Inentingen
In het jaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt hij of zij de laatste 
twee inentingen tegen DTP (Difterie, Tetanus en Polio) en BMR 
(Bof, Mazelen en Rode hond). Meisjes van 12 jaar krijgen ook de  
vaccinatie tegen HPV (baarmoederhalskanker). De GGD verstuurt  
hiervoor uitnodigingen.

Gezonde school 
De GGD helpt bij het realiseren van een veilige, gezonde en 
hygienische school. Bijvoorbeeld door het voorkomen en  
bestrijden van hoofdluis en het geven van voorlichting over een 
gezonde leefstijl. Ook doet de GGD metingen over een gezond 
leefklimaat en adviseert de school hierin. 

Over de GGD
Vanuit de Wet Publieke Gezondheid is de GGD verantwoorde-
lijk voor de jeugdgezondheidszorg van kinderen van 4 t/m 19 jaar.  
De GGD zet zich in om eventuele gezondheidsproblemen en  
risico’s op te sporen en zo veel mogelijk te beperken. Onder meer via  
gezondheidsonderzoeken houdt de GGD (in samenwerking met 
de school) zicht op de lichamelijke, geestelijke en emotionele  
ontwikkeling van kinderen en jongeren. Zo ook op de  
gezondheidssituatie van uw kind. De GGD gaat zorgvuldig om met 
alle persoonsgegevens van u en uw kind.

De GGD is partner van TeamWijzer.

Heeft u vragen?
Stuur een e-mail naar: mijnkindendeggd@ggdbzo.nl
Vermeld altijd de voor- en achternaam en geboortedatum van uw 
kind.
Of bel de GGD Brabant-Zuidoost via: 088 0031 414 op maandag 
t/m vrijdag: 9.00 - 11.00 uur en 14.00 - 15.00 uur
Kijk op de website www.ggdbzo.nl/ouders   

Inspectie &  GGD



Overige praktische zaken

Kinderpostzegels 
De kinderen van groep 8 doen mee met de landelijke Kinderpost-
zegelactie. Rond oktober komen ze uw bestelling opnemen, rond 
november afleveren. We ondersteunen de actie aangezien de  
opbrengst ten goede komt aan kinderen die dat hard nodig  
hebben.
 
Mobiele telefoons 
Sommige ouders willen dat hun kind op school een mobiele telefoon 
bij zich draagt. Als leerlingen een mobiele telefoon meenemen is dit 
op eigen risico. Op de Linde is de afspraak dat mobiele telefoons uit 
staan tijdens de schooltijden inclusief de pauzes en het overblijven. In 
de groepen 6 t/m 8 worden de telefoons in de klas in een daarvoor 
aanwezig kastje gelegd op verantwoordelijkheid van de leerling. Als 
de leerling zich niet houdt aan de bovenstaande afspraken dan neemt 
de leerkracht de telefoon in. De ouder kan de telefoon na schooltijd 
bij de leerkracht ophalen.

Leerling administratie 
Op school beschikken wij over een leerlingenadministratie. Deze 
is gebaseerd op gegevens die u hebt verstrekt toen uw kind bij 
ons op school kwam. In de loop van de tijd kunnen er mogelijk  
veranderingen in de gegevens ontstaan: bijvoorbeeld  
adreswijzigingen, wijziging van telefoonnummer, etc. 
In de praktijk blijkt het voor de groepsleraar erg praktisch te zijn 
om te beschikken over telefoonnummers van het werk van de  
ouders/verzorgers. Wilt u steeds de wijzigingen aan school  
doorgeven? Wij zorgen er dan voor dat ons bestand wordt  
bijgewerkt. 

..



“Kinderen mogen de hele dag 
laten zien wat ze kunnen.

Maar wat ze kunnen, moeten ze 
ook laten zien!”

Frans



Ieder kind is de eerste dag van de maand na zijn/haar vijfde  
verjaardag leerplichtig. De directeur mag ‘om gewichtige redenen’, 
zoals de wet dat noemt, per schooljaar maximaal 10 dagen verlof 
geven. Het kan daarbij gaan om belangrijke gebeurtenissen binnen 
gezin of familie. Er kunnen zich situaties voordoen waardoor het 
voor u onmogelijk is om binnen de schoolvakanties op vakantie te 
gaan. Aanvragen voor extra vakantieverlof worden voorgelegd aan 
de leerplichtambtenaar. Het advies dat gegeven wordt, beschouwt 
de directeur als bindend. Uiteraard is toestemming afhankelijk van 
een aantal duidelijk omschreven voorwaarden, vastgelegd in de  
leerplichtwet. Als u vrij wilt vragen voor uw kind(eren), kunt u bij de 
directie een aanvraagformulier krijgen. Op basis van het ingevulde 
formulier en uiteraard de bepalingen in de leerplichtwet maakt de 
directeur de afweging of verlof al dan niet wordt toegestaan. 

Naar binnen gaan van de kinderen
De leerkrachten van de kleutergroepen komen 5 minuten voor  
aanvang van school naar buiten om de kinderen op te halen. 
Elke kleutergroep heeft een eigen vak op de speelplaats (bij de  
zijingang). Het is de bedoeling dat alleen de kinderen in het vak gaan 
staan. De leerkrachten lopen met de kinderen naar binnen. Het is niet 
de bedoeling dat ouders mee naar binnen gaan. Natuurlijk hebben 
wij er begrip voor dat kinderen die komen oefenen of net bij ons 
op school zitten het nog moeilijk vinden alleen naar binnen te gaan. 
Het is dan geen probleem als u nog even meegaat. Toch vragen wij 
u dringend dit naar binnenbrengen zo snel mogelijk af te bouwen.

De kinderen van de groepen 3 t/m 8 verzamelen zich per groep op 
een afgesproken plaats op het speelplein. De leerkrachten komen 
de kinderen buiten ophalen. Er is dan nog de gelegenheid om een 
mededeling te doen bij de leerkracht van uw kind. 

Onderwijskundig verslag 
Als leerlingen onze school verlaten, om welke reden dan ook, wordt 
er een onderwijskundig verslag gemaakt. Dit wordt toegezonden 
aan de ontvangende school. Ouders dienen een afschrift te krijgen. 
De school van herkomst dient hiervoor zorg te dragen. 

Protocol buitenschoolse activiteiten
Soms worden lessen buiten het schoolterrein verzorgd. Ver-
der kent het onderwijs al vele decennia activiteiten bui-
ten school, die een bijdrage leveren aan de ontwikke-
ling van het kind (bijvoorbeeld excursies naar musea,  
IVN-wandelingen, schoolreisjes).

Leerplicht/verlof



Aangezien buitenschoolse activiteiten ook zekere risico’s met 
zich meebrengen, zijn voorwaarden opgesteld, waaraan dit soort 
activiteiten moet voldoen. Deze voorwaarden zijn te vinden in 
het ‘Protocol voor buitenschoolse activiteiten’, dat elke ouder  
ontvangt bij inschrijving van hun kind. Ouders die hun kind 
aan school toevertrouwen, kunnen erop vertrouwen dat  
buitenschoolse activiteiten op een goede en verantwoorde  
manier plaatsvinden. Het bestuur heeft een aanvullende  
verzekering afgesloten voor schade die de eigen (ziektekosten)
verzekering van ouders niet dekt. 

Rookverbod op school 
In het hele schoolgebouw geldt een rookverbod. Ook tijdens    
activiteiten met ouders is het rookverbod van kracht. 

Schoolmaatschappelijk werk 
De schoolmaatschappelijk werker ondersteunt de school en  
leerkrachten in de omgang met leerlingen met  
sociaal-emotionele problemen en gedragsstoornissen. U 
kunt ook zelf in gesprek gaan met de schoolmaatschappelijk  
werker. U kunt er terecht met vragen over de opvoeding of de  
ontwikkeling van uw kind. Maar ook als u zich zorgen maakt 
over hoe het met uw kind gaat op school of thuis. Hierbij kunt u  
bijvoorbeeld denken aan: 
•	 moeilijk gedrag bij uw kind, bijvoorbeeld ruzie maken,  

schelden, of niet luisteren;
•	 pestgedrag (uw kind pest zelf of wordt gepest); situaties 

waarin uw kind zich niet begrepen voelt of eenzaam is: 
•	 relaties, bijvoorbeeld uw kind heeft last van een echtscheiding; 
•	 de omgang met andere kinderen. 

Bereikbaarheid van SMW:
Telefonisch: 040-2048500 (Centraal kantoor Dommelregio), 
of per mail. De intern begeleiders hebben de rechtstreekse  
telefoonnummers van de schoolmaatschappelijk werkster en zij 
weten tevens wanneer SMW op school aanwezig is.

.
.



Schoolongevallenverzekering 
Naast een aansprakelijkheidsverzekering voor het personeel en 
een brandverzekering heeft het schoolbestuur voor de kinderen 
ook een (aanvullende!!!) schoolongevallenverzekering afgeslo-
ten. Deze verzekering is van kracht tijdens de schooluren, tijdens 
evenementen in schoolverband, maar ook als de kinderen naar 
school komen en naar huis gaan. De leerkrachten en iedereen die 
helpt zijn meeverzekerd. Uw eigen ziektekostenverzekering en/
of ongevallenverzekering blijft echter van groot belang. Daar zal 
in eerste instantie een beroep op worden gedaan. De schoolon-
gevallenverzekering vult alleen aan als uw eigen verzekering niet 
toereikend zou blijken te zijn. 

Schooltijden

Het schoolplein is geopend van 15 minuten voor tot 15 mi-
nuten na schooltijd. Er is een surveillant aanwezig voor het  
begin van de schooltijd en tijdens de pauzes. 

De eerste bel gaat 5 minuten voor aanvang van de school. 
Hierdoor heeft men 5 minuten de tijd om naar het klaslokaal te 
gaan en kan de schooldag op tijd beginnen.

De kleuters verzamelen zich per groep bij de afbeelding van hun 
groep. De leerkrachten komen hen daar ophalen.
De hogere groepen verzamelen zich per groep op een vaste 
plaats op het ‘Harrie van Moorselplein’. De leerkrachten halen de 
kinderen daar op en gaan per groep naar binnen.

De schooltijden zijn:
Groep 1: 
 Maandag 8.30 – 14.30 uur 
 Dinsdag 8.30 – 14.30 uur
 Woensdag 8.30 – 12.30 uur
 Donderdag 8.30 – 14.30 uur
 Vrijdag vrij

Groep 2 t/m 8: 
 Maandag 8.30 – 14.30 uur
 Dinsdag 8.30 – 14.30 uur
 Woensdag 8.30 – 12.30 uur
 Donderdag 8.30 – 14.30 uur
 Vrijdag 8.30 – 14.30 uur



“Met een vleug je humor, persoonlijke aandacht 
en wat vrolijke deuntjes maken we van iedere 

dag een feestje!”

Carla

De pauzes zijn als volgt:
Groep 1 t/m 4
10.00-10.15 uur
11.40-12.25 uur (eerste kwartier lunch)

Groep 6 t/m 8
10.20-10.35 uur
12.15-13.00 uur (eerste kwartier lunch)



Schooltijden en uren

Basisregels
We spreken elkaar vanuit een respectvolle houding aan. 
We praten met en niet over elkaar.
We lopen op de gangen, gaan zorgvuldig met onze spullen om en 
houden rekening met de grens van de ander.
We geven de ander het gevoel dat hij/zij welkom is en mag zijn 
wie hij/zij is. 
We zijn verantwoordelijk voor elkaar, dus ook voor kinderen uit 
andere klassen. 

Voetbalveld: 
•	 Kies je voor het veld, dan kun je hier alleen voetballen 
•	 Is er iemand gevallen, leg je het spel stil en haal je hulp 
•	 Ballen over het hek of heg, melden bij de surveillant 

Balspelen:
•	 In de korf:
•	 Overgooispelletjes bij de aula

Zandbak: 
•	 Met zand spelen op het plateau in de zandbak
•	 De surveillanten bepalen of de zandbak gebruikt kan worden 
•	 De zandbak mag je gebruiken wanneer hier spullen in liggen

Het schoolplein is een plek voor kinderen om te spelen. Aangezien 
voor schooltijd (08.15 – 08.30 uur) alle kinderen op het plein zijn, 
vragen we de ouders in verband met de veiligheid te wachten op 
de verzamelplekken achter de blauwe lijnen. Op deze manier heb-
ben kinderen voldoende ruimte om te spelen en is er voor de plein-
wachten voldoende overzicht.

Het recept:
Een volle lepel eigenheid, 
Een flinke scheut geloof en humor. 
Mix alles samen met liefde,   
besprenkel met knuffels en serveer met passie! 

Annelies



Stichting Leergeld
In steeds meer gezinnen is het financieel niet haalbaar om de 
kinderen mee te laten doen met sportclubs of muziekles. Ook de 
kosten die de basisschool met zich meebrengt, zijn voor steeds 
meer ouders niet op te brengen. Stichting leergeld is er voor 
kinderen van 4 tot 18 jaar waarvan de ouder(s) een laag inkomen 
heeft (hebben). `mocht dit voor u het geval zijn, aarzel dan niet 
om contact op te nemen middels onderstaande gegevens: 
Stichting Leergeld Best e.o.
Postbus 216, 5680 AE Best, Telefoonnummer: 06-27650302
Inloopspreekuur op donderdag van 13.00-15.00 uur
Adres: BESTWIJZER, Nazarethstraat 173, Best

SVIB
Soms worden in de klas video-opnames en/of foto’s van  
leerlingen gemaakt. Deze foto- of video-opnames worden  
gebruikt om studenten en leerkrachten inzicht te verschaffen 
bij hun onderwijskundige taak. Dit heet de S.V.I.B.-methode. 
Aan de school is een gespecialiseerde School Video Interactie  
Begeleider (SVIB-er) verbonden, die korte  
video-opnames maakt in de groep 
en dit vervolgens met de leerkracht  
nabespreekt.

Belangrijke observatiepunten zijn: sfeer in de klas, hulp aan 
individuele leerlingen, de manier waarop de groep werkt, 
de interactie (wisselwerking) tussen leerkracht en leerling.  
De               video-opnames worden door de begeleider 
met de leerkracht besproken en samen gaan ze na hoe het 
in de klas verloopt. Er worden korte fragmenten gebruikt, die 

Het recept:
Een volle lepel eigenheid, 
Een flinke scheut geloof en humor. 
Mix alles samen met liefde,   
besprenkel met knuffels en serveer met passie! 

Annelies

Basisregels



Verjaardagen vieren

met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden toegepast,  
uitsluitend voor intern gebruik. Indien de methodiek wordt  
ingezet bij specifieke begeleidingsvragen van een of meerdere 
leerlingen, dan worden de ouders / verzorgers hiervan in kennis 
gesteld en om toestemming gevraagd. Na gebruik worden de 
opnames vernietigd. 
Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan contact op met onze 
Intern Begeleider.

Vakantierooster en vrije dagen
In de jaarkalender worden elk jaar de data van de vakanties,  
overige vrije dagen en studiedagen van het betreffende  
schooljaar gemeld. Dit vakantierooster is zodanig vastgesteld 
dat voor alle leerlingen aan de wettelijke vereiste lesuren wordt.

Verjaardagen 
De verjaardag van een kind wordt gevierd in zijn/haar eigen 
klas. Bij de groepen 1, 2 en 3 zijn hierbij de ouders van harte  
welkom. Onze voorkeur gaat uit naar een gezonde traktatie. Deze  
traktatie blijft beperkt tot de eigen groep. De verjaardag van 
de leerkracht is ook een reden tot feestvieren. In de hogere  
groepen regelen de kinderen dit meestal zelf. In de lagere  
groepen organiseert vaak de klassenouder de versiering en het 
samen kopen van een cadeautje. Voor de verjaardag van hun 
ouders kunnen kinderen in de lagere groepen iets leuks maken. 
Mocht u dit op prijs stellen, laat het dan de leerkracht op tijd 
weten. 

VerkeersveiligheidsLabel 
Kindcentrum De Linde speelt op ‘SEEF’ en heeft daarom het  
Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL) De Linde is als school in 
het bezit van het Brabants Verkeersveiligheidslabel (BVL). Om in het 
bezit te         komen van dit label, moet de school aan diverse criteria 
voldoen die de verkeersveiligheid van de (leerlingen van de) school 
bevorderen. De criteria hebben o.a. betrekking op de veiligheid 
van de schoolomgeving en de verkeerseducatie op school (zowel  
theoretisch als praktisch). Zo krijgen alle kinderen verkeersles op  
basis van een door de VVN ontwikkelde lesmethode, organise-



ren wij jaarlijks het theoretisch en praktisch verkeersexamen voor 
groep 7, komt de ANWB eens in de twee jaar op school voor een  
schoolbrede verkeersactiviteit en hebben wij regelmatig  
overleg met gemeente en politie over de verkeersveiligheid van de  
schoolomgeving.

Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering 
Vaak wordt aangenomen dat de school aansprakelijk is voor alle 
schade die onder schooltijd is aangebracht, zeker als die ontstaan is 
door gedrag van een leerling. Dat is echter niet juist. De ouders zijn 
aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hun kind(eren) tijdens 
schooltijd totdat een kind veertien jaar is. De aansprakelijkheid van 
de school beperkt zich in het algemeen tot 
gevallen waarin een leraar zelf schade heeft veroorzaakt, of als 
er schade ontstaat door slecht onderhoud van het schoolgebouw 
en/of meubilair. Het is dus zeker van belang dat ouders zelf een  
WA-verzekering afsluiten, die hun eigen aansprakelijkheid en die 
van hun kind dekt.

Wet bescherming persoonsgegevens
Het registreren en verspreiden van persoonlijke informatie  
tijdens schoolactiviteiten is in deze tijd niet meer weg te denken. 
Via o.a. groepsfoto’s, schoolprojecten, website, informatieblaadjes,  
sportdagen en uitstapjes wordt persoonlijke informatie van uw kind 
middels foto of video mogelijk vastgelegd en verspreid. 
In juli 2001 is de Wet Bescherming  
Persoonsgegevens vastgesteld. In het begin van de  
basisschoolperiode wordt aan de ouders of wettige 
vertegenwoordigers eenmalig toestemming gevraagd voor het  
mogen gebruikmaken van deze informatie.

Wanneer u de toestemming voor gebruik van persoonlijke 
informatie wilt intrekken, kan dit met ingang van elk nieuw 
schooljaar door dit schriftelijk te melden aan de directie uiterlijk de 
eerste week van het nieuwe schooljaar.



Persoonlijke informatie

Groep 1/2 a:          Angela van Liempt (ma)
                              Pleun van de Boomen (LIO) (ma,di)
                              Carla Kemps (woe, do, vrij)
Groep 1/2 b:          Eefje Appels (ma, di, woe)
                              Lieke van de Laar (do, vrij)
Groep 3a:            Wendy Wiercx (ma. t/m vrij) 
Groep 3b:   Marjolijn Vossen (ma, di)
                             Annelies van Roy (woe, do, vrij)
Groep 4a:          Jeska Peeters (ma t/m vrij)
Groep 4b:             Judith Hermans (ma, di, woe om de week)
                             Germy Sinke (woe om de week, do, vrij)
Groep 5-6a:          Milou van Laak (ma, di, woe)
                             Maartje Vervest (do, vrij)
Groep 5-6b:          Lenne van Hamont
Groep 5-6c:          Danielle Beekman (ma, di, woe)
                             Karlijn Versteden (do, vrij)
Groep 7:          Carolien van Hattem (ma)
                             Jeroen Smeets (di t/m vrij)
Groep 8a:              Lisa Baaijens (ma t/m vrij)
Groep 8b:  Frans van de Wal (Ma, di)
   Esther van Erp (woe, do, vrij)
     
Managementteam:          Angela van Liempt 
                                       Carla Kemps 
                                       Germy Sinke  
                                       Frans van de Wal 
Coaches leerteam:         Esther van Erp
                                       Angela van Liempt
                                       Lenne van Hamont
ICT:                                 Jeroen Smeets
                                       Jeska Peeters 
Administratie:  Gemma Robben
Concierge:    Rene Graafmans
Huishoudelijke hulp: Margo van den Bosch
    Ans de Bresser
    Marian Oppers



“Het mooiste wat je een 
kind kunt geven is kansen.
In het kijken, luisteren en 
begrijpen van de leerling 
ligt de sleutel tot het bieden 
van kansen voor optimale 
ontwikkeling. .”

Carolien



Samenstelling team

De vijf katholieke basisscholen in Oirschot, Spoordonk en Oost-
, West- en Middelbeers zijn ondergebracht in een gezamenlijke 
stichting, te weten de Stichting Katholiek Onderwijs de Beerzen, 
Oirschot, Spoordonk (SKOBOS).
De Raad van Toezicht stelt alles in het werk om op een positieve 
manier bij te dragen aan de continuiteit en professionaliteit van onze 
scholen.

De voorzitter van de Raad van Toezicht is de heer J. den Otter. 
De algemeen directeur (voorzitter College van Bestuur) is de heer 
Fr. Bruinsma. Zijn kantoor is gevestigd bij basisschool de Plataan aan 
de van Tuldenstraat 2A in Oirschot.

Het adres van SKOBOS is: 
SKOBOS
Postbus 55
5688 ZH Oirschot
Tel. 0499-550517
E-mail: info@skobos.nl ..



De Raad van Toezicht ziet erop toe dat het College van  
Bestuur efficient en doelmatig werkt aan de doelstellingen van  
SKOBOS. Ze heeft bijvoorbeeld als taak de grondslag en  
doelstelling van de stichting te bewaken en de stabiliteit en  
continuiteit van de organisatie te  
waarborgen. Daarnaast heeft de Raad van  
Toezicht specifieke taken ten aanzien van het College van  
Bestuur:

De Raad van Toezicht zorgt ervoor dat het College van Bestuur 
handelt binnen de gestelde kaders.
De Raad van Toezicht geeft gevraagd en ongevraagd advies 
aan het College van Bestuur.
De Raad van Toezicht besluit over het strategisch beleid, de 
begroting en de jaarrekening en over de aanstelling van het  
College van Bestuur.
De Raad van Toezicht neemt ook besluiten die gaan over 
de bevoegdheden die in de statuten van de organisatie zijn  
vastgelegd. 

Raad van toezicht



Wendy Spanjers- Wiercx

Een reis van duizenden kilometers 
begint bij de eerste stap.
Die eerste stap slaat voor mij op het 
kleuteronderwijs. 
Dat de ontwikkeling in groep 1-2 
niet zomaar overgeslagen of in snel-
treinvaart doorlopen mag worden.

  Esther van Erp

Mijn juf knutselt zelf de    
vleugels die ik nodig heb om 
iets hoger te kunnen vliegen.

Danielle Beekman

Van mij mag je gewoon zijn 
wie je bent.
Als er dingen niet lukken, heb 
je niet gefaald maar geleerd.

..



Jeroen Smeets

Ontdek en ervaar de wereld 
om je heen. Geniet. Ga actief 
op zoek naar nieuwe kennis 
die je leven verrijkt.

Angela van Liempt

Elk kind is uniek. 
Het leren kennen en het om-
gaan met al die verschillende 
persoonlijkheden maakt dit 
werk zo mooi, uitdagend en 
afwisselend.

 Maartje Vervest

Ik vind het belangrijk dat elk 
kind zichzelf kan zijn. Als je 
lekker in je vel zit en graag 
naar school gaat, wordt leren 
veel leuker!

Judith Hermans

Het mooiste wat je 
kunt worden is jezelf! 



Milou van Laak

Een kind is als een vlinder in 
de wind. De ene vliegt hoog, 
de ander laag, maar ieder 
doet het op zijn eigen manier.

 Lenne van Hamont

We kunnen niet van alle 
kinderen dezelfde sterren 
maken, maar we kunnen ze 
wel allemaal laten stralen.

  Frans v/d Wal

Kinderen mogen de hele dag 
laten zien wat ze kunnen.
Maar wat ze kunnen, moeten 
ze ook laten zien!

Jeska Peeters

Fouten zijn het bewijs 
dat je het probeert.



Germy Sinke

Mijn passie is dat ieder kind  
gehoord / gezien wordt 
en een aanbod ontvangt 
dat aansluit en uitdaagt. 
Ik kijk graag vooruit, naar 
krachten en denk/ werk 
oplossingsgericht. Dit wil 
ik uitstralen en uitdragen!

Marjolijn Vossen

Het mooiste wat je een kind 
kunt geven is een kans.

Carla Kemps

Met een vleugje humor, 
persoonlijke aandacht en wat 
vrolijke deuntjes maken we 
van iedere dag een feestje!

  

Lisa Baaijens



Lieke vd Laar

Een kind mag zijn wie hij is, 
moet zich veilig voelen en 
vertrouwd. Zodat hij zich kan 
ontwikkelen en kan opgroei-
en tot een zelfstandig, mooi 
mens.

Karlijn Versteden

Bewonder hoe bijzonder je 
bent, niet perfect is ook goed.

  Eefje Appels 

Spelen is leren met hoofd, 
hart en handen.



Carolien van Hattem

Het mooiste wat je een kind kunt 
geven is kansen. In het kijken, 
luisteren en begrijpen van de leer-
ling ligt de sleutel tot het bieden 
van kansen voor optimale ontwik-
keling.

Annelies van Roy

Het recept:
Een volle lepel eigenheid, Een 
flinke scheut geloof en humor. 
Mix alles samen met liefde,   
besprenkel met knuffels en 
serveer met passie! 

Reggy Nuijens

Als iets niet lukt heb je niet 
gefaald, maar geleerd.



Ans de Bresser 
Huishoudelijke dienst

Gemma Robben
Administratie

Marian Oppers
Huishoudelijke dienst

  Margo van den Bosch
Huishoudelijke dienst

Rene Graafmans
Concierge

..




