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 Voorwoord 
 

 

Aangezien een kind een groot deel van zijn leven doorbrengt op de basisschool en 

ouders hun kind aan een team toevertrouwen, is het van belang dat de basisschool 
met zorg wordt gekozen. Wij zijn dan ook blij dat u het vertrouwen heeft in obs Panta 

Rhei en voor ónze school heeft gekozen.  

 
Voor u ligt onze schoolgids. Hierin vindt u informatie over onze werkwijze, onze 

missie en visie en waar wij ons sterk voor maken. Deze gids is bedoeld voor nieuwe 
ouders, maar ook huidige ouders vinden hier alle wezenlijke zaken die bij onze school 

horen. 
 

Naast deze schoolgids werken wij met een jaarkalender waarop de belangrijkste 
activiteiten voor het lopende schooljaar staan vermeld. Deze kalender ontvangen 

alle ouders aan het begin van elk schooljaar. Bovendien wordt u via BasisOnline op 
de hoogte gehouden van actuele zaken middels de tweewekelijkse infobrieven.  

Panta Rhei is een openbare basisschool en samen met 15 andere scholen in Tilburg en 
omstreken vormen wij Stichting Opmaat. Sinds 1 augustus 2016 werken de scholen 

van Stichting Opmaat samen met de 3 scholen van Stichting Jan Ligthartgroep Tilburg. 
Om nog krachtiger en beter op de toekomst te zijn toegerust, bundelen beide 

stichtingen hun krachten in de vorm van een personele unie. 

 
Wij zijn een school die voortdurend in beweging is. We ontwikkelen ons steeds, 

evenals de wereld om ons heen. 
Wij willen voor alle kinderen en hun ouders, een veilige en warme school zijn met oog 

voor de totale ontwikkeling van het kind. Naast de cognitieve ontwikkeling vinden we 
ook de sociaal emotionele, de creatieve en culturele ontwikkeling belangrijk. Dat ziet u 

terug in ons jaarprogramma. 
 

Wij hopen dat u deze gids met belangstelling en plezier zult lezen. Voor actuele 
informatie kunt u ook onze website en Facebookpagina bezoeken.  

Heeft u na het lezen van deze gids nog vragen, dan nodigen wij u uit tot het maken 

van een afspraak met een van de leden van het managementteam. 

 
Namens het team van obs Panta Rhei,  

 

Justin Vliegenthart 
Directeur 
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1. Het openbaar basisonderwijs in Midden Brabant 
 
Stichting Opmaat 

  

Obs Panta Rhei is een school van de Stichting Opmaat, een organisatie van openbaar 
onderwijs in Midden-Brabant. De Stichting bestaat uit 15 openbare basisscholen en 1 

AZC-school gelegen in de gemeenten Tilburg, Oisterwijk, Hilvarenbeek en Baarle-
Nassau. Wij besturen onze scholen op hoofdlijnen en creëren de kaders waarbinnen de 

scholen goed onderwijs kunnen geven, zoals financiële stabiliteit en een efficiënt 
personeelsbeleid.   

 
Het motto van onze scholengroep is:’Samen met plezier op weg naar resultaat’ 

  
Bij onze scholen dragen circa 350 betrokken en deskundige personeelsleden zorg voor 

bijna 4.000 leerlingen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen graag naar onze 
basisscholen gaan en dat de leerkrachten er met plezier werken. Daarbij staat onze 

onderwijsmissie “Iedere leerling van een Opmaat-school wordt toegerust voor het 
leven” centraal. Dat kunnen we niet alleen, dat doen we samen met u.   

 

Openbaar onderwijs  
De scholen van Stichting Opmaat staan open voor 

iedereen, ongeacht afkomst, levensbeschouwing, 
godsdienst of geaardheid. Dat geldt voor de leerlingen, 

maar ook voor ouders en leerkrachten. Onze openbare 
basisscholen zijn van en voor iedereen. De algemeen 

geldende maatschappelijke normen en waarden zijn 
daarom leidend.   

In ons kompas staan de belangrijkste kernwaarden van de 
stichting.  

 
Het kompas helpt onze medewerkers om in hun dagelijkse 

werk goed op koers te blijven in het toepassen van deze kernwaarden.  
 

Personele Unie 

Sinds 1 augustus 2016 werken de scholen van 
Stichting Opmaat samen met de 3 scholen van 

Stichting Jan Ligthartgroep Tilburg. Om nog 
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krachtiger en beter op de toekomst te zijn toegerust, bundelen beide stichtingen hun 
krachten in de vorm van een personele unie. 

 
De missie van de Personele Unie is: Samen maken we het verschil…. en dat doen 

we met jou! 
Wij nodigen u van harte uit om onze website www.opmaat-scholen.nl te bezoeken.  

Het bestuur van Stichting Opmaat wenst u en uw kinderen een heel prettig schooljaar 
toe!  

 
Met vriendelijke groet, 

Marius Liebregts  
Voorzitter College van Bestuur Stg. Opmaat/Stg. Jan Ligthartgroep Tilburg 
 

2. Kennismaking met obs Panta Rhei 
 

 

Obs Panta Rhei is de enige openbare school voor Tilburg Zuidoost. De school telt de 
laatste jaren meer dan 500 leerlingen. Een openbare school staat open voor iedereen. 

Geloofs- en levensovertuiging zijn niet van belang. Het belangrijkste verschil met 
bijzondere scholen is dat deze een bepaalde godsdienstige of levensbeschouwelijke 

grondslag hebben. 
 

Panta Rhei heeft inmiddels drie locaties: één aan de Don Sartostraat, één aan de 

Galjoenstraat en één aan de Lanciersstraat. De twee eerste locaties waren vóór 1 au- 
gustus 1995 twee aparte openbare scholen, respectievelijk Jenaplanschool de Leye- 

voorde en de Einder.  
 

O.b.s. Panta Rhei is een lerende school. Adaptief onderwijs staat centraal: het onder-
wijs wordt zo optimaal mogelijk afgestemd op de leer- en ontwikkelingsbehoeften van 

alle leerlingen in elke fase. Om dit te realiseren wordt het kind veiligheid, vertrouwen en 
uitdagende ondersteuning geboden. Het gaat erom een goede basis te leggen voor de 

ontwikkeling tot een zelfstandig en vrij kind. 
 

Op onze school wordt gewerkt met groepen van zowel 1 jaargroep als met 2 jaargroe-
pen bij elkaar. Beide groepssamenstellingen behoren de komende jaren tot de moge-

lijkheden. In overleg met de MR worden er ieder schooljaar afspraken gemaakt voor 
wat betreft de groepssamenstelling. 

 

Groepscohesie (o.a. samenwerking, sociaal-emotionele ontwikkeling) staat bij ons hoog 
in het vaandel. Panta Rhei besteedt veel aandacht aan de begeleiding van leerlingen. 

Sommige kinderen hebben extra zorg nodig. Deze zorg kan noodzakelijk zijn op 
veler-lei gebieden: lees-, spelling- en rekenonderwijs, schrijven/motoriek, motivatie en 

werk-houding, gedrag in de groep (maar ook daarbuiten), de sociaal-emotionele 

ontwikkeling en het ‘meer’ begaafd zijn. 
 

Op Panta Rhei vieren we weekopeningen en -sluitingen. Elke derde week is er op 
beide locaties een gezamenlijke weekopening, die door het team wordt verzorgd.  

Op de Galjoenstraat is de ene week de onderbouw, de andere week de bovenbouw bij 

de weekopening aanwezig. De groepen van de Lanciersstraat sluiten aan bij de 

http://www.opmaat-scholen.nl/
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bovenbouw van de Galjoenstraat. Tijdens de weekopening komen alle leerlingen op 
het podium die in de betreffende weken hun verjaardag vieren, waar ze worden 

toegezongen door alle kinderen. 
De weeksluiting wordt verzorgd door de leerlingen. De kinderen laten zien wat ze heb-

ben geleerd en kunnen hun creativiteit in bijvoorbeeld toneel, zang en dans laten zien. 
Bij elke weeksluiting (ongeveer 6 per groep per schooljaar) zijn leerlingen uit boven- 

en onderbouw aanwezig, waardoor de jongsten leren van de oudsten en waardoor de 
oudsten leren respect op te brengen voor wat de leerlingen uit de onderbouw te 

bieden hebben. Ouders zijn bij de weeksluitingen van harte welkom. 

 
Panta Rhei onderhoudt een scholenband met scholen in Matagalpa, een stad in Nicara-

gua. Jaarlijks leren de leerlingen in een project over het leven en wonen in Nicaragua. 
Middels een sponsorloop in juni zamelen de kinderen geld in voor de scholen in Mata-

galpa. Het project wordt afgesloten met een feestavond. 
Om de 2 jaar bezoeken leerkrachten van onze school de scholen in Nicaragua en 

leve-ren een bijdrage aan de ontwikkeling van de deskundigheid van de leerkrachten 
in Ma-tagalpa. 

 
Wilt u meer weten over onze school, maak dan een afspraak via Wilma Meulendijks, 

onze algemeen teamleider. 
 

 

3. Aanpak van ons onderwijs 
 

 

3.1 Missie 
 

Op Panta Rhei staan we samen voor goed en uitdagend onderwijs, waarbij kinderen 
zichzelf én verschillend mogen zijn en waarbij ze worden gewaardeerd om hun kwa-

liteiten. Zij mogen zich ontwikkelen naar eigen vermogen en de school stimuleert de 
kinderen zodanig dat zij het maximale tot ontwikkeling kunnen brengen.  

Op Panta Rhei heerst een warm en veilig pedagogisch klimaat. 
Plezier, je veilig voelen, uitdaging, samen en ontwikkeling vormen de kern van ons 

on-derwijs. Naast deze 5 kernwaarden is er ook aandacht voor zelfstandigheid, 

autonomie, zelfverantwoordelijkheid, eigenheid, welbevinden, respect en eerlijkheid.  

Onze slogan is: “Samen leren met plezier” 

 

3.2 Visie 
 

Wij willen aansluiten bij en uitgaan van de ontwikkeling van kinderen. Wij houden 
daar-bij rekening met de verschillen die er op intellectueel, creatief en sociaal 

emotioneel gebied zijn. Panta Rhei is trots een BAS-school te zijn (Bouwen aan 
Adaptief Onderwijs) 

 
We vinden het belangrijk kinderen in hun waarde te laten, vertrouwen uit te spreken 

en kinderen uit te dagen om zich verder te ontwikkelen. Wij hechten waarde aan 
zelfstandigheid, zelfredzaamheid en zelf verantwoordelijk zijn. Kinderen leren al 

vanaf groep 1 zelfstandig te werken waarbij samenwerkend leren een belangrijke 

pijler is: kinderen leren van en met elkaar. 
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Panta Rhei wil onderwijs bieden dat zich richt op een brede ontwikkeling van de totale 

persoonlijkheid van de kinderen. 
Er is veel aandacht voor: denken en doen, samenwerken op verschillende gebieden, 

ontwikkelen van de zelfstandigheid en werken aan de weerbaarheid van kinderen. 
Daarnaast wordt de creatieve en expressieve ontwikkeling gestimuleerd.  

 
Wij willen dit bereiken door kinderen praktisch bezig te laten zijn in: 

 .. een gestructureerde pedagogisch, didactische leeromgeving, waarin veel 
ruimte is voor de digitale leeromgeving (Activ-board, computers, laptops, 

tablets) en techniek. 

 ..  een dynamische omgeving waarin gebruik wordt gemaakt van diverse 
samen-werkingsvormen (bv Meervoudige Intelligentie, 2-tallen, tutor- en 

tafelgroepen). 
   … een omgeving waarin gebruik gemaakt wordt van diverse instructievormen. 

 
 

 

Verder zal er sprake zijn van: 
 

 .. een evenwicht tussen zowel cognitieve, sociaal emotionele als culturele 
ontwikkeling. 

  .. een duidelijk en helder leerlingvolgsysteem voor zowel de cognitieve als de 
sociaal emotionele ontwikkeling. 

  .. een hoge mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid voor het 
eigen leergedrag. 

  .. een school die een belangrijke partner is in beide wijken Groenewoud en 
Koningshaven. 

  .. een veilige leeromgeving met veel aandacht voor omgangsvormen met el- 

kaar en respect voor elkaar. 
    .. een professionele schoolorganisatie waar leerkrachten zich blijven scholen 

en ontwikkelen om in te kunnen blijven spelen op veranderingen van kind en 
maatschappij. 

  .. een omgeving waar sprake is van een grote ouderbetrokkenheid. 
 
 

 

3.3 Adaptief onderwijs (betere afstemming van het onderwijs) 
 

Panta Rhei wil alle kinderen optimaal de kans geven om eigen mogelijkheden te 
ont-plooien en leren om zelfstandig, verantwoordelijk, creatief en kritisch te zijn. 

De school is hiervoor steeds in ontwikkeling, past nieuwe onderwijskundige ideeën 
toe en heeft grote zorg voor alle kinderen. Wij werken daarom aan adaptief 

onderwijs (BAS 'Bouwen aan een Adaptieve School'), om het onderwijs zoveel 

mogelijk aan te passen aan wat een kind nodig heeft. 
Relatie (samen), competentie (bekwaamheid) en autonomie (zelfstandigheid /eigen 

verantwoordelijkheid) zijn hierbij belangrijke termen. 
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 Het gevoel van relatie wordt versterkt als 
je invloed hebt op de manier waarop er 

met je wordt omgegaan. 
 Leren wordt meer betekenisvol als je in-

vloed hebt op wat er wordt geleerd en 
hoe er wordt geleerd. Het vergroot het 

gevoel van bekwaamheid (competentie). 

 Het is belangrijk dat kinderen zich be-

trokken weten bij belangrijke zaken in 
hun eigen leef- en leeromgeving. Het 

ver-sterkt hun gevoel van zelfstandigheid 
(au-tonomie). 

 

 
Het team van Panta Rhei maakt zich sterk voor adaptief onderwijs: onderwijs 'op 

maat' voor alle kinderen in een groep. Door het onderwijs zo adaptief mogelijk in te 
richten, kunnen we meer tijd en aandacht besteden aan kinderen met een hulpvraag. 

 
Het is belangrijk om de verschillende onderdelen goed te onderhouden door ze in 

team-besprekingen aan de orde te stellen en te kijken of we adaptief genoeg blijven. 
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Vanaf het moment dat een kind op 4-jarige leeftijd bij ons op school komt tot het mo-

ment waarop het naar een vorm van voortgezet onderwijs doorstroomt, maakt het 
een geleidelijke ontwikkeling door. In de tussenliggende periode begeleiden de 

teamleden van de school het kind zo goed mogelijk. 

 
Tijdens het aanmeldingsgesprek, dat de ouders hebben met één van onze 

management- of zorgteamleden, wordt verteld hoe het onderwijs inhoudelijk is 
geregeld en waar het team mee bezig is. Enkele belangrijke uitgangspunten worden 

hier uitgelicht. 
 

Groep 1-2 
In de kleutergroepen ontwikkelt het kind zich al spelend, waarbij de leerkracht een 

sturende invloed heeft. Naast klassikale activiteiten zoals kringgesprek, muziek, taal-
activiteiten, spel en beweging, wordt ook individueel gewerkt met een ruim aanbod 

aan expressie- en ontwikkelingsmaterialen. Het handelend bezig zijn is een belangrijk 
uit-gangspunt.  

Om tegemoet te komen aan de leef- en belevingswereld van kinderen en aan te 
sluiten op de aanwezige kennis en ervaring, wordt er gewerkt met thema's.  

Alle activiteiten kennen een opbouw in moeilijkheidsgraad. 

Meer informatie is te vinden in een speciaal boekje voor nieuwe kleuters, dat u 
ontvangt bij de intake van uw kleuter. 

Groep 3 t/m 8 
In de groepen 3 t/m 8 wordt gewerkt met diverse groeperingvormen.  

Binnen de eigen (leeftijds-)groep wordt instructie gegeven vanuit de methoden voor 
de verschillende leer- en vormingsgebieden. Om aan te sluiten bij de ontwikkeling van 

de individuele leerling wordt er naar mogelijkheden gezocht om de leerstof aan te 
passen aan zowel moeilijker lerende kinderen, als aan kinderen die sneller met de 

leerstof overweg kunnen.  
 

Zo is er naast basisleerstof 
voldoen-de verdiepingsleerstof.  

Leerlingen worden uitgedaagd om 
de leerstof toe te passen in andere 

situaties.  
Moeilijker lerende kinderen krijgen 

binnen het systeem van leerlingbe-
geleiding de aandacht die ze nodig 

hebben. 

 
Omdat in iedere groep kinderen van 

verschillende niveaus zitten, leren 
ze met elkaar samenwerken en tot 

een zekere mate van 
zelfstandigheid te komen. 

 
Er wordt gewerkt aan een fijne sfeer in de groepen en de leerkrachten doen er alles 

aan om uit een kind te halen wat erin zit. Ouders spelen hierbij een belangrijke, sti-
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mulerende rol en een regelmatig contact met ouders wordt dan ook erg belangrijk 
gevonden.  

 
Normen en waarden 

Gelijkwaardigheid tussen mensen is op Panta Rhei een belangrijk uitgangspunt.  
We willen dat kinderen respect op kunnen brengen voor waarden en normen van 

anderen, die zich onderscheiden in kleur, sekse, status, handicap, cultuur of geloof. 
Het team is alert op discriminatie en pesten en werkt aan het voorkomen ervan. 

Wanneer het toch gebeurt, wordt direct ingegrepen.  
Herhaling van de gedragsregels van de school en het leren hanteren hiervan, is dan 

ook een terugkerend onderwerp. Gewenst gedrag wordt gecomplimenteerd en minder 
gewenst gedrag wordt besproken. 

 

Doorstroom naar voortgezet onderwijs 
In groep 8 wordt een advies opgesteld voor die vorm van voortgezet onderwijs, die 

het beste past bij de kinderen.  
Dit advies is gebaseerd op: 

 De ontwikkelingen van het kind tijdens de basisschoolperiode. 
 Interesse, werkhouding, inzet, motivatie en doorzettingsvermogen  

 Indien gewenst een onafhankelijk onderzoek. 
 

In januari of februari wordt het advies doorgesproken met ouders en leerlingen. Het 
advies van de school is bindend. De CITO eindtoets wordt in april afgenomen en later 

toegevoegd bij de informatie die naar de school voor voortgezet onderwijs gaat.  
  

Met de scholen van voortgezet onderwijs is de afspraak gemaakt dat gedurende de 
brugperiode de resultaten van het kind worden doorgegeven aan de voormalige 

leerkracht van groep 8. Op die manier probeert de school zicht te houden op de 

vorderingen van de leerlingen na het verlaten van Panta Rhei. (zie verder leerlingvolg-
systeem blz 14) 
 
 

3.4 Invulling van het onderwijs op o.b.s. Panta Rhei 
 
Wij proberen een goed evenwicht te vinden in het aanleren van kennis, het stimuleren 

van de persoonlijke ontwikkeling en het aanleren van praktische vaardigheden. De 
vakken taal, lezen en rekenen, vormen de kern van het onderwijs. Zij vormen de basis 

voor elke andere ontwikkeling. Van hogerhand wordt aangegeven hoeveel procent van 
de lestijd besteed moet worden aan de verschillende vakken. 

Het gaat hier om gemiddelden, die per leerjaar enigszins kunnen verschillen.  
Voor de onderbouw (groep 1-2) gaan we uit van ongeveer 24.75 uur per week en voor 

de bovenbouw wordt uitgegaan van 26 uur per week. 
Ongeveer de helft van de tijd zijn de kinderen bezig met lezen, taal en rekenen.  

 
De percentages zien er als volgt uit: 30 % taal en lezen 

20 % rekenen 
15 % mens en maatschappij 

15 % natuur en techniek 
10 % kunstzinnige vormgeving 
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10 % beweging en spel. 
 

Lezen    
In groep 3 beginnen de kinderen officieel met het leren lezen. Er wordt op dit moment 

gewerkt met de methode 'Leeslijn'. Vanaf schooljaar 2017-2018 zal er een start 
worden gemaakt met een nieuwe methode voor het aanvankelijk lezen.  

 
In de loop van groep 3 wordt gestart met duolezen. De eerste beginselen van het 

lezen hebben de meeste kinderen dan onder de knie. Dan wordt er vooral gewerkt aan 
het verder uitbouwen van de leesvaardigheid. In groep 6 bereiken veel kinderen het 

hoogste niveau (niveau 9).  
In de hogere groepen wordt naast het onderhouden van het technisch lezen de nadruk 

steeds meer op het begrijpend en studerend lezen gelegd.  

 
Voor begrijpend lezen werken we met de methode ‘Nieuwsbegrip XL’ in de groepen 4 

t/m 8. De kinderen leren niet alleen technisch en begrijpend lezen, een belangrijk doel 
is ook dat kinderen plezier hebben of krijgen in lezen.  

 
Op school wordt veel voorgelezen en met de bibliotheek zijn afspraken gemaakt zodat 

elke groep boeken kan lenen. Eens in de vier weken wordt, door de hogere groepen 
van de locatie Galjoenstraat/Lanciersstraat, een bezoek gebracht aan de bibliotheek. 

Voor de jongere kinderen hebben we de bibliotheek de school ingehaald, hiervoor zijn 
de speciale boekenkasten in de klassen. Verder werken we in alle groepen met 

boekbakken, die door de bibliotheek geleverd worden.  
 

 
 

Nederlandse taal  

Op onze school wordt gewerkt met de methode ‘Taal op Maat’.  
Taal is bij uitstek hét instrument om met elkaar in contact te komen en een boodschap 

aan elkaar door te geven of van een ander te ontvangen. Daarnaast wordt aandacht 
be-steed aan het leren spreken, luisteren naar wat anderen zeggen en daarop 

antwoorden. Kinderen leren ook hun eigen mening onder woorden te brengen.  
We besteden veel aandacht aan spelling, we willen dat de kinderen foutloos leren 

schrijven.  
In de kleutergroepen wordt gewerkt met ‘taal-routines’, een gestructureerde manier 

om groep 1-2 tot een optimale taalontwikkeling te brengen. In groep 3 werken we met 
de taalmap van de leesmethode ‘Leeslijn’. Deze biedt tevens oefeningen rondom 

woorden-schat. 
 

Rekenen en wiskunde 
In de groepen 1-2 wordt gewerkt met rekenroutines. Hierdoor krijgen kinderen allerlei 

begrippen rondom tellen, getallen, meten enz. gestructureerd aangeboden. 

Op onze school werken we vanaf groep 3 al een aantal jaren met de methode 
'Rekenrijk'. Deze methode kent ook oefenprogramma’s op de computer voor de 

groepen 3 en 4, waarmee de kinderen meer zelfstandig kunnen werken.  
Voor individuele rekentrajecten werken we met het computerprogramma ‘Maatwerk’. 

                                                                                                                                             
Schrijven 
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Kinderen leren in de groepen 3 en 4 schrijven aan de hand van de methode 
‘Pennenstreken’ en in groep 5 t/m 8 aan de hand van de methode ‘Handschrift.’  Ons 

schrijfonderwijs draagt eraan bij dat leerlingen een duidelijk leesbaar, verzorgd en vlot 
handschrift krijgen, als middel om met elkaar te communiceren. 

 
Engels  

In groep 7 en 8 wordt Engels gegeven met de methode ‘The team in action’. 
De kinderen leren eenvoudige gesprekjes te voeren over allerlei dagelijkse 

onderwerpen. Het praten met elkaar staat centraal. 
 

Wereldoriëntatie en verkeer  
Op Panta Rhei wordt op veel momenten met de kinderen gepraat over de wereld om 

ons heen en wordt hen kennis bijgebracht over het heden en het verleden.  

Het gaat hierbij niet alleen om feitenkennis maar veel meer om het aanleren van een 
verantwoordelijke houding ten opzichte van de natuur, volkeren in andere landen en 

onze voorouders. Soms gebeurt dit in aparte vakken aan de hand van een boek, maar 
vaak ook door middel van klassengesprekken, spreekbeurten en werkstukken. 

 
Voor biologie gebruiken we vanaf schooljaar 2018-2019 de methode ‘Naut’. Hierin 

komen onderwerpen aan bod rondom natuur en techniek.  
 

Voor aardrijkskunde gebruiken we vanaf schooljaar 2017-2018 de methode ‘Meander’ 
en de methode ‘Brandaan’ voor geschiedenis. Computerprogramma’s, die bij deze 

methoden horen, ondersteunen het geheel, zodat kinderen hiermee individueel aan de 
slag kunnen. 

 
Voor verkeer werken we in de onderbouw met de methode ‘Rondje Verkeer’ en vanaf 

groep 4 met de verkeerskrantjes van Veilig Verkeer Nederland en andere materialen. 

 
 

 
 

Techniek 
Binnen Panta Rhei wordt ook 

aandacht besteed aan het vak natuur 
en tech-niek. Vooral in de methode 

‘Natuniek’ komen deze onderwerpen 
aan de orde.  

 
De techniektorens zijn hierbij een 

goe-de aanvulling. 
 

 

 
 

Sociaal emotionele ontwikkeling 
In groep 1 t/m 8 werken we met de methode ‘Goed gedaan’.  

Binnen een thema zijn alle groepen bezig met onderdelen die te maken hebben met 
hun persoonlijke ontwikkeling, bijv. vriendschap, uiten van gevoelens, ruzie oplossen. 
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Door middel van de zogenoemde ouderbrief worden ouders op de hoogte gebracht van 
het thema dat op dat moment aan de orde is. Deze ouderbrieven staan op 

BasisOnline. 
 

Expressievakken 
Het team stelt hoge eisen aan het geven van expressieonderwijs. We gebruiken 

hiervoor leerlijnen uit verschillende methodes. 
 

Voor het vak drama en muziek werken we met de methode ‘Moet je doen’. 
Voor handvaardigheid en tekenen werken we met de methoden: ‘Handvaardig en 

Te-kenvaardig’. 
 

In het kader van de culturele ontwikkeling willen we de kinderen laten ‘proeven’ van 

een groot cultureel aanbod. Dit doen we o.a. door kinderen voorstellingen bij te laten 
wonen. Ook bieden we Ateliers! aan waarin de kinderen met creatieve disciplines in 

aanraking komen. 
 

In groep 8 spelen de kinderen de afscheidsmusical, waarbij de kinderen uit de 
groepen 7 de zang verzorgen. 

In groep 5, 6 en 7 is er een themaweek, waarin deze kinderen een hele week bezig 
zijn met workshops rondom een thema zoals bijvoorbeeld theater, circus of sprookjes. 

 
Lichamelijke oefening 

In de kleutergroepen staat bewe-
gingsonderwijs dagelijks op het 

roos-ter. Er wordt gespeeld op het 
school-plein en in het speellokaal.  

 

Vanaf groep 3 krijgen de kinderen 
eens per week les in een gymzaal. 

Vanaf schooljaar 2018-2019 hebben 
alle locaties een vakleerkracht sport 

en bewegen die de gymlessen voor 
3 t/m 8 verzorgd.  
 

Burgerschapsvorming op Panta Rhei. 

Sinds 2006 is het wettelijk verplicht voor scholen om aandacht te besteden aan actief 
burgerschap en sociale integratie, oftewel burgerschapsvorming. 

Burgerschapsvorming bestaat uit houdingen (attitudes), vaardigheden en basiskennis 
die nodig zijn om goed te kunnen functioneren in de maatschappij. 

Burgerschapsvorming kan worden onder-verdeeld in de onderdelen democratie, 
participatie en identiteit. Kinderen moeten over elk onderdeel basiskennis bezitten, 

vaardigheden beheersen en in de praktijk brengen.  
 

Op Panta Rhei komt burgerschapsvorming aan bod in de methodes die bij de diverse 
schoolvakken worden gebruikt en bij vakoverstijgende projecten zoals Vriendjesdag en 

het project over Nicaragua. We zien de school als gemeenschap, vandaar bijvoorbeeld 

onze weekopeningen en sluitingen. 
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Een bezoek van Bureau Halt, het meedoen aan de Kinderpostzegelactie, het geadop-
teerde monument Scottish the Bravist, School TV kijken en het leren van sociale 

regels zijn voor ons vormen om burgerschapsvorming gestalte te geven. 
Burgerschapsvorming komt dus terug in bijna alles in ons onderwijs, van een rekenles 

tot het stemmen voor de Kinderraad. 
Ook de wijk en samenleving vormen een context voor burgerschapsvorming op Panta 

Rhei. Dat laten we o.a. zien door rond de kersttijd cadeautjes naar zieken en 
bejaarden te brengen en tijdens de jaarlijkse open middag/-avond. 
 

 

3.5 Rapportage 
 

In januari/februari en juni/juli krijgen de kinderen een verslag.  
Hieraan wordt een verslagmiddag/-avond gekoppeld waarin ouders/verzorgers het 

ver-slag met de leerkracht kunnen bespreken. 
Ouders schrijven zich in voor deze 10-minuten-gesprekken en komen 10 minuten 

voor de aanvang van het (eerste) gesprek op school om zich in te lezen in het 
verslag.  

 
Verslaggeving groep 1 

 Democratie Participatie Identiteit 

Houdingen - Kinderen leren zich 

te gedragen volgens 

omgangsnormen/ 

regels  

- Het principe van 

'meeste stemmen 

gelden' leren 

- Leren hoe conflicten 

vreedzaam kunnen 

worden opgelost 

('de 4 stappen' en 

'Goed gedaan!') 

- Incidenten in de 

wijk bespreken 

- Netjes houden van 

de klas en school 

- Het kijken van 

School TV 

- Kinderraad 

- Vriendjesdag 

- Het geadopteerde 

monument 

- Jaaropening, 

weekopeningen en 

weeksluitingen 

- Sinterklaas, 

Decemberviering 

en Carnaval 

- Kringgesprek over er-

varingen en actualitei-

ten 

- Respect voor verschil-

lende visies leren op-

brengen 

- Het sponsoren van 

goede doelen (spon-

sorloop, Nicaraguapro-

ject) 

- Een attentie maken 

voor bijv. patiënten in 

het ziekenhuis met de 

Kerstdagen. 

- Nauwe samenwerking 

met de bibliotheek 

(biebbezoeken en een 

project rondom de Kin-

derboekenweek) 

 

Vaardigheden - Goede keuzes leren 

maken (taakbrief,  

- Goed Gedaan) 

- Verkeerslessen 

- Plantenmarkt 

- Deelname aan 

klassen- en 

kringgesprekken 

 

- Deelname aan 

sportdag 

Basiskennis - Aandacht voor 

Prinsjesdag 

- Kenmerken van een 

democratie en een 

dictatuur 

- Project over Kamp 

Vught 

- Leren van de 

hoofdzaken van de 

meest voorkomende 

geloofsovertuigingen 

op de wereld 
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Voor de leerlingen van groep 1, die na 1 oktober 4 jaar zijn geworden, wordt alleen aan 
het einde van het schooljaar een verslag gemaakt, waarin de eerste vorderingen van 

het kind zijn beschreven. 
 

Verslaggeving groep 2 t/m 7 
De kinderen krijgen tweemaal per schooljaar een verslag, waarin beschreven staat 

hoe de vorderingen van de kinderen zijn op zowel sociaal-emotioneel, cognitief als 
expressief gebied. Tijdens de verslagavonden worden de verslagen met de ouders 

besproken. 

 
 

Verslaggeving groep 8 
Aan het einde van groep 8 krijgen de kinderen een kort verslag met daarin de alge-

mene bevindingen van de laatste periode. In dit schooljaar zijn er al veel gesprekken 
zijn gevoerd in verband met het advies voor het voortgezet onderwijs. De 

ontwikkeling is uitvoerig besproken en vastgelegd in een onderwijskundig rapport ten 
behoeve van het voortgezet onderwijs. 

 
CITO gegevens 

Bij de rapporten worden de toetsgegevens van Cito toegevoegd. Citotoetsen zijn 
lan-delijk genormeerde toetsen. 

In groep 7 wordt de CITO-entreetoets en in groep 8 de CITO-eindtoets afgenomen. 
 

Over de afgelopen 5 jaren was de gemiddelde schoolscore van de CITO–eindtoets op 

Panta Rhei als volgt:  
 

Centrale eindtoets CITO 2015 535,4 

Centrale eindtoets CITO 2016 535,4 

Centrale eindtoets CITO 2017 536,1 

Centrale eindtoets CITO 2018 535,1 

 
De laagste Cito–score die door leerlingen gehaald kan worden is 501, de hoogste 550. 

Het gemiddelde wordt berekend op basis van de scores van alle leerlingen die 
deelnamen aan de toets. 

 
Uitstroomgegevens 

 

Uitstroom na Cito 17-18 18-19 19-20 

VWO 19   

HAVO-VWO 5   

HAVO 16   

TL-HAVO 10   

TL 10   

K-TL 1   

K 4   

BB-K -   

BB 4   

 

Inloop- en informatieavonden/-middagen 
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Naast verslagavonden/-middagen kent Panta Rhei voor ouders inloop- en informatie-

avonden. Elk schooljaar zijn er twee  inloopavonden/-middagen. Op die avonden is er 

gelegenheid om met de leerkracht van gedachten te wisselen omtrent de vorderingen 
van het kind. Deze avonden zijn niet verplicht, ze bieden alleen tussentijdse 

informatie over het kind. Voor deze inloopavonden schrijven ouders zich in.  
Indien de vorderingen van het kind dit noodzakelijk maken, kan het ook zijn dat de 

ou-ders voor de inloopavond worden uitgenodigd door de leerkracht van het kind. 
 

In het begin van het schooljaar wordt er per groep een  informatieavond georgani-

seerd, waarop de leerkracht informatie geeft over de gang van zaken voor het 
komen-de schooljaar. Het is tevens de gelegenheid tot kennismaking met de 

leerkrachten en het stellen van vragen. Ook wordt op deze avond gevraagd wie er 
klassenouder wil zijn of andere diensten wil verlenen voor de klas. 

 
Zittenblijven 

In principe doorlopen de kinderen in acht jaar de basisschool en is er geen sprake 
van 'zittenblijven'. Ieder kind wordt binnen de groep zoveel mogelijk op zijn/haar 

eigen niveau benaderd. 
 

Alleen in uitzonderingsgevallen kan gedurende de schoolloopbaan in overleg met de 
ouders besloten worden het kind een jaar te laten doubleren. Deze keuze wordt ge-

maakt op basis van een geconstateerde achterstand in de sociaal-emotionele en/of 
de cognitieve ontwikkeling.   

 
 

3.6 Zorgverbreding - 1- zorgroute 
 
Panta Rhei besteedt veel aandacht aan de begeleiding van leerlingen. 

Sommige kinderen hebben extra zorg nodig. Deze zorg kan noodzakelijk zijn op velerlei 
gebieden: lees-, spelling- en rekenonderwijs, schrijven/motoriek, motivatie en werk-

houding, gedrag in de groep (binnen en buiten), de sociaal-emotionele ontwikkeling 
en het 'meer' begaafd zijn. In het basisonderwijs wordt deze extra zorg 

zorgverbre-ding genoemd. Deze zorg wordt in de klas door de leerkracht geboden. 
Soms zijn er meerdere mensen bij betrokken, om ervoor te zorgen dat het kind die 

zorg krijgt die het nodig heeft. De leerkracht zal in eerste instantie een beroep doen 
op de teamleider zorg, voorheen de intern begeleider. 

 
De teamleider zorg krijgt door gesprekken met de leerkracht, de leerling en de ouders, 

inzicht in de speciale behoeften van een kind. Ook kunnen observaties binnen de 

groep of aanvullende toetsen (didactisch onderzoek) meer informatie geven. 
Gedurende dit proces worden ouders op de hoogte gehouden door de leerkracht, 

eventueel samen met de teamleider zorg. 
 

Leerlingvolgsysteem 
Het is van belang de prestaties van alle leerlingen goed in beeld te hebben. 

Om leerlingen goed te kunnen volgen, hanteert Panta Rhei een leerlingvolgsysteem. 
We gebruiken hiervoor de methode gebonden toetsen en Cito-toetsen, die vanaf eind 

groep 1 worden afgenomen. De Cito-toetsen zijn methode overstijgend: deze zijn 
niet afhankelijk van de methoden waarmee op school wordt gewerkt. Met behulp van 
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deze toetsen kan het team het onderwijs evalueren en tevens signaleren of kinderen 
zich voldoende ontwikkelen. 

 
Het advies voor het voortgezet onderwijs voor de kinderen van groep 8 wordt 

bepaald in een overleg waarbij leerkrachten groep 8, teamleiders zorg en de 
directeur aanwezig zijn. Naast de cognitieve ontwikkeling wordt gekeken naar 

vaardigheden als motivatie, zelfstandigheid, doorzettingsvermogen en de gegevens 
van het leerlingvolgsysteem. De kinderen maken de centrale Cito-eindtoets op drie 

vastgestelde data in april. 
 

Zorgvergaderingen 
Belangrijke instrumenten voor een goede leerlingbegeleiding zijn de groepsbesprekin-

gen en de zorgvergaderingen. 

 
Vier keer per jaar vindt er een groepsbespreking plaats. Samen met de teamleider 

zorg spreekt de leerkracht de groep door, waarbij gekeken wordt naar groeps- en 
individuele vorderingen. In februari en juni gebeurt dit n.a.v. de Cito-toetsen, in 

november en april is er een tussentijdse evaluatie naar aanleiding van de 
groepsplannen en de resultaten. 

 
Bij de zorgvergaderingen kan middels intervisie worden gewerkt aan deskundigheids-

bevordering. Een leerkracht brengt een probleem in waar hij/zij in de klas tegenaan 
loopt. 

Door middel van vragen stellen wordt het probleem verhelderd en denken de andere 

leerkrachten mee over de aanpak. De leerkracht krijgt adviezen waar zij in de klas 
mee aan de slag gaat. Vaak zijn dit herkenbare problemen en doet iedere leerkracht 

haar voordeel bij deze besprekingen.  

Bij de volgende groepsbespreking of zorgvergadering wordt de gekozen aanpak 

geëvalueerd. 
 

1-zorgroute 
Met alle informatie die verkregen is door de toetsen, observaties en gesprekken, 

maakt de leerkracht een plan van aanpak voor zijn/haar groep. Dit bestaat uit een 
leerlingoverzicht waarbij de leerkracht voor alle kinderen de onderwijsbehoeften 

benoemt. Voorbeelden van onderwijsbehoeften zijn: extra uitleg na de klassikale 
instructie, aanpassing van de hoeveelheid werk, het visualiseren van de opdrachten, 

een rustige werkplek en het aanbieden van verdieping en verrijking. 
Hoe de leerkracht dit in de klas organiseert, wordt zichtbaar gemaakt in een 

groepsplan. 

 
In een groepsplan wordt uitgegaan van de basisgroep. Dit is de groep kinderen die na 

een instructie met de verwerking van de aangeboden stof aan de slag kan. 
In de intensieve groep wordt beschreven wat een aantal leerlingen extra nodig heeft 

om de leerstof goed te kunnen verwerken (bijv. verlengde instructie, directe 
feedback, aanpassing van de te verwerken stof). 

In de verdiepingsgroep zitten de leerlingen die na een korte uitleg meteen aan het 
werk kunnen, meestal een beperkt gedeelte van de verwerking maken en daarna 

kunnen gaan werken aan verdieping of verrijking. 
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Wanneer er leerlingen  in de groep zitten met een eigen leerlijn, dan wordt dat 
beschreven in een OPP (ontwikkelingsperspectief). Dit kan bijvoorbeeld een leerling zijn 

die in groep 7 zit, maar op het niveau van groep 6. 
 

Na een afgesproken periode worden de leerlingoverzichten en groepsplannen bespro-

ken in een groepsbespreking. De leerkracht en de teamleider-zorg evalueren de 

vorderingen en het proces zoals die beschreven staan in het groepsplan. De 
resultaten van toetsen, observaties en gesprekken vormen het uitgangspunt voor 

eventuele aanpassingen in het leerlingoverzicht en voor nieuwe groepsplannen.  

De cyclus zoals hierboven beschreven, noemen we de 1-zorgroute. 
 

Onderwijsbegeleidingsdienst 
De begeleidingsdienst CED vormt ook een belangrijke schakel in de 

leerlingbegeleiding van Panta Rhei. 
 

Drie keer per jaar worden in een bovenschools zorgteam leerlingen besproken waarbij 
de school handelingsverlegen is, dat wil zeggen dat de school al op verschillende 

manieren heeft geprobeerd de problematiek van een kind aan te pakken, maar 

zonder voldoende resultaat. Dit kan resulteren in adviezen ten aanzien van aanpak of 

materialen of er kan een afspraak gemaakt worden voor een observatie. Daarnaast 
kan het advies zijn om een kind aan te melden voor een onderzoek door een extern 

bureau.  
 

Het bovenschools zorgteam bestaat uit een orthopedagoog van CED en de 

teamleiders zorg. Indien gewenst kan bij dit overleg ook de schoolmaatschappelijk 
werker (SMW´er) of de sociaal verpleegkundige van de GGD aanwezig zijn. 

 
Externe onderzoeken 

Als ouders en/of de school een onderzoek van belang achten voor een goede begelei-
ding van een kind, zal in overleg met de ouders gekeken worden door wie dit kan 

wor-den uitgevoerd en waar dit onderzoek het best kan plaatsvinden.  
Soms kunnen onderzoeken gedaan worden via de GGD of via andere instanties die on-

der de zorgverzekering vallen. Daarvoor moet een beschikking bij de gemeente 
worden aangevraagd. Onze SchoolMaatschappelijkWerker kan daarbij helpen.  

 
Dyslexieonderzoek 

Sinds 1 januari 2009 is in de 
Zorgverzeke-ringswet opgenomen dat 

kinderen waarbij een ernstig vermoeden is 

van dyslexie een onderzoek naar dyslexie 
vergoed krijgen. 

De ouders melden hun kind aan bij een on-
derzoeksbureau. De school wordt 

gevraagd een leesdossier aan te leveren. 

 

Soms voldoet een kind net niet aan de criteria en komt om die reden niet in 
aanmerking voor een vergoeding van het onderzoek. Plein 013 biedt de ouders in 

dat geval de mogelijkheid om in groep 7 of 8 kinderen te laten deelnemen aan een 

groepsonder-zoek naar dyslexie. Tegen een gereduceerde prijs kunnen de ouders het 
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kind laten on-derzoeken. Ook hiervoor wordt de school gevraagd een leesdossier aan 
te leveren.  

Voor meer informatie hierover kunt u bij de teamleider zorg terecht. 
 

Behandelingen onder schooltijd 
Als een kind de indicatie ernstige, enkelvoudige dyslexie heeft gekregen, heeft het recht 

op een door de zorgverzekeraar vergoede behandeling. Ouders dienen daarvoor 
schriftelijk een verzoek in bij de directeur. In overleg met de school en de ouders zal 

gekeken wor-den naar een zo gunstig mogelijk tijdstip voor de behandeling. 
 

Ook voor andere therapieën, zoals logopedie of fysiotherapie, kan de school toestem- 
ming verlenen voor behandeling onder schooltijd. Hiervoor is een indicatie van bijv. 

een huisarts nodig. Ook hiervoor dienen de ouders een schriftelijk verzoek bij de 

directeur in. 
 

Inzet van het programma Kurzweil. 
Kurzweil is een computerprogramma dat kinderen met dyslexie kan ondersteunen bij 

het lezen en verwerken van teksten, boeken of opdrachten. PLEIN 013 biedt scholen 
in Tilburg aan om gebruik te maken van het programma.  

 

Op Panta Rhei kunnen kinderen met een ernstige dyslexie worden aangemeld voor 

Kurzweil. Meer informatie over het beleid t.a.v. het gebruik van Kurzweil, kunt u 
opvra-gen bij de directie. 

 

Zorgteam G.G.D. - S.M.W. (schoolmaatschappelijk werk). 
Binnen onze school is een zorgteam actief, die 6 keer per jaar bij elkaar komt. 

Daarin zitten de S.M.W.’er, de sociaal-verpleegkundige van de G.G.D. en de 
teamleiders zorg. Dit zorgteam bespreekt kinderen die op sociaal-emotioneel gebied 

een hulpvraag hebben. Leerlingen kunnen hiervoor aangemeld worden vanuit een 
vraag van ouders of vanuit school.  

 
School Video Interactie Begeleiding (S.V.I.B.) 

S.V.I.B. is een manier van begeleiding/coaching waarbij korte video-opnamen in de 
groep gemaakt worden met als doel de leerkracht te professionaliseren en/of te 

begeleiden in haar onderwijskundige taak. 

Daarom kunnen in alle groepen opnames gemaakt worden. Deze opnamen worden 
indi-vidueel of groepsgewijs bekeken en besproken. Deze beelden zijn alleen voor de 

eigen school bedoeld en niet voor derden. 
Wanneer opnames gemaakt worden van uw zoon/dochter in het kader van een 

traject, zal de school daar uiteraard uw toestemming voor vragen. 
 

 

3.7 Jeugdhulpverlening 
 

Het netwerk jeugdhulpverlening. 
In de wijk waar u woont, werkt een aantal mensen dagelijks met kinderen. Denk aan 

de wijkverpleegkundige, de huisarts, de leerkracht van de basisschool en de peuter- 
speelzaalleidster. Soms zien zij dat het niet goed gaat met een kind. Daarover praten 

zij in een wijkgebonden netwerk. 
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In dit netwerk worden grote en kleine zorgen rondom kinderen van 0 tot 12 jaar be- 
sproken. Hoe kan het snel beter gaan met die kinderen? 

Als er zorgen zijn rondom kinderen worden die allereerst besproken met u als ouders. 
Misschien heeft u zelf ook zorgen over uw kind of heeft u vragen. Het kan zijn dat de 

leerkracht of de teamleider zorg u vraagt om uw kind in het netwerk te mogen 
bespreken. 

 
Alles wat wordt besproken in het netwerk is vertrouwelijk. De mensen in het netwerk 

proberen te zoeken naar een oplossing. Het netwerk blijft ondersteunen zolang dat 
nodig is en uw kind blijft onder de aandacht totdat het echt beter gaat. Bij sommige 

kinderen gaat dat snel, bij anderen kan het langer duren of is het nodig om door te 
verwijzen naar andere hulpverlening. 

 

Schoolmaatschappelijk werk 
Op de school van uw kind is Simone Roks als schoolmaatschappelijk werker 

werkzaam. Zij is voor 6 uur verbonden aan Panta Rhei. Zij kan in de volgende 
situaties iets voor ouders betekenen: 

 
- Zorgen op school 

School is leuk. De basisschool is dé plek om te leren lezen, schrijven en 
rekenen. Maar ook om spelletjes te doen, te spelen en samen leuke dingen te 

doen. Soms is het op school niet leuk, bijvoorbeeld omdat uw kind geen 
vriendjes heeft, het verdrietig is of omdat de leerstof te moeilijk is. Dan kunt u 

hierover in gesprek gaan met de schoolmaatschappelijk werker. Zij biedt een 
luisterend oor en denkt mee over een oplossing. De schoolmaatschappelijk 

werker is verbonden aan de school en werkt als het nodig is samen met de 
leerkrachten of met andere instanties. Dit alles natuurlijk in overleg met u. 

 

- Zorgen thuis 
Is uw kind lusteloos of juist hyperactief? Maakt het vaak ruzie met andere kinde-

ren? Zijn er problemen met eten of slapen? U kunt bij de schoolmaatschappelijk 
werker terecht met al uw vragen over gedrag en opvoeding. 

 
Wij kijken naar het kind, de school en de thuissituatie. Ruzie, een sterfgeval, 

echtscheiding: niet alle kinderen kunnen hier even goed mee omgaan. Wij 
helpen u en uw kind om gebeurtenissen een plek te geven en zoeken samen met 

u naar een oplossing voor problemen.  
Vaak zijn een paar gesprekken genoeg, soms is meer nodig. In dat geval kunnen 

wij u doorverwijzen. Ook naar een gespecialiseerde instantie als dat nodig is. 

 
- Hoe  gaat het in z’n werk? 

De schoolmaatschappelijk werker van het IMW is meestal op een vaste dag aan-
wezig op de school. Dit geldt niet voor alle scholen. Via de teamleider zorg of de 

leerkracht kunt u in contact met het Schoolmaatschappelijk Werk. De 
gesprekken zijn vertrouwelijk en er zijn geen kosten verbonden aan onze hulp. 

 
Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling 
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Sinds 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht een meldcode te gebruiken bij 
vermoe-dens van geweld in huiselijke kring en kindermishandeling. De Meldcode 

huiselijk ge-weld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij 
signalen van ge-weld. 

 
De meldcode beschrijft in 5 stappen wat professionals moeten doen bij vermoedens 

van geweld. Organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren stellen een eigen meld-
code op met daarin de 5 stappen en de mogelijkheid direct met de juiste instanties in 

contact te treden. 
Door te werken met een meldcode blijft de beslissing om vermoedens van huiselijk 

ge-weld en kindermishandeling wel of niet te melden, berusten bij de professional. 
Het stappenplan biedt hen bij die afweging houvast. De Meldcode die Stichting 

Opmaat voor haar scholen hanteert, ligt ter inzage bij de directeur van onze school. 

 
3.8 Aanmelding en toelating van nieuwe leerlingen 
 

Op Panta Rhei is ieder kind van harte welkom. Ouders die bezig zijn met een 
schoolkeuze kunnen gebruik maken van de volgende mogelijkheden om zich te 

informeren: 
 Zij bezoeken de open dag in maart, krijgen daar een schoolgids en maken 

daarna een afspraak met een van de leden van het managementteam voor een 
gesprek. 

 Zij bezoeken de website en maken daarna een afspraak voor een 
rondleiding en een gesprek één van de leden van het managementteam. 

 
Kleuters die 4 jaar worden, worden on-

geveer een half jaar van tevoren aan-
gemeld en zij mogen naar school zodra 

zij vier jaar zijn.  

 
Voorafgaand aan hun verjaardag mo-

gen ze vijf dagdelen komen kennisma-
ken.  

Voor kinderen die vier jaar worden in 
de laatste twee maanden van het 

school-jaar geven wij het advies om 
deze kin-deren pas na de 

zomervakantie aan hun schoolloopbaan 
te laten beginnen.  

Het is van belang dat er een goede overdracht plaatsvindt tussen kinderopvang en 
primair onderwijs om uw kind een goede start te laten maken op onze basisschool. In 

de regio werkt een groot aantal kinderopvangorganisaties met het digitale overdracht 
instrument ‘Naar groep 1’. Ook onze school werkt daarmee. 

 

De verantwoordelijkheid van de overdracht ligt bij de ouder. De ouder ontvangt van 
de kinderopvang tijdens het afsluitende gesprek een brief met daarin een drietal 

codes.  
Deze brief overhandigt de ouder vervolgens aan de basisschool. Met deze codes kan 

de basisschool de gegevens en informatie van uw kind binnenhalen. Als er een 
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aanvullend gesprek tussen kinderopvang en de basisschool plaatsvindt, is dit altijd 
met uw toestemming. 

 
Op de kinderopvang en op de basisschool ligt het protocol ‘Digitale overdracht 

kindgege-vens’ ter inzage. Wilt u meer weten over het overdrachtinstrument ‘Naar 
groep 1’? Neem dan contact op met de kinderopvang of informeer bij de leerkrachten 

van onze on-derbouw. 
 

Komt het kind van een andere school, maar is er geen sprake van verhuizing, dan 
gaan wij ervan uit dat de directie van die school op de hoogte is van de aanmelding op 

Panta Rhei.  
Wij vragen altijd informatie op bij de school van herkomst. Het moment van aanname 

wordt dan in overleg met die school vastgesteld. 

  
Bij de aanname van deze kinderen worden de volgende stappen doorlopen: 

 
Stap 1:  

Verzoek tot plaatsing, ouders vullen een aanmeldingsformulier in. 
 

Stap 2:  
De Intern Begeleider voert met de ouders een intakegesprek, waarbij de volgende  

zaken centraal staan:  
 Reden van verzoek tot plaatsing. 

 Beschrijving van het kind. 
 Uitleg over de procedure die binnen de basisschool wordt gevolgd en de rechten 

en de plichten van de ouders/verzorgers. 
 Een onderwijskundig rapport van de vorige school. 

 Indien beschikbaar de onderzoeksgegevens betreffende het kind. 

 Andere relevante gegevens die het mogelijk maken een gefundeerde beslissing te 
nemen. 

 
Stap 3: 

In alle gevallen waarin er sprake is van enige problematiek, voert de Iber overleg of 
vraagt advies aan de directie en/of het zorgteam. 

 
Zij onderzoeken samen de volgende vragen: 

 Wat zijn de mogelijkheden en onmogelijkheden van het kind? 
 Is er voldoende kennis, ervaring en vaardigheid om het kind te begeleiden op 

pedagogisch en didactisch gebied? Van belang is vast te stellen of redelijkerwijs 
verwacht kan worden dat het kind zich optimaal zal kunnen ontwikkelen. 

 Is te verwachten dat de verhouding tussen verzorgingstijd en onderwijstijd 
redelijk zal zijn? 

 Is redelijkerwijs te verwachten dat het kind zich prettig zal voelen binnen de 

groep waar het wordt geplaatst? 
 Zal dit kind niet onevenredig veel tijd vragen van de toekomstige leerkracht en 

de school als geheel? 
 Zal dit kind geen belemmering zijn voor het gevoel van rust en veiligheid van de 

andere kinderen op school? 
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Stap 4:  
De directeur neemt een beslissing.  

Bij een negatieve beschikking krijgen ouders een schriftelijke toelichting waar-om het 
kind niet geplaatst kan worden. Wanneer positief wordt beslist, bepaalt de school in 

welke groep het kind geplaatst wordt. 
 

Kinderen die onze school bezoeken zullen hier in de regel blijven. Soms moeten we 
samen besluiten dat een andere plek wellicht noodzakelijk is voor het kind. 

Zie daarvoor ook hoofdstuk 3.9 onderdeel PLEIN 013. 
 

3.9 Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen 
 
Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig wangedrag van de leerling of 

de ouder/verzorger van de leerling. Het gaat dan om ernstige verstoring van de rust of 

de veiligheid op school. Ook kan sprake zijn van een onherstelbaar verstoorde relatie 
tussen school en leerling en/of ouders/verzorgers. 

 
Er worden 3 vormen van maatregelen genomen: 

 Time-out 
 Schorsing 

 Verwijdering 
 

Time-out 
Een ernstig incident leidt tot een time-out met onmiddellijke ingang. 

Hierbij gelden de volgende voorwaarden: 
 In geval van een time-out worden ouders/verzorgers door de directie van de 

school verzocht hun kind voor de rest van de schooldag te komen halen. 
 De ouders/verzorgers worden bij een time-out op school uitgenodigd voor een 

gesprek. Hierbij is de groepsleerkracht en een lid van de directie van de school 

aanwezig; 
 Van het wangedrag en het gesprek met de ouders wordt een verslag gemaakt. 

Dit verslag wordt aan de ouders/verzorgers aangetekend gezonden c.q. aan de 
ouders/verzorgers persoonlijk uitgereikt en door de ouders/verzorgers voor ge-

zien getekend en in het leerlingendossier opgeslagen. 
 Een time-out bedraagt ten hoogste 1 dag. 

 
Schorsing 

Bij zeer ernstig wangedrag van de leerling c.q. ouders/verzorgers kan worden overge-
gaan tot een formele schorsing. 

De wettelijke regeling voor het Bijzonder/Openbaar onderwijs is hierbij van 
toepassing. 

Hierbij gelden de volgende voorwaarden: 
 Het bevoegd gezag van de school wordt voorafgaand aan de schorsing in kennis 

gesteld van deze maatregel en om goedkeuring gevraagd; 

 Schorsing vindt in principe pas plaats ná overleg met de leerling, ouders/verzor-
gers en de groepsleerkracht; 

 De betrokken ouders/verzorgers en de groepsleerkracht worden door de directie 
uitgenodigd voor een gesprek betreffende de voorgenomen maatregel. Hierbij 

die-nen nadrukkelijk oplossingsmogelijkheden te worden verkend, waarbij de 
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moge-lijkheden en de onmogelijkheden van de opvang van de leerling op de 
school aan de orde komen; 

 Van het gesprek met de ouders/verzorgers en de groepsleerkracht wordt een 
ver-slag gemaakt. Dit verslag wordt aan de ouders/verzorgers aangetekend 

gezonden c.q. aan de ouders/verzorgers persoonlijk uitgereikt en door de 
ouders/verzorgers voor gezien getekend en in het leerlingendossier opgeslagen; 

 Het bevoegd gezag deelt het besluit tot schorsing schriftelijk mee aan de 
ouders/ verzorgers. In dit besluit worden de redenen van de schorsing, de 

aanvang, de tijdsduur en eventueel andere genomen maatregelen vermeld; 
 Gedurende de schorsing wordt de leerling de toegang tot de school ontzegd. Er 

worden maatregelen getroffen waardoor de voortgang van het leerproces van de 
leerling gewaarborgd kan worden; 

 De schorsing bedraagt ten hoogste 1 week; 

 Het bevoegd gezag stelt de inspectie van een schorsing voor een periode langer 
dan één dag schriftelijk en met opgave van redenen in kennis via het formulier 

dat in het internet schooldossier (ISD) is opgenomen; 
 Ouders/verzorgers kunnen bij het bevoegd gezag een bezwaarschrift indienen. 

Indien ouders/verzorgers bezwaar maken, hoort het bevoegd gezag hen over dit 
bezwaarschrift. Het bevoegd gezag neemt binnen vier weken na ontvangst van 

het bezwaarschrift een besluit. 
 

Verwijdering 

Bij het zich meermalen voordoen van ernstig wangedrag, dat ingrijpende gevolgen 
heeft voor de veiligheid en/of de onderwijskundige voortgang van de school, kan 

worden overgegaan tot verwijdering. 
De wettelijke regeling voor het Bijzonder/Openbaar onderwijs is hierbij van 

toepassing. 
 

Hierbij gelden de volgende voorwaarden: 

 Verwijdering van een leerling van school is een beslissing van het bevoegd 
gezag; 

 Voordat men een beslissing neemt, dient het bevoegd gezag de betrokken 
groeps-leerkracht en de ouders/verzorgers te horen. Hiervan wordt een verslag 

gemaakt dat aan de groepsleerkracht ter kennis wordt gesteld c.q. aan de 
ouders/ver-zorgers aangetekend wordt toezonden c.q. aan de ouders/verzorgers 

persoonlijk wordt uitgereikt en door de ouders voor gezien wordt getekend; 
 De ouders/verzorgers ontvangen een gemotiveerd schriftelijk besluit van de ver-

wijdering van de leerling, waarbij wordt gewezen op de mogelijkheid om binnen 
zes weken schriftelijk bezwaar te maken tegen het besluit; 

 Het bevoegd gezag meldt het besluit tot verwijdering van de leerling terstond 
aan de leerplichtambtenaar en de Inspectie van het Onderwijs; 

 Indien de ouders/verzorgers bezwaar maken, hoort het bevoegd gezag hen over 
het bezwaarschrift; 

 Het bevoegd gezag neemt binnen vier weken na ontvangst van het 

bezwaarschrift een besluit; 
 Een besluit tot verwijdering is pas mogelijk nadat een andere basisschool of een 

andere school voor speciaal onderwijs is gevonden om de leerling op te nemen.  

 



schoolgids o.b.s. Panta Rhei Tilburg  -  stichting Opmaat  -  
juni 2018 -                                                 pag. 24 

 

 

 

3.10 Passend onderwijs 
 

Passend onderwijs op onze school  
Het bestuur waar onze school onder valt, werkt met vijftien 

andere schoolbesturen in de regio samen in het samenwer-

kingsverband Plein 013. Dit is het samenwerkingsverband 
waarin de schoolbesturen afspraken maken over Passend 

on-derwijs. De afspraken die in Plein 013 worden gemaakt 
gelden voor alle aangesloten 90 scholen, dus ook voor onze 

school.  
Daarnaast adviseert en ondersteunt Plein 013 onze school 

bij het vormgeven van Passend onderwijs.  
 
Passend onderwijs op onze school 
  

Het bestuur waar onze school onder valt, werkt met vijftien andere schoolbesturen in 

de regio samen in het samenwerkingsverband Plein 013. Dit is het 
samenwerkingsverband waarin de schoolbesturen afspraken maken over Passend 

onderwijs. De afspraken die in Plein 013 worden gemaakt gelden voor alle aangesloten 
90 scholen, dus ook voor onze school. Daarnaast adviseert en ondersteunt Plein 013 

onze school bij het vormgeven van Passend onderwijs.  
 

Wat is Passend onderwijs?  
Heel veel kinderen in onze school leren en ontwikkelen op een manier zoals de 

ouders/verzorgers en de school verwachten. Er is dan niet veel reden tot zorg. Maar 
soms gaat het leren moeilijk, mist een kind de uitdaging of is er sprake van een 

beperking of een probleem met het gedrag. De leraar kan een signaal geven dat het 
minder gaat op school. De leraar neemt dan contact met u op. Maar ook u als 

ouder/verzorger kunt een signaal afgeven dat het niet goed gaat met uw kind. Het is 

belangrijk dat u dat samen met de leraar bespreekt. Misschien is extra zorg of 
begeleiding noodzakelijk. 

Passend onderwijs wil graag bereiken dat elk kind de ondersteuning krijgt die nodig is. 
En u als ouder/verzorger bent daarbij een belangrijke partner.  

Onze school kan vaak prima passend onderwijs bieden. Maar soms is hulp daarbij 
nodig. Partners helpen ons daarbij. Er is ook een consulent van het 

samenwerkingsverband die ons helpt bij het in beeld brengen van het probleem en bij 
het bespreken van de oplossingen. We betrekken daarbij ook jeugdhulpverlening als 

dat voor het kind of gezin noodzakelijk is. Natuurlijk wordt u daar nauw bij betrokken. 
We maken dan samen een arrangement dat past bij de ondersteuningsbehoefte van 

het kind. Ouders/verzorgers zijn wel verplicht daaraan mee te werken, bijvoorbeeld 
door informatie beschikbaar te stellen.  

 
Wat kan de school bieden?  

Wat onze school kan bieden aan extra ondersteuning staat beschreven in het 

ondersteuningsprofiel van de school. Dat profiel is door onafhankelijke deskundigen in 
schooljaar 2015-2016 herijkt. In dit profiel is te lezen wat onze school aan extra 

ondersteuning kan bieden en wat de ambities zijn voor de komende jaren. Het 
ondersteuningsprofiel van onze school is opgenomen in het overzicht van het 

samenwerkingsverband. U kunt dit vinden op de website www.plein013.nl  

 

https://www.facebook.com/206785392829745/photos/a.206791116162506.1073741825.206785392829745/542396725935275/?type=3&source=11
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Samen met ouders  

Om Passend onderwijs te kunnen realiseren is samenwerking van het grootste belang. 
U als ouders/verzorgers bent daarbij voor ons de belangrijkste partner. U kent het 

kind in de thuissituatie, wij kennen het kind in de schoolsituatie. Samen vullen we 
elkaar aan.  

Samenwerken betekent elkaar als partner zien. Het betekent ook dat we van elkaar 
verwachten dat we elkaar steunen, afspraken nakomen en informatie met elkaar 

delen. Communicatie met elkaar over uw kind is heel belangrijk.  
 

Naar een andere school  
Voor sommige kinderen moet de school vaststellen dat ze, ondanks al de extra hulp, 

het kind niet kan bieden wat het nodig heeft. Dan moet de school besluiten om een 

andere passende plek voor het kind te zoeken. De school doet dit altijd in overleg met 
de ouders/verzorgers en houdt daarbij rekening met de wensen van de 

ouders/verzorgers.  
Het samenwerkingsverband Plein 013 heeft daar regels voor opgesteld die passen 

binnen de wet op Passend onderwijs. Het kan betekenen dat het beter is voor het kind 
om geplaatst te worden op een andere basisschool die wel de ondersteuning kan 

bieden of dat het kind geplaatst wordt op een school voor speciaal basisonderwijs of 
een school voor speciaal onderwijs. De school heeft de taak om deze passende plek 

voor het kind te vinden.  
 

Toelaatbaarheidsverklaring  
Voordat deze keuze definitief gemaakt wordt, moet de school een 

Toelaatbaarheidsverklaring vragen bij het samenwerkingsverband. Dit is wettelijk 
verplicht.  

 

Ondersteuning door het samenwerkingsverband  
Het samenwerkingsverband helpt de scholen bij deze stappen. Zo is in elke school een 

consulent aanwezig die de school ondersteunt bij het opstellen van arrangementen. 
Ook bij het vinden van een passende school kunnen wij de hulp inschakelen van een 

zogenaamde onderwijs makelaar van samenwerkingsverband Plein 013.  
Voor kinderen die nog niet op de basisschool zitten maar wel te maken hebben met 

extra zorg, (bijvoorbeeld GGZ, Jeugdzorg, Medisch Kinderdagverblijf) heeft het 
samenwerkingsverband een apart loket ingericht waar ouders terecht kunnen.  

 
Aanmelden door ouders  

Zodra de school, in samenspraak met de ouders/verzorgers, een passende plek 
gevonden heeft, kunnen de ouders hun kind op de nieuwe school aanmelden.  

 
Bezwaar maken  

Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met de ondersteuning die onze school 

biedt aan uw kind. Mocht u besluiten tot een formeel bezwaar dan kunt u zich richten 
tot het bestuur van onze school.  

Als u het niet eens bent met de keuze van de Toelaatbaarheidsverklaring van het 
samenwerkingsverband of met de keuze van een andere school dan kunt u een 

bezwaarprocedure starten bij de landelijke geschillencommissie 
www.onderwijsgeschillen.nl  
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Verder verwijzen we naar de paragraaf Klachtenregeling in deze schoolgids.  
 

3.11 Activiteiten 
 

Atelier! 

Cultuur staat bij Panta Rhei hoog én vaak op de agenda. Naast de vaste momenten in 
ons rooster voor drama, muziek, dans, zang, tekenen, handvaardigheid en techniek 

organiseren de leerkrachten samen met ouders 2 x per jaar een workshopronde -
ATELIERS! - waarbij leerkrachten en ouders workshops aanbieden zodat leerlingen 

met verschillende disciplines in aanraking komen. 
 

Ook bekijken alle leerlingen 1 x per jaar een professionele voorstelling en bezoeken ze 
een museum of andere culturele instelling afgestemd op de leeftijd van de leerlingen.  

U kunt denken aan het Natuurmuseum, De Pont, Vincents Tekenlokaal, de IJzertijd-
boerderij  het Textiel-museum, Kamp Vught en/of het Regionaal Archief. 

 
Sportdag 

In de loop van het schooljaar wordt er voor alle kinderen een sportdag georganiseerd. 
Voor de groepen 1/2 worden er spelletjes uitgezet en voor de groepen 3 t/m 8 zijn er 

teamsporten. 

 
Samenwerking met de bibliotheek 

De bovenbouwgroepen van Panta Rhei (locatie Galjoenstraat/Lanciersstraat) brengen 
regelmatig een bezoek aan de bibliotheek. De kinderen lenen daar boeken om in de 

klas te lezen en te gebruiken voor werkstukken, spreekbeurten of een projectonder-
werp. 

Naast het bibliotheekbezoek wordt 6 keer per jaar gewerkt met boekcollecties. De 
com-binatiefunctionaris van de bibliotheek introduceert de nieuwe collectie in elke 

groep. 
 

Op locatie Don Sartostraat heeft groep 1/2 een schoolbibliotheek waar ouders met 

kin-deren boeken kunnen lenen. Voor de groepen 3 t/m 8 wordt ook 6 maal per jaar 
ge-werkt met boekcollecties. Leerkrachten en ouders lenen boeken bij de centrale 

biblio-theek. 
 

Decemberviering 
In de laatste week voor de kerstvakantie wordt er gewerkt aan attenties voor zieke 

en oudere mensen. U kunt hierbij denken aan verpleeg/verzorgingshuizen en het 
Elisa-bethziekenhuis. Deze worden op de laatste dag voor de kerstvakantie door de 

kinderen zelf weggebracht. Aan de vooravond hiervan houden wij een decemberviering, 
waar samen gegeten wordt wat door kinderen en ouders thuis is klaar gemaakt én waar we met 

elkaar een lampionnentocht lopen door de wijk. 
  

Carnaval. 
Op de vrijdag voor de voorjaarsvakantie wordt er op Panta Rhei carnaval gevierd 

door alle kinderen en leerkrachten. De groepen 1 t/m 4 vieren dit alleen in de 

ochtend. Zij zijn ’s middags vrij. De groepen 5 t/m 8 houden dan hun jaarlijkse 
palybackshow! 
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Open middag/-avond 
Voor nieuwe ouders en kinderen wordt er in maart een open ochtend en/of avond 

gehouden. Tijdens deze ochtend en/of avond kunnen nieuwe ouders kennismaken met 
onze school en zich laten informeren over ons onderwijs en hoe dat bij ons is 

ingericht. Er is ook altijd de mogelijkheid om tijdens schooltijd een afspraak te maken 
voor een vrijblijvend informatief gesprek en rondleiding. 

 
Themaweek groep 5/6/7 

Aan het eind van het schooljaar werken de groepen 5/6 samen aan één thema. 
Tijdens deze week nemen de kinderen deel aan workshops, een spelletjesmiddag, een 

gezamenlijke uitvoering, etc. Zij sluiten dan af met een schitterende voorstelling waar-
voor hun ouders worden uitgenodigd. 

Aan de ouders wordt voor deze themaweek een bijdrage gevraagd. 

 
Schoolkamp groep 8 

In de periode waarin de groepen 5/6/7 themaweek hebben, gaan de groepen 8 op 
schoolkamp. Zij gaan op de fiets naar een kampeeraccomodatie en verblijven 

daar drie dagen. 
Er worden tijdens dit schoolkamp een aantal activiteiten georganiseerd voor alle 

kinderen, maar er is ook gelegenheid om vrij te spelen.  

De begeleiding van het schoolkamp bestaat uit een teamleden en ouders. 

Aan de ouders wordt voor dit schoolkamp een 

bijdrage gevraagd. 

 

Afscheidsmusical groep 8 
In groep 8 studeren de kinderen een afscheidsmusical in. Deze presenteren zij, op 

de beide locaties, voor ouders en kinderen in de laatste schoolweek. 
 

Projecten 
Onze school kent per schooljaar 2 projecten. 

 Rondom de kinderboekenweek wordt een project gehouden rondom het thema 
van de Kinderboekenweek. 

 In de tweede helft van het jaar wordt een project gehouden waarin we aandacht 

besteden aan de scholenband met de scholen in Matagalpa (Nicaragua). In dit 
kader is er dan een sponsorloop met een afsluitende feestavond. 

De opbrengst van deze sponsorloop en de feestavond wordt in Matagalpa be- 
steed aan o.a. de aanschaf van materialen voor het onderwijs. Enkele 

teamleden bezoeken om de 2 jaar de zusterscholen in Matagalpa om met de 
collegas daar de onderwijsontwikkeling te stimuleren. 

 
Vriendjesdag 

In 2007 werd op onze school voor het eerst een vriendjesdag georganiseerd. Deze 
activiteit komt jaarlijks terug. Op deze dag wordt er speciaal aandacht besteed aan 

vriend-schap, samenwerken en samen spelen. Met een positieve benadering wordt 
veel be-reikt. 

 
Sponsoring op school 

Om bijzondere activiteiten te kunnen bekostigen kunnen acties worden 

ondernomen die extra geld genereren. Dit kan komen uit giften en sponsoring. 
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Voor gelden die via sponsoring worden verworven is het sponsorconvenant van het 
mi-nisterie van kracht. 

 
De aldus verkregen gelden worden ingezet ter ondersteuning van het onderwijs (bijv. 

i.c.t.) of ter verfraaiing of outillering van het gebouw en/of de speelplaats. 
De medezeggenschapsraad beslist per situatie/aanbod over het wel/niet sponsoren. 

 
De 3 belangrijkste uitgangspunten van het convenant zijn: 

 Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige 
taak en doelstelling van de school. 

 Er mag geen schade worden berokkend aan de geestelijke en/of lichamelijke 

gesteldheid van de leerlingen. Sponsoring moet in overeenstemming zijn met 
de goede smaak en het fatsoen. 

 Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaar-
heid en de onafhankelijkheid van het onderwijs, de school en de daarbij 

betrokke-nen in gevaar brengen. 

 Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onder-

wijs beïnvloeden dan wel in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de 

kwalitatieve eisen die de school aan het onderwijs stelt. Het primaire 

onderwijsproces mag niet afhankelijk zijn van sponsorgelden. 
 

3.12 Locatieplan  
 

De doorontwikkeling van Panta Rhei naar Kindercampus en brede locatie. 
De Stichting Brede School Tilburg heeft per 31 december 2014 haar deuren gesloten. 

De brede scholen zijn echter niet gestopt. Vanaf januari 2015 is de doorontwikkeling 
in gang gezet en wordt maatwerk per onderwijs- en kinderopvanglocatie gerealiseerd. 

De 30 voormalig brede scholen krijgen hierbij ondersteuning vanuit de 
onderwijscoöpe-ratie T-Primair.  

De basisscholen in Tilburg hebben een samenwerkingsrelatie met T-Primair. Samen 
zetten we in op brede talentontwikkeling van alle kinderen in de Tilburgse regio. 

Iedere basisschoollocatie werkt samen met de kinderopvangpartner, welzijn en zorg 
aan een eigen locatieplan. Een plan waarin doorgaande leer- en ontwikkellijnen zijn 

opgeno-men vanuit de basisschool, de bijbehorende kinderopvang en de partners op 

het gebied van zorg, welzijn, cultuur en gezondheid.  
  

Voor Panta Rhei betekent de doorontwikkeling één locatieplan Panta Rhei voor onder-
wijs en kinderopvang voor kinderen van 0-13 jaar.  

 
De locaties aan de Galjoenstraat/Lanciersstraat vormen samen met de kinderopvang-

partner Kinderstad Panta Rhei een kindercampus voor kinderen van 0-13 jaar. Op de 
campus wordt nauw samengewerkt met de stedelijke netwerkpartners van welzijn 

(Contourdetwern), zorg (plein013, IMW), gezondheid en sport (GGD en Sportbedrijf) 
en met cultuurpartners (via CiST). 

 
De locatie Don Sartostraat is een locatie die insteekt op brede samenwerking met 

partners van opvang, peuterspeelzaal Mees, welzijn, zorg, cultuur en gezondheid. 
Er is vooral aandacht voor de taalontwikkeling door het aanbieden van de themakisten 

van de bibliotheek en door de schoolbibliotheek voor groep 1 en 2. Ook is er aandacht 
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voor de creatieve en de sociaal- emotionele ontwikkeling. Dat is terug te zien in de 
samenwerking met allerlei partners in het naschoolse aanbod op beide locaties; bv. 

naschoolse sport, fotografie of naschoolse muzieklessen. 
  

De locaties krijgen ondersteuning van een 
lid van het Projectteam Kindcentra.  

Deze medewerkers werken op detache-
ringsbasis vanuit T-Primair. 

In Koningshaven is dit mevr. Yoni Pari-
daans.  Vragen over de ontwikkelingen 

van Kindcentra in Koningshaven?  
 

Neem dan contact op via: 

yoni.paridaans@tprimair.nl 
 
 

4 Praktische zaken 
 

4.1 Vakanties, vrije dagen en verzuim 
 

Verlof aanvragen/verzuim 
In de kalender vindt u het rooster van vrije dagen en vakanties. U dient hiermee 

reke-ning te houden bij het plannen van vakanties, andere uitstapjes en afspraken. 
In drin-gende gevallen kan er sprake zijn van verlof buiten de vastgestelde 

vakantiedagen om. U dient dan tijdig overleg te hebben met de directie van de 
school. Voor het protocol verwijzen we naar onderstaande informatie. 

 
Leerplicht 

Uw kind is leerplichtig met ingang van de 1e dag volgend op de maand waarin het 5 

jaar wordt. Bijv. uw kind wordt op 12 februari 5 jaar, het is dan leerplichtig vanaf 1 
maart. Vanaf dat moment is de leerplichtwet van toepassing. Dat betekent dat uw 

kind niet meer zomaar thuis mag blijven of dat u buiten de schoolvakanties op 
vakantie mag gaan. 

 
Samengevat komt het erop neer dat uw kind alleen buiten de schoolvakanties mee op 

vakantie mag, als vanwege het beroep van één van de ouders het kind in de zo-
mervakantie niet gedurende minimaal 2 weken met hen op vakantie kan. Hierbij 

wordt gedacht aan seizoensgebonden arbeid bijv. horeca. De directeur zal dan een 
werkge-versverklaring vragen. 

 

Als u buiten de schoolvakantie bent ingeroosterd, betekent dat niet automatisch dat 
het vakantieverlof wordt toegekend. Uw werkgever dient namelijk in zijn roosterplan- 

ning rekening te houden met werknemers met schoolgaande kinderen. 
 

Naast vakantieverlof geeft de wet ook de mogelijkheid om verlof te verlenen voor 
bijzondere omstandigheden zoals huwelijk en overlijden van familieleden tot een be- 

paalde graad en bij sociale en medische redenen. 
 

 

mailto:yoni.paridaans@tprimair.nl
mailto:yoni.paridaans@tprimair.nl
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Als u niet zeker weet of u verlof kunt krijgen, neem dan contact op met de directeur. 
Wanneer u verzoekt om meer dan 10 dagen verlof, zal de directeur contact opnemen 

met de leerplichtambtenaar. 
 

IN ALLE ANDERE GEVALLEN IS GEEN VAKANTIEVERLOF MOGELIJK 

 

 
Samengevat is de procedure voor aanvragen van verlof als volgt: 

 Tijdig een aanvraagformulier indienen bij de directie van de school voor 
vakantie-verlof (art. 13a), minimaal 2 maanden van tevoren met een 

werkgeversverkla-ring. 
 De leerplichtambtenaar kan om advies gevraagd worden. 

 Als het verlof wordt ingewilligd, krijgt u zo spoedig mogelijk bericht. 

 Als het verlof niet of niet als geheel kan worden ingewilligd, dan zal dat zo 
spoedig mogelijk doch uiterlijk 8 weken na indiening van het verzoek gemoti-

veerd meegedeeld worden. U wordt dan van tevoren “gehoord”. 

In het besluit zal tevens worden aangegeven hoe de bezwaarschriftenprocedure 

verloopt. 
 

Verzuim 
Naast ziekteverzuim zijn er 2 andere vormen van verzuim: 

 
1. Luxe verzuim 

Dit verzuim heeft betrekking op verlof in verband met bijv. eerder vertrekken 

naar vakantiebestemmingen of later terugkeren van een vakantie of lang 
week-end. De school is verplicht dit verzuim te melden bij de 

leerplichtambtenaar, die zo nodig een procesverbaal zal opmaken. 

2. Signaalverzuim 

Dit verzuim, dat zich uit in spijbelgedrag, is vaak een uiting van achterliggende 

problematiek, school-/thuisproblemen, problemen van lichamelijke, psychische 
of culturele aard. De benadering hiervan is wezenlijk anders dan bij luxe 

verzuim, maar ook hier kan de leerplichtambtenaar in het uiterste geval een 
proces-verbaal opmaken. 

 
Soms gebeurt het ook dat ouders/verzorgers bijv. hun kind ziekmelden omdat geen 

extra verlof wordt toegekend. In een dergelijk geval zal de leerplichtambtenaar wor- 
den ingeschakeld, die dan kan beslissen of er overgegaan wordt tot huisbezoek. Als 

er geen sprake is van ziekte, dan kan er een procesverbaal worden opgemaakt. 
 

Aan de directie (lees directeur) is nadrukkelijk opgedragen om de richtlijnen en de 
aan-vraagprocedure stipt te volgen. Leerplicht zal regelmatig controles uitvoeren.  
 

 
4.2 Huisregels 
 

Informatie 
Via BasisOnline, ons ouderportaal, wordt u op de hoogte gebracht van 

nieuwsberichten, lopende zaken en belangrijke informatie. Hierdoor blijft u als ouder 
steeds op de hoogte van zaken die, zowel voor u als uw kind, van belang zijn. 
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Op de website van de school vindt u algemene informatie over onze school, zoals de 
schoolgids, schooltijden, etc. 

 
Kapstokregels 

De normen en waarden van de Nederlandse samenleving staan op onze school hoog 
in het vaandel. Een belangrijk facet hiervan is het tonen van respect voor de ander. 

Om de kinderen goed en aanvaardbaar gedrag aan te leren gebruiken wij vier 
kapstokregels. 

 
Regel 1: Voor groot en klein zullen we aardig zijn.  

Regel 2: Breng niemand in gevaar en houd rekening met  
elkaar. 

Regel 3: Regel je zaken goed dan gaat het zoals het 

moet. 
Regel 4: Goed voor je spullen zorgen dat houdt ze netjes 

voor morgen. 
 

Bij ongewenst gedrag zal praten het eerste uitgangspunt 
zijn. Acties die hierop worden ondernomen, zullen een op-

voedkundig karakter hebben. Treedt een kind in 
herhaling, dan zullen de ouders ingelicht worden. School 

en ouders zullen dan samen naar een oplossing zoeken 
om het ge-drag van de leerling in goede banen te leiden. 

Overigens kan herhaald wangedrag leiden tot schorsing 
van de leerling. 

 
Schoolverzuim 

Wanneer een kind wegens ziekte of om een andere reden afwezig is, dient u dit voor 

08.40 u. telefonisch door te geven. Schoolverzuim zonder geldige reden is niet toege-
staan. Te laat komen valt ook onder schoolverzuim. Bij herhaling van ongeoorloofd 

verzuim wordt dit gemeld bij de leerplichtambtenaar. 
 

Ziekte van de leerkracht 
Bij ziekte van een leerkracht wordt zo goed mogelijk voor vervanging/opvang ge- 

zorgd. De school neemt contact op met de vervangerspool en vraagt een vervanging aan. In de 
meeste gevallen wordt er een leerkracht gevonden. Als er geen vervanging is worden de kinderen 

verdeeld over andere groepen en gaan daar aan het werk. Een heel enkele keer kan het zijn 
dat wij kinderen een dag thuis laten blijven, maar dit krijgt u een dag van tevoren te 

horen. 

 
Inlooptijd 

De lessen beginnen om 08.45 uur, vanaf 08.30 uur is de school open. Vóór die tijd 
draagt de school geen verantwoordelijkheid voor de kinderen. Op speciaal verzoek 

kunt u uw kind eerder naar school brengen. Wij verwachten dat alle kinderen om 
08.45 uur in de klas aanwezig zijn zodat de lessen ook echt om 08.45 uur kunnen 

starten.  
 

Verjaardagen van kinderen: 

De verjaardagen van de kinderen worden in de klas gevierd. 
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Wij verzoeken u niet op snoep te trakteren. 
Een traktatie in de vorm van blokjes kaas of worst, fruit, enz. is een goed alternatief.  

 
We vragen u om uitnodigingingen voor het vieren van een verjaardag, niet aan 

kinderen op school te laten uitdelen. Dit om teleurstellingen te voorkomen bij kinderen 
die niet voor het feestje worden uitgenodigd. 

 

Verjaardagen van leerkrachten: 

Leerkrachten vieren hun verjaardag met de groep. Deze viering kan, maar hoeft niet 

op de dag zelf plaats te vinden. Ouders worden tijdig geïnformeerd over het tijdstip 
waarop de leerkracht samen met de kinderen zijn/haar verjaardag viert. Het is leuk 

als de kin-deren thuis iets maken (een tekening bijv.). Daarnaast verzorgt de 
klassenouder een verjaardagscadeau dat bekostigd wordt uit de ouderbijdrage. 

Klassenouder 

De klassenouder houdt zich bezig met het organiseren van ouderhulp bij diverse acti-
viteiten. Ook kan de klassenouder fungeren als contactpersoon tussen leerkracht en 

ouders. De klassenouder verzorgt cadeaus bij de verjaardag van de groepsleerkracht, 

Sinterklaasviering of anderszins (bijv. huwelijk, jubileum of ziekte). Dit alles wordt 

betaald van de vrijwillige ouderbijdrage om zo inzamelacties in de klas te voorkomen. 

De attentie voor de leerkrachten/onderwijsassistenten zal worden geregeld door de 
klassenouder. Voor de overige personeelsleden zal de teamleider hiervoor zorgen. 

Voor overige activiteiten kan een aanvraag worden gedaan bij de penningmeester van 
de oudervereniging. 

 
Eigendommen van leerlingen 

De school kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade aan, of verlies van, 
eigendommen van leerlingen, die op eigen initiatief mee naar school worden 

gebracht. Dit betreft zowel speelgoed, fietsen, sieraden, als elektronische apparatuur 
(iPod, gameboy, telefoon, e.d.). Voor de laatstgenoemde spullen geldt dan ook dat ze 

beter niet mee naar school kunnen worden gebracht. Mobieltjes, die onder schooltijd 
aan-staan, worden ingenomen en kunnen door de ouders worden opgehaald. 

 
Ophalen van kinderen 

Als de school uitgaat is het de bedoeling dat ouders/verzorgers die kinderen ophalen, 

bij de buitendeuren op de speelplaats blijven wachten en niet in het schoolgebouw. 
 

Verkeerssituatie  
Tijdens de ochtend- en middagspits is het bij de verschillende gebouwen erg druk.  

Op locatie Galjoenstraat is een kiss and ride strook aangelegd. U kunt daar uw kind 
uit laten stappen en meteen doorrijden. Als u uw kind naar de klas wilt brengen, dan 

moet u de auto elders parkeren. Houdt u rekening met het parkeerverbod in de 
binnenstad. 

TIP: In de Schoenerstraat is een ruime parkeerplaats.  
Parkeren is daar gratis tot 09.00 uur.  

Wij verzoeken u dringend om met de fiets te komen. 
 

Aansprakelijkheidsverzekering vervoer van kinderen 
Stichting “Opmaat” heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor 

personeel, leerlingen en hulpouders. 
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Hulpouders staan omschreven als “diegenen die op verzoek van de schoolleiding c.q. 
het schoolbestuur hulp verlenen bij bepaalde evenementen in schoolverband zoals 

schoolreisjes en excursies”. 

 

Dit betekent dat tijdens schoolreisjes e.d. de kinderen verzekerd zijn en dat de 
inzitten-denverzekering van de “oudertaxi’s” niet meer noodzakelijk is.  

 
Vanaf 1 januari 2006 heeft de wet wel bepaald dat kinderen kleiner dan 1.35 meter en 

lichter dan 37 kilo gebruik moeten maken van een geschikt kinderbeveiligingsmiddel. 
Alle anderen moeten de gordel dragen. Er mogen dus niet meer kinderen vervoerd 

wor-den dan er gordels in de auto aanwezig zijn. 
Een schoolreisverzekering is niet afgesloten. De leerlingen blijven dus zelf aansprakelijk 

(verantwoordelijk) voor verlies of beschadiging van hun eigen spullen en kunnen der-

halve beter géén waardevolle spullen meenemen. 
 

 

4.3 Overblijven 
 
Het beleidskader 

Formeel zijn vanaf 1 augustus 2006 de 

schoolbesturen verantwoordelijk voor het 
overblijven. Zij moeten ervoor zorgen dat 

dit goed geregeld is. 
De wet stelt dat de besturen er zorg voor 

moeten dragen dat er voor overblijfkrach-
ten een aansprakelijkheidsverzekering is 

afgesloten. 
 

Ouders hebben, via de oudergeleding van 
de medezeggenschapsraad, instemmings-

recht over hoe het overblijven geregeld 
wordt. 

 
De wet gaat ervan uit dat de tussenschoolse opvang een zaak is van scholen én 

ouders. De ouders betalen voor de voorziening en moeten dus ook kunnen instemmen 

met het bedrag dat de school ervoor vraagt. 
 

De tussenschoolse opvang is een vast onderdeel van de schoolorganisatie. Iedereen die 
erbij betrokken is, kan wensen of klachten kenbaar maken via dezelfde kanalen die 

voor het onderwijsprogramma gelden. 
 

Wetsartikelen 

 

 Artikel 45 van de Wet op het primair onderwijs. 
Dit is het artikel waarin staat dat scholen leerlingen de gelegenheid moeten ge- 

ven om onder toezicht de middagpauze in het schoolgebouw en op het 
schoolter-rein door te brengen. Het schoolbestuur draagt hier zorg voor. De 

verplichte verze-kering tegen wettelijke aansprakelijkheid is bedoeld voor 

overblijfkrachten. 
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 Artikel 9 van de Wet Medezeggenschap Onderwijs. 
In dit artikel wordt de positie van ouders bij het overblijven geregeld: de ouder- 

geleding van de medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht over de wijze 
waarop het schoolbestuur de tussenschoolse opvang regelt. 

 Artikel 13 van de Wet op het primair onderwijs. 
In de schoolgids moet de regeling tussenschoolse opvang vermeld worden. 

 
Wat betekent dat voor: 

 
 De bestuurscommissie/het bestuur 

o Als het schoolbestuur een visie heeft geformuleerd, moet de medezeg-
genschapsraad er zijn goedkeuring aan geven. Bestuur en raad bepalen sa-

men wie het overblijven gaat uitvoeren: vrijwilligers of een professionele 

organisatie voor kinderopvang. Natuurlijk kan de school ervoor kiezen 

een goed lopende overblijfvoorziening te continueren. 

In de uitvoering hoeft niet noodzakelijk iets te veranderen. Het schoolbe-

stuur zal wel, nu het verantwoordelijk is, op hoofdlijnen willen sturen of 

een vinger aan de pols willen houden. 

 
De besturen krijgen in de nieuwe situatie jaarlijks een budget dat wordt 

toe-gevoegd aan het bestaande budget voor materiële instandhouding. De 
onderwijsinspectie gaat toezien op het naleven van de overblijfafspraken 

die bestuur en medezeggenschapsraad met elkaar maken. 

 De directie. 
o Zij formuleren een visie op het overblijven en stellen de kwaliteitseisen 

vast. 

 De ouders. 

o Via de oudergeleding van de medezeggenschapsraad stemmen zij in met 
de manier waarop het overblijven wordt uitgevoerd. 

 De overblijfkrachten. 
o De onbelaste vrijwilligersvergoeding kan maximaal € 1.500,00 per jaar 

bedragen. 
 

Het overblijfreglement  

Op Panta Rhei bestaat de mogelijkheid voor de kinderen om over te blijven.  
De praktijk leert dat de meeste kinderen hiervan gebruik maken. 

Voor de kinderen is het belangrijk dat het overblijven prettig verloopt. 
Voor de goede gang van zaken daarom de volgende aandachtspunten: 

 Kinderen nemen zelf brood en drinken mee (geen snoep en limonade); 
 Voor het eten wassen de kinderen hun handen; 

 Er wordt gezamenlijk gegeten, dus gelijktijdig begonnen. 

 
Er is een overblijfcommissie die de gang van zaken coördineert. We streven ernaar 

om in de onderbouw tijdens de eetpauze met minimaal 2 volwassenen aanwezig te 
zijn, één vaste kracht en één hulpouder. In de midden- en bovenbouw is een vaste 

kracht aanwezig. 
 

Overblijven is niet verplicht. Indien een kind niet is opgegeven, maar toch een keer 
wil overblijven dan kan dat. Voor dit incidenteel overblijven zijn strippenkaarten te 
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koop op school. Deze kaart heeft geen geldigheidsduur en kan bij niet gebruikte 
strippen gewoon het volgend schooljaar worden gebruikt. Restitutie van niet 

gebruikte strippen is niet mogelijk. 
Het maximale aantal kinderen waarvoor ouders meehelpen en/of betalen is drie. 

Voor de volgende kinderen is overblijven gratis. 
 

Ouders die meehelpen, worden via een rooster tijdig op de hoogte gebracht van da- 
gen die zij moeten helpen. Het is daarbij mogelijk voorkeursdagen aan te geven. Men 

kan zich ook opgeven om eventueel vaker te helpen. Als er niet genoeg hulpouders 
zijn, kunnen die personen worden ingeschakeld. Wie een keer 'extra' meehelpt 

ontvangt een vergoeding. 

Soms zijn ouders die staan 'ingepland' op het laatste moment verhinderd. Zij kunnen 

zich laten vervangen. Daarvoor is een 'reservelijst' samengesteld, waarvoor men zich 

kan opgeven. 
Personen op de reservelijst kunnen bijvoorbeeld 's morgens worden gebeld met de 

vraag om een beurt van een ander over te nemen; 
 De reserveouder ontvangt dan van die ouder een vergoeding. 

 Voor het niet nakomen van een verplichting staat een “boete”. 

 
Op school is een opgaveformulier aanwezig waarop iedereen zijn/haar keuzes 

kenbaar kan maken. Voor élk kind moet een vragenlijst worden ingevuld, ook als het 
kind niet overblijft. 

 
Overblijfregels 

 
Algemeen: 

 De middagpauze voor de groepen 1 en 2 duurt 60 minuten, voor de groepen 3 
t/m 8 is dit 45 minuten. Na het overblijven wordt het toezicht weer overgedra-

gen aan de leerkrachten. 

 Het overblijven vindt plaats in het klaslokaal van het kind. 

 Het overblijven wordt verzorgd door vaste overblijfkrachten en hulpouders. 

 
De lunch: 

 U dient zelf zorg te dragen voor de broodmaaltijd van uw kind. Wilt u de naam 

van uw kind op de tas, de broodtrommel en de drinkbeker vermelden. 
 U wordt vriendelijk verzocht geen koek, snoep, chocolade en dergelijke mee te 

geven. 
 Indien er bijzonderheden zijn zoals ziekte, allergie, medicijngebruik of dieet ver-

zoeken wij u dat te melden. U kunt dit op het aanmeldingsformulier aangeven. 
De overblijfkrachten kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor verkeerd 

medicijngebruik en/of het niet naleven van het dieet. Uiteraard zullen zij, naar 
vermogen, toezicht houden. 

 We verlangen van de kinderen dat zij een redelijk deel van hun boterhammen 
opeten. De overblijfkrachten kunnen afspraken maken met een kind over wat 

zij minimaal moeten opeten en drinken. Boterhammen die niet worden 
opgegeten, worden mee terug naar huis gegeven. 

 Vanzelfsprekend wordt er contact opgenomen met de leerkracht wanneer een 
kind zich vreemd gedraagt of een paar dagen achter elkaar niets of weinig eet. 

De leerkracht bespreekt dit met de betreffende ouders. 
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Regels tijdens het overblijven: 

Deze sluiten zoveel mogelijk aan bij de regels die op andere momenten in school gel-
den. We proberen een ontspannen sfeer te creëren waarin de kinderen zich even 

kunnen uitleven of juist even tot rust kunnen komen. 

 

 Voor het eten wassen de kinderen hun handen. 
 De kinderen gedragen zich naar behoren en luisteren naar de overblijfkrachten. 

 De kinderen houden zich aan de gedragsregels en omgangsvormen zoals die 

op school gelden. 
 Gedurende het overblijven komen de kinderen niet zonder toestemming in de 

andere ruimten van de school. Ze verlaten het schoolplein niet zonder toestem-
ming. 

 Als de weersomstandigheden het toelaten, wordt er gedurende een deel van 
de middagpauze buiten gespeeld. 

 Indien een kind zich regelmatig onttrekt aan de overblijfregels wordt door de 
di-rectie contact opgenomen met de ouders/verzorgers. Bij blijvend 

onacceptabel gedrag kan de overblijfcommissie in overleg met de directie 
besluiten het kind voor kortere of langere tijd van het overblijven uit te sluiten. 

 

Betaling : 
 Op het aanmeldingsformulier kunt u aangeven of u bereid bent om 10 keer te 

komen helpen tijdens het overblijven, of u geheel gaat betalen of dat u een 
gedeel-te betaalt en een aantal keren helpt. 

 Voor de betaling ontvangt u aan het begin van een nieuw schooljaar een 
digitale nota. Deze dient het eerste trimester betaald te worden, anders wordt 

uw kind voor de rest van het schooljaar uitgesloten van overblijven. 

 Kinderen die lopende het jaar instromen betalen alleen voor de maanden die ze 

op school zijn. 

 
Voor verdere informatie over het overblijven kunt u zich wenden tot de voorzitter 

van de overblijfcommissie via obs.pantarhei_oc.ds@opmaat-scholen.nl of de directie 
van de school. 

 
4.4 Buitenschoolse opvang 
 
Per 1 augustus 2007 zijn schoolbesturen ver-

antwoordelijk voor het regelen van buiten-
schoolse opvang voor kinderen van ouders 

die hierom verzoeken. 
De buitenschoolse opvang voor kinderen van 

Panta Rhei is geregeld in samenspraak met 
de buitenschoolse opvangvoorziening van 

o.a. Kinderopvanggroep en Prokidz. 
 

Men kan gebruik maken van de instellingen 

voor buitenschoolse opvang:  

 

 

mailto:obs.pantarhei_oc.ds@opmaat-scholen.nl
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- op de locatie Galjoenstraat/Lanciers-
straat is dat BSO Panta Rhei aan de 

Lanciersstraat 45 (aangrenzend aan 
school). 

- op de locatie Don Sartostraat is dat 
Prokids aan het Tauernpad 2. 

- incidenteel wordt er ook gebruik ge-
maakt van andere naschoolse opvang 

(de sport B.S.O. bijv.).  
 

Op de buitenschoolse opvang kunnen kinderen op een leuke manier hun vrije tijd 
doorbrengen. Het gaat vooral om ontspanning, want de kinderen hebben al de hele 

dag op school gezeten. 

 
De buitenschoolse opvang is 52 weken per jaar geopend – van maandag t/m vrijdag – 

en alleen gesloten tijdens de nationale feestdagen. Opvang is dus ook mogelijk tijdens 

de schoolvakanties en op de studiedagen en roostervrije dagen van de school. 

 

De opvang sluit aan op de schooltijden van de kinderen van onze school en ze worden 
gebracht (voorschools) en opgehaald (naschools) door de pedagogisch medewerkers van 

de buitenschoolse opvang. Als een kind gebruik maakt van de buitenschoolse opvang 
moet dit worden meegedeeld aan de groepsleerkracht. Die kan er dan op toezien dat 

het kind door de mensen van de buitenschoolse opvang wordt gebracht en opgehaald. 

Kijk voor meer informatie op: www.KinderstadTilburg.nl/PantaRhei  
 

4.5 Kindercampus Panta Rhei 
 
Kinderdagverblijf, Buitenschoolse Opvang en Basisschool 
 
BSO Panta Rhei (locatie Lanciersstraat) grenst aan basisschool Panta Rhei (locatie Gal-

joenstraat) en biedt van maandag tot en met vrijdag voor- en naschoolse opvang aan. 
De voorschoolse opvang is vanaf 07.30 u. tot aan schooltijd en de naschoolse opvang 

is vanaf 15.00 u. tot 19.00 u. (op woensdag vanaf 12.30 u. tot 19.00 u.) geopend. 
Op vrije dagen van de school en op vakantiedagen zijn we de hele dag open: van 

07.30 u. tot 19.00 u. 

 

Een BSO naast de school heeft zijn voordelen. 
 In de eerste plaats is het erg prettig dat de kinderen over de gezamenlijke 

buitenspeelplaats naar de BSO kunnen lopen. Lekker geen taxi of druk verkeer 

en een regenbuitje meer of minder maakt ook niet uit. 
 Tweede voordeel is dat de BSO en de basisschool gemakkelijk op elkaar kunnen 

inspelen: samen werken aan projecten en gebruik maken van elkaars ruimtes 
en samen buitenschoolse activiteiten organiseren. 

 En tenslotte de gezamenlijke buitenspeelplaats: er is voor elk wat wils. 

 Stoeptegels, gras, springstenen en zelfs ruimte voor een moestuin. Zowel bin-

nen als buiten hebben we voor elk kind een plekje waar het zich thuis kan 
voelen. 

 

http://www.kinderstadtilburg.nl/PantaRhei
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Ook hebben we een prachtig kinderdagverblijf (voor kinderen van 0 tot 4 jaar) aan 
de achterkant van de school, aan de Piushaven 2. 

 
Komt u gerust eens vrijblijvend kijken op ons kinderdagverblijf of de buitenschoolse 

opvang. Wij laten u graag onze locatie zien! Belt u voor een afspraak met de locatie 
of directeur Maartje Bekink 

 
Telefoonnummers: 

KDV  :               013 76 206 25 
BSO  :               013 46 202 63 

Directeur   :       06 134 57 000 
e-mailadres :      M.Bekink@KinderstadTilburg.nl 

Of kijk voor meer informatie op :  www.KinderstadTilburg.nl/PantaRhei 
 

 

5 Ouders en school 
 

5.1 Samenwerking; een goede samenwerking is van groot belang voor uw kind. 

 

U bent als ouder/verzorger de eerste verantwoordelijke voor de opvoeding van uw 
kind. 

Vanaf de leeftijd van 4 jaar draagt u een deel van die verantwoordelijkheid over aan de 
school. Het is van groot belang dat ouders en school goed samenwerken en elkaars 

deskundigheid respecteren. Om dat goed te laten verlopen hanteren we op de scholen 

van Stichting Opmaat een aantal omgangsregels. 
 

Hoe gaan we met elkaar om: 
 Je spreekt met respect over elkaar. 

 Als u uw kind aanmeldt op onze school stemt u in met de regels en afspraken 
zoals deze in de schoolgids en op de schoolkalender vermeld staan. 

 Als er problemen zijn worden die niet in aanwezigheid van het kind besproken, 
tenzij het in het belang van het kind is. 

 Bij verschil van mening wordt er samen gezocht naar een positieve oplossing. 

 

Waar heeft u als ouder recht op: 

 U
 heeft recht op regelmatige informatie 

over de algemene gang van zaken op 
school. Dat betekent dat u een schoolgids 

krijgt en via het ouderportaal op de 
hoog-te gehouden wordt van nieuwe 

ontwikke-lingen binnen de school. 
 U

 heeft recht op informatie over de ont-
wikkeling van uw kind op school. 

H
iervoor worden 4 keer per jaar 10-minu-

ten gesprekken gehouden. 
 

mailto:D.vandenHurk@KinderstadTilburg.nl
http://www.kinderstadtilburg.nl/PantaRhei
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 Daarnaast kunt u altijd een afspraak ma-
ken met de leerkracht van uw kind voor 

in-formatie. 
 Als er aanleiding toe is, neemt de leer-

kracht zelf het initiatief om u uit te 
nodigen voor een gesprek. 

 
Wat verwacht de school van u: 

 Dat u de visie van de school onderschrijft en de afspraken nakomt. 
 Dat u als belangrijkste opvoeder van uw kind met de school meewerkt aan een 

posi-tief gedrag van uw kind op school. 
 Dat u uw ouderbetrokkenheid toont. 

 

Hulp van ouders: 
De hulp van ouders op de scholen van Opmaat 

is buitengewoon belangrijk en waardevol voor 
de school en de kinderen. Wij kunnen hierdoor 

een aantal extra activiteiten organiseren die 
anders niet mogelijk zouden zijn en het 

vergroot de betrokkenheid van u als ouders bij 

de school.  
 

Op het ouderportaal kunt u zien waar ouders 
bij betrokken kunnen zijn, waar uw voorkeur 

naar uit gaat en waar u zich kunt aanmelden. 
 

Als het gaat om ouderhulp hanteren we twee 
belangrijke basisregels: 

 De ouder werkt altijd onder verantwoorde-lijkheid van een betrokken 
leerkracht. 

 Van de ouders die meehelpen op school verwachten we dat ze nooit 
vertrouwelijke zaken van leerlingen, leerkrachten en andere ouders doorvertellen 

aan derden. 

 
Bovendien zijn alle ouders in de gelegenheid om hun betrokkenheid bij het onderwijs 

op onze Opmaatscholen nog op een andere manier tot uitdrukking te brengen, door 
bijv. zitting te nemen in de medezeggenschapsraad en/of de oudervereniging. 
 

Contact met de directie 

De directeur heeft de algehele leiding en zal wisselend op de verschillende locaties 
aan-wezig zijn. Heeft u vragen of wilt u iets bespreken dan verzoeken wij u hiervoor 

een afspraak te maken met de directeur of de algemeen teamleider. Voor dringende 
zaken proberen zij meteen tijd voor u vrij te maken. 
 

5.2 Informatievoorziening gescheiden ouders 
 

In de Wet op het Primair Onderwijs zijn een aantal zaken geregeld met betrekking tot 

de informatievoorziening aan ouders. Informatie is ‘belangrijke feiten en 
omstandigheden, die de persoon van het kind of diens verzorging of opvoeding 
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betreffen’. Het gaat om informatie over de ontwikkeling van de eigen kinderen, 
verslagen, verslaggesprekken/ouderavonden of elke andere vorm waarbij mét ouders 

over het kind gesproken wordt.  
Hetzelfde geldt voor informatieverstrekking aan gescheiden ouders: Als beide ouders 

zijn belast met het ouderlijk gezag, moet de school beide ouders actief informeren. De 
school heeft echter ook informatieplicht naar de ouder zonder ouderlijk gezag. Hierop 

kan slechts een uitzondering gemaakt worden als het belang van het kind zich 
hiertegen verzet en/of als dit niet is toegestaan (b.v. via een gerechtelijke uitspraak). 

In dat laatste geval moet het schriftelijk bewijs hiervan aan de directie worden 
overlegd. Soms is het noodzakelijk dat beide ouders toestemming geven middels een 

handtekening. U kunt hierbij denken aan aanmelding voor onderzoek of aanmelding 
bij een speciale school. Ook in dit geval ligt de informatieplicht bij de school. Als beide 

ouders het niet eens worden over de aanmelding of hulpverlening kan de school niet 

overgaan tot aanmelding of hulpverlening. Als de school van mening is dat het belang 
van het kind daardoor ernstig wordt geschaad, kan de school besluiten contact op te 

nemen met Veilig Thuis. 
 

 

5.3 Inspraakorganen 
 
Een belangrijk uitgangspunt is dat de school veelvuldig contact heeft met de ouders 

afzonderlijk, maar ook dat de ouders invloed kunnen uitoefenen op het beleid van de 
school. Zo zijn ouders vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad (M.R.), waar 

re-gelmatig overleg plaatsvindt over het gevoerde beleid van onze school. 
Bovendien zijn ouders vertegenwoordigd in de oudervereniging (O.V.). 

 

Medezeggenschapsraad 
De medezeggenschapsraad is de overlegpartner van de school met de directie en het 

schoolbestuur (Stichting Opmaat). Ongeveer iedere zes weken vergadert de 
medezeg-genschapsraad en is er overleg tussen het dagelijks bestuur van de raad en 

de directie. 
De medezeggenschapsraad bestaat uit tien personen: vijf ouders en vijf teamleden, 

die de drie locaties vertegenwoordigen. 
Voor schooljaar 2018-2019 is de bezetting hieronder weergegeven. 

 

Oudergeleding MR Teamgeleding MR 

Claudia Filippo Pascal Rooze 

Marieke Mutsaers Rachelle de Jong 

Martin Hendriks Anne van de Schoot 

Vacature Mieke Pijnappels 

 

 
 

In het medezeggenschapsreglement is vastgelegd op welke gebieden de 
medezeggen-schapsraad advies- dan wel instemmingsrecht heeft.  

Door een aantal aandachtsvelden in het leven te roepen waar één of meerdere 
personen verantwoordelijk voor zijn, geeft de MR waar nodig advies aan het 

managementteam. 
De vergaderingen zijn openbaar, u kunt zich hiervoor aanmelden. 
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Van iedere M.R. binnen de stichting is er één ouder en één leerkracht afgevaardigd 

in de G.M.R. 
 

Oudergeleding GMR Teamgeleding GMR 

Yvette Mauritsz Elly van Dongen 

 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (G.M.R.) 

Om goed in te kunnen spelen op zaken die alle scholen binnen het bestuur aangaan 
hebben de openbare scholen een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. 

 
De G.M.R. heeft alleen medezeggenschap bij bovenschoolse onderwerpen, zoals het 

bestuursformatieplan. De schoolspecifieke zaken worden door de 
medezeggenschaps-raden van de desbetreffende scholen zelf afgehandeld. 

 
De G.M.R. vergadert eenmaal per maand en de vergaderingen zijn openbaar. 

De vergaderingen vinden steeds op een van de scholen plaats. De G.M.R. wordt door 
het bestuur financieel, maar ook in tijd gefaciliteerd. 

 

Oudervereniging 
Naast de medezeggenschapsraad is er nog een orgaan waarin de ouders 

vertegenwoor-digd zijn, namelijk de oudervereniging. 
De oudervereniging onderhoudt contact met het team via een afvaardiging in de 

ouder-vereniging. De oudervereniging is agendalid van de M.R. en onderhoudt 
contacten met de commissies. 

 
De belangrijkste doelen van de oudervereniging zijn het bevorderen van het contact 

tussen school en ouders en het leveren van een positieve bijdrage aan het optimaal 

functioneren van het onderwijs. De oudervereniging vergadert zes keer per schooljaar. 

Deze vergaderingen zijn openbaar.  

 
De oudervereniging heeft een budget ter beschikking dat door de ouders wordt opge-

bracht in de vorm van een vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage wordt jaarlijks 

vast-gesteld. Door deze ouderbijdrage en door de medewerking van ouders is het 

mogelijk activiteiten te organiseren, zoals het Sinterklaasfeest, de decemberviering 

en carnaval. 
 

Voor alle leerkrachten, onderwijsassistenten, conciërges en directie zal voor de 
volgende activiteiten een bedrag gereserveerd worden, te weten: verjaardagen, 

huwelijk, ge-boorte, ziekte en afscheid.  
 

De oudervereniging legt schriftelijk, via de infobrief, verantwoording aan alle ouders 
af over de financiën. Ouders krijgen de gelegenheid om schriftelijk of telefonisch te 

reage-ren. Via het ouderportaal worden ouders van de begroting voor het lopend 

schooljaar op de hoogte gebracht. 
 

De oudervereniging bestaat uit leden van zowel de locatie Galjoenstraat als de locatie 
Don Sartostraat. Ouders worden van harte uitgenodigd om lid te worden van de 

ouder-vereniging. 
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Werkgroepen/commissies in relatie met de oudervereniging 

Op school is een aantal werkgroepen zeer actief. Deze werkgroepen bestaan uit team-
leden en ouders. In de schoolkalender welke u aan het begin van het schooljaar 

ontvangt leest u hoe u een bijdrage kunt leveren aan de verschillende geledingen en 
activiteiten. Wij zijn blij met alle hulp die wij van ouders krijgen en waarderen dit 

enorm. 
 

De activiteitencommissie … 

is verantwoordelijk voor de organisatie van diverse feesten en vieringen, zoals: het 

Sinterklaasfeest, de decemberviering en carnaval. 

 
De sportcommissie … 

zorgt voor het organiseren en het regelen van begeleiding van de deelnemers bij 
sporttoernooien. Ook bereidt ze kinderen voor op een sportieve ontmoeting met 

kinderen van andere basisscholen door in te schrijven voor de vakantietoernooien. 
Bijvoorbeeld zaalvoetbal, zemmen, etc. 

 

De luizencommissie 
Deze heeft tot doel de school luizenvrij te 

houden. Na elke schoolvakantie worden 
alle kinderen op luizen gecontroleerd. Als 

er lui-zen/neten geconstateerd worden, dan 
wordt de leerkracht op de hoogte gebracht. 

Die brengt de ouders/ verzorgers op de 
hoogte en verzoekt hen het kind te 

behandelen. 

De ouders/verzorgers van de groep van 

het betreffende kind krijgen via het 

ouderpor-taal het verzoek om hun kind 
extra te controleren. Wanneer uw kind 

levende luizen heeft, nemen wij direct 
contact met u op, met het verzoek uw kind 

op te halen van school en thuis te behandelen. 
 

De oudervereniging bestaat uit onder meer uit de volgende leden: 

Voorzitter Dirk van de Weijer 

Penningmeester Anne Staps 

Secretaris Simone Duijvelaar 

Teamlid Jeanne Heijkants 

Teamlid Patricia Mols 

 

6. Klachtenregeling van de Stichting Opmaat 
 

Inleiding 
 

In het algemeen geldt dat de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken op 
school in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op 
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een juiste wijze worden afgehandeld. U wordt geacht uw klacht te bespreken met de 
betrokken leerkracht en/of de directeur. De klachtenregeling is dan ook alleen van 

toepassing als de klachtafhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, men 
met zijn klacht niet ergens anders terecht kan of het, gelet op de aard van de klacht, 

niet mogelijk is in onderling overleg tot een oplossing te komen. 
 

Toelichting klachtenregeling 
 
Door wie? 

Een klacht kan worden ingediend door een persoon die deel uitmaakt van de school-
gemeenschap over een persoon die deel uitmaakt van de schoolgemeenschap. Dat 

zijn: een (ex)leerling, ouder/voogd/verzorger van een (ex)leerling, (een lid van) het 
perso-neel, (een lid van) de directie, (een lid van) het bevoegd gezag of een 

vrijwilliger die werkzaamheden verricht voor de school. 
 

Waarover? 
Een klacht kan worden ingediend over gedragingen en beslissingen dan wel het 

nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen van de aangeklaagde. 
Een klacht kan gaan over: 

 Begeleiding van leerlingen, toepassing van strafmaatregelen, beoordeling van 

leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie, discriminerend gedrag, 
agressie, geweld en pesten. U wordt geacht een klacht over deze onderwerpen 

eerst besproken te hebben met de betrokken leerkracht en/of de directeur. Leidt 
dat niet tot een oplossing, dan kunt u deze klachtenprocedure verder volgen. 

 Machtsmisbruik, intimidatie door derden (lichamelijk, geestelijk of seksueel). 
‘Machtsmisbruik’ geeft aan dat iemand een zekere macht heeft over een ander. 

Die ander kan zich niet verdedigen, durft dat niet of weet niet hoe hij/zij moet 
reageren. Intimidatie is gedrag (taalgebruik, gebaren of lichamelijke contacten) 

wat als ongewenst ervaren wordt. ‘Ongewenst’ betekent dat je er last van hebt. 
Je voelt je ongemakkelijk, bedreigd of misbruikt. 

 
Bij wie? 

Indien men niet met de persoon in kwestie tot een oplossing kan komen, kunt u 
contact opnemen met de interne contactpersoon van onze school, locatie Don 

Sartostraat Els Dekkers, locatie Galjoenstraat/Lanciersstraat Joke van der Lely en Elly 

van Dongen.  
Zij kunnen u informeren over en begeleiden bij het indienen van de klacht. 

Met name als het gaat om klachten rond seksuele intimidatie, machtsmisbruik en 
pesten kunnen ouders naar de interne contactpersoon stappen. Hun taak is het de 

klacht te inventariseren en te kijken of er intern naar een oplossing kan worden 
gezocht. Is de problematiek dusdanig van aard dat het de deskundigheid van de 

interne contact-persoon te boven gaat, dan wordt de klachtenregeling in werking 
gezet en wordt de kla-ger in contact gebracht met de externe vertrouwenspersoon. 

 
De interne contactpersoon kan de klager wijzen op de mogelijkheid de (externe) ver-

trouwenspersoon voor alle openbare basisscholen te raadplegen.  
De vertrouwenspersoon functioneert als objectief aanspreekpunt bij klachten, gaat na 

of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht, gaat na of door be-
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middeling een oplossing kan worden bereikt en begeleidt de klager desgewenst bij het 
indienen van een klacht.  

Voor Stichting Opmaat is dit mevrouw I. van Hezewijk werkzaam bij Fontys Fydes. 
 

Externe contactpersoon 
 
Externe vertrouwenspersoon (ouders en leerlingen): Irma van Hezewijk 

e-mail : IrmavanHezewijk@vertrouwenswerk.nl  
tel.nr. : 06 546 47 212 

website : www.vertrouwenswerk.nl 
 

Interne en externe contactpersonen zijn verplicht tot geheimhouding van alle zaken 
die zij in die hoedanigheid vernemen. 

 

De klacht dient te worden ingediend bij de voorzitter van het College van Bestuur of 
de klachtencommissie. 

 
Voorzitter College van Bestuur: de heer M. Liebregts    

tel.nr. : 013 469 33 60 
adres  : Stichting Opmaat - Postbus 5142 - 5004 EC  Tilburg 

 
De vertrouwenspersoon en/of het College van Bestuur kunnen u doorverwijzen naar 

de Landelijke Klachtencommissie voor het openbaar en algemeen toegankelijk 
onderwijs. 

 
Adres Externe Klachtencommissie:  

adres  : KOMM. regio west - Postbus 2086 - 4800 CB Breda 
tel.nr. : 076 524 55 00 

website : www.komm.nl 

 
Het reglement dat behoort bij deze klachtencommissie is te vinden op: 

  www.komm.nl/klachtenregeling 
 

Hoe? 
De klacht dient schriftelijk en ondertekend te worden ingediend. De klacht bevat ten 

minste de naam en het adres van de klager, de dagtekening en een omschrijving van 
de klacht. Van een mondeling ingediende klacht wordt door de ontvanger direct een 

verslag opgemaakt, dat door de klager voor akkoord wordt ondertekend. Van dat 
verslag ontvangt de klager een kopie. 

 
Afhandeling 

Het College van Bestuur kan de klager verwijzen naar de vertrouwenspersoon, de 
klachtencommissie of de klacht zelf afhandelen, indien zij van mening is dat de klacht 

op een eenvoudige wijze kan worden afgehandeld. Het College van Bestuur gaat na of 

de klachtafhandeling binnen de school niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden en 
of het alsnog mogelijk is in onderling overleg tot een oplossing te komen. 

 
Indien een klacht wordt onderzocht door de klachtencommissie deelt het College van 

Bestuur de schooldirecteur schriftelijk mee dat de klachtencommissie de klacht 
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onderzoekt. Voor de verdere procedure bij de klachtencommissie wordt hier verwezen 
naar de Klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs die op school ter inzage ligt. 

 
Hieronder wordt schematisch weergegeven hoe het indienen van een klacht 

kan verlopen indien er tussentijds geen overeenstemming wordt bereikt. 
 

Klacht  -  in onderling overleg oplossen 
   

- contact opnemen met de interne contactpersoon van de school 
  

- de klacht bespreken met de externe vertrouwenspersoon (*) 
  

- indien bemiddeling niet tot overeenstemming leidt, de klacht 

indienen bij het College van Bestuur 
  

- deze kan besluiten om de klacht zelf in behandeling te nemen of om 
de klager door te verwijzen naar de landelijke klachtencommissie 

 
(*) de externe vertrouwenspersoon kan ook adviseren om de klacht in te dienen bij 

de landelijke klachtencommissie. 
 

 
7. Scholen op de kaart 

 
We vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd bent over onze school. Dat doen we 

op verschillende manieren: de nieuwsbrief, in gesprekken, de schoolgids en dergelijke. 
Een informatiebron waar u veel kunt vinden over onze school is de website “Scholen 

op de kaart”. Dit is een site waarop u van alle basisscholen van Nederland informatie 

kunt vinden. Hoe is de school georganiseerd? Hoeveel kinderen zitten er in de 
groepen? Hoe wordt de school door de inspectie beoordeeld? Hoe zijn de opbrengsten? 

Wat vindt de school belangrijk? Allemaal vragen waar u antwoord op krijgt. Surf dus 
eens naar www.scholenopdekaart.nl. U vindt er veel over onze school en andere 

scholen! 
 

8. Wet op privacy 
 

Op onze school wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In 
verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de 

vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en 
van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het 

vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt 
noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de 

toegang daartoe is beperkt. De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. 

De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal 
leerlinggegevens. De school heeft haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over 

het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. 
Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar 

toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.   

http://www.scholenopdekaart.nl/
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In het privacyreglement op de website van de school wordt beschreven hoe de school 
omgaat met haar leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Bijlage 1 
 

 
Schooltijden schooljaar 2018-2019 

 

kleutergroepen  ( alle Galjoenstraat en Don Sartostraat ) 
 

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 08.45 u. – 12.00 u. 
13.00 u. – 15.00 u. 

woensdag     08.45 u. – 12.30 u. 
 

groepen 3 ( locatie Galjoenstraat ) 
 

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 08.45 u. – 12.15 u. 
13.00 u. – 15.00 u. 

woensdag     08.45 u. – 12.30 u. 
 

groepen 4 en 5  ( locatie Galjoenstraat ) 

 

groepen 6, 7 en 8  ( locatie Lanciersstraat ) 

 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 08.45 u. – 12.00 u. 

12.45 u. – 15.00 u. 
woensdag     08.45 u. – 12.30 u. 

 
groep 3, 4, 5/6 en 7/8  ( locatie Don Sartostraat ) 
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maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 08.45 u. – 12.15 u. 

13.00 u. – 15.00 u. 
woensdag     08.45 u. – 12.30 u 

 
Op alle locaties zijn de schooldeuren open vanaf 08.30 u. 

Wij verzoeken u ervoor te zorgen dat uw kind om 08.40 u. aanwezig is in het 
klaslokaal, zodat de leerkracht ook écht om 08.45 u. kan starten met de lessen!  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Bijlage 2 
 

 

         Vakantierooster schooljaar 2018-2019 
 

1e schooldag 20 aug. 2018 

Herfstvakantie 15 t/m 19 okt. 2018 

Kerstvakantie 21 dec. 2018  ( om 12.00 u. )  t/m  4 jan. 2019 

Voorjaarsvakantie 4 t/m 8 mrt. 2019 

Meivakantie 19 apr.  ( om 12.00 u. ) t/m  3 mei 2019 

Hemelvaart 30 t/m 31 mei 2019 

2e Pinksterdag 10 juni 2019 

Zomervakantie 5 juli  ( om 12.00 u. )   t/m  16 aug. 2019 

1e schooldag 19 aug. 2019 

( extra ) vrije dagen  
voor alle leerlingen 

5 okt. 2018 – studie-/teambuildingsdag team 

22 okt. 2018 – studiedag team 
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6 dec. 2018 – studiedag team 

30 jan. 2019 – studiedag team 

9 april 2019 – admin.ocht. / Opmaat PU-middag 

12 april 2019 – om 13.00 u. vrij 

17 juni 2019 - studie-/admin.dag team 

18 juni 2019 – conferentiedag team 

  ( extra ) vrije dagen 
alléén voor de leerlingen  

van de groepen 1 t/m 4 

1 maart 2019 – om 12.00 u. vrij 

27  t/m  31 mei 2019 
– gehele week vrij 

 
 

 
 

 
 

 
 

Bijlage 3 
 

Gymtijden schooljaar 18-19 
Docente:  Pauline van den Beuken 
 
LS/GS Bovenbouw: 
Maandag 
1e  09.00 – 09.50 groep 7 Jiri 
2e 09.50 – 10.40 groep 7 Eline 
3e  10.40 – 11.30 groep 8 Martijn/Arnold 
4e 13.00 – 13.50 groep 8 Ellis 
5e 13.50 – 14.40  groep 6 Rachelle 
 
Woensdag 
1e 09.00 – 09.50 groep 6 Kim 
2e  09.50 – 10.40 groep 5 Hetty/Anne Felice 
3e  10.40 – 11.30 groep 5 Corine/Anne 
4e    11.30 – 12.20 groep 4 Els/Marie José 
 
Vrijdag 
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1e 09.00 – 09.50 groep 3 Andy 
2e 09.50 – 10.40 groep 3 Karin/Diane 
3e 10.40 – 11.30 groep 3 Mieke/Sietske 
4e 13.00 – 13.50 groep 4 Anja/Mirjam 
 
DS 
Donderdag;  
Docenten: Pauline van den Beuken + ALO studenten 
1e  09.00 – 09.50 groep 5/6 Mieke/vacature 
2e 09.50 – 10.40 groep 7/8 Arnold/Patricia 
3e 10.40 – 11.30 groep 3 Pascal 
4

e
     13.50 – 14.40 groep 4 Natascha/Jacqueline  

 
 
 
 
 
 
 
Bijlage 4 adressen 
 
 


