
Jaarkalender



Voorwoord 
 

De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. 

Jarenlang wordt er dezelfde weg van huis naar school en weer terug 

afgelegd. In deze periode vertrouwt u uw kind toe aan de zorg van de 

leerkrachten van onze school. Dit is een belangrijk deel van een 

kinderleven. Een basisschool kiest u dan ook met zorg. 
 

Het team van Basisschool De Vijf Eiken heeft voor u deze schoolgids 

samengesteld om u te informeren over onze onderwijskundige 

ontwikkelingen, praktische zaken, vakanties en bijzonderheden. 
 

Een goed en regelmatig contact tussen ouders, verzorgers en de school 

vinden we zeer belangrijk. In deze schoolkalender hebben wij ook 

aangegeven dat ons leer- en leefklimaat, gekenmerkt door wederzijds 

vertrouwen en een goede relatie, voor ons de ideale basis is voor een 

optimale ontwikkeling van het kind. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

adres:   Van Duivenvoordestraat 75 

         5121 VR Rijen 

telefoonnummer: 0161-223541 

email:   vijfeiken@pcpomiddenbrabant.nl 

website   http://www.bsdevijfeiken.nl  
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 Schooltijden 

 Vakanties 
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- hoofdluiscontrole 

- gym 

- fruitdag 

- Kinderstralen 

- ziekmelding 
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- Art’sCool 

- Sport’sCool 

- scholentoernooien en sportdag 

 Contact met ouders/verzorgers 

- Ouderbetrokkenheid 3.0 

- MR  
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- ouderbijdrage 

- Stichting Leergeld 
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- onderwijsleerpakket groep 1-2 
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- overgang basisonderwijs - VO 

- directe instructiemodel 

- zelfstandig werken 

- huiswerk 

- muziek 



Augustus 2019 

 MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

Week 31    1 2 3 4 

        

Week 32 5 6 7 8 9 10 11 

    

 

  
Juf Liesbeth jarig 

 

  
 

 Juf Shirley jarig 

Week 33 12 13 14 15 16 17 18 

     

 

   

Week 34 19 20 21 22 23 24 25 

 1e Schooldag 

Juf Gwen jarig 

 
 

     

Week 35 26 

 

27 28 29 30 31  

Deze week luizencontrole  Startgesprekken Startgesprekken Startgesprekken    



 Ondersteuning op De Vijf Eiken 

- meer- en hoogbegaafde leerlingen 

- intern ondersteuningsteam 

 Veiligheid op De Vijf Eiken 

- sociaal-emotionele zorg 

- Schoolwide Positive Behavior Support 

- schorsing en verwijdering 

 AVG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basisschool De Vijf Eiken 

Profielschets 

Basisschool De Vijf Eiken is een middelgrote school aan de westkant van 

Rijen. Elke dag komen er ca. 290 leerlingen naar ons moderne gebouw 

aan de Van Duivenvoordestraat. Basisschool De Vijf Eiken biedt een veilig 

schoolklimaat, onderwijs op maat en niet te vergeten een leuke 

schooltijd. We staan voor uitdagend, inspirerend, vernieuwend en 

kwalitatief goed onderwijs, waarbij het kind centraal staat. Onze 

kernwaarden zijn: Samen, Vertrouwd, Verantwoordelijk, Vernieuwend en 

Actief. Door middel van de nieuwste inzichten en methodes proberen wij 

het maximale uit ieder kind te halen. Dit doen we onder meer door een 

leuke, uitdagende en aantrekkelijke leeromgeving te creëren waar ieder 

kind zichzelf mag zijn. In overleg met de ouder(s) wordt ieder jaar tijdens 

het startgesprek de stand van zaken besproken en over de wederzijdse 

wensen en verwachtingen overlegd, om samen te komen tot een zo 

optimaal mogelijk onderwijsplan voor het kind voor het komend 

schooljaar. 

  

Onze kernwaarden  

De door ons gekozen kernwaarden vormen de basis van ons handelen. De 

kernwaarden beschrijven onze identiteit als school de wijze waarop wij 

met elkaar om willen gaan als leerkracht, kind en ouder(s). 

 

 

Samen 

Goed onderwijs maak je samen. 

Ouderbetrokkenheid 3.0 staat bij ons hoog in 

het vaandel. Hoe zorgen we samen voor een 

zo optimaal mogelijke ontwikkeling van uw 

kind? Daarnaast komt deze kernwaarde ook 

tot uiting in onze vieringen, onze activiteiten 

en in de wijze waarop we er voor elkaar zijn, in 

blijdschap en verdriet. 



September 2019 

 MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

Week 35       1 

        

Week 36 2 3 4 5 6 7 8 

 Juf Anneke Jarig  -avond groep 7+8 

Nieuwsbrief 1 

    

Week 37 9 

 

10  

 

11 12 13 14 15 

 Inloopmiddag 15:15-15:30 u 

 

Inloopmiddag 15:15-15:30 u Inloopmiddag 12:30-12:45 u 
 

Schoolreis groep 1, 2 en 3 

Schoolreis groep 4 t/m 7 

   

Week 38 16 17  18 19 20 21 22 

 GMR 

 

Prinsjesdag 

MR vergadering 

 Juf Mieke Jarig  Juf Tjitske Jarig 

 

 

Week 39 

 

 

 

23 24 

 

 

 

25 

Kinderpostzegels 

 

26 

Europese dag van het 
verkeer 

27 28 29 

Week 40 30       

        



 
 

Vertrouwd 

De kinderen voelen zich al snel thuis op 

onze school. Dat komt omdat we je laten 

weten dat je hier elke dag van harte 

welkom bent en door de duidelijke 

structuur die we in alle klassen aanbieden. 

We zijn een middelgrote school, met de 

sfeer van een kleinere school waarin we 

elkaar kennen en iedereen wordt gezien. 
 

 

 

Verantwoordelijk 

We vinden het belangrijk om kinderen op 

sociaal-emotioneel vlak te onderwijzen. Dit 

doen we met de Kanjermethode in alle 

groepen en met de Rots & Watertraining 

voor de leerlingen uit groep 8. Door open 

en eerlijk te praten over onze gevoelens en 

gedachten, leren we elkaar beter kennen 

en dragen we samen zorg voor elkaar en 

voor een veilige omgeving. Daarnaast 

hechten we waarde aan rust in de school 

en een opgeruimde werkplek. Ook 

ouders/verzorgers nemen hun aandeel in 

deze kernwaarde serieus door hun 

betrokkenheid te tonen en met de 

leerkracht een open dialoog te voeren over 

hun kind(eren). 
  

  

 
 

 

 

 

Actief 

Als school zijn we tevens actief op het 

gebied van sport en cultuur. 

Sporttoernooien, museumbezoek, maar 

ook andere uitstapjes zijn bij ons een 

goede gewoonte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vernieuwend 

 We proberen voorop te blijven lopen in 

de (digitale) wereld die ons omringt. Dat 

doen we door het up-to-date houden van 

onze methodes en (digitale) 

leermiddelen. Ons onderwijs houden we 

regelmatig tegen het licht met het oog op 

dat wat de toekomst van ons vraagt. De 

21st Century Skills krijgen op onze school 

in iedere groep ruimschoots aandacht. 

We communiceren o.a. via onze digitale 

nieuwsbrief, de schoolapp, Facebook en 

Klasbord. 
 

 

 

 

 

 

 

     



Oktober 2019 

 MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

Week 40  1 2 

 
3 4 5 6 

   Juf Kirsten jarig 

Nieuwsbrief 2 

Start kinderboekenweek 

 Dierendag 

 

Dag van de leerkracht  
 

Week 41 7 8 9 10 11 12 13 
  

 

  Boekenmarkt op school Einde kinderboekenweek   

Week 42 14 15 16 17 18 19 20 

  

 

    

Week 43 21 22  23 24 25 26 27 

Deze week luizencontrole 

 

 Juf Lindsey Jarig 

Studiedag  

Alle kinderen vrij 

 

Meester Sven Jarig 
 

 

    
uur terug 

Week 44 28 29  30 31    

 GMR MR vergadering 
 

toernooi groep 5/6     
 



Onderwijsteam en contactgegevens 
 

Managementteam  

Directeur:  Herman Straver 

Locatiecoördinator:  Daan van Loon 

Intern begeleider:  Atie Dullaart  

         

   

Leerkrachten 

groep 1-2:  Linda Uphoff /Mieke Huijbregts 

groep 1-2:  Liesbeth van Dijk/Inge Kuiper 

groep 2:  Mieke Huijbregts  

groep 3a:  Inge Kuiper/ Esther Tuytelaars 

groep 3b:  Cheryl Wierikx /Ilse Eikhout  

groep 4:  Karin Leeggangers  

groep 5a:  Selma Unal / Marlene Anssems 

groep 5b:  Annika Smits 

groep 6a:  Amy van Beers 

groep 6b:  Tim van Nimwegen 

groep 7:  Sven van Roij 

groep 8:  Tjitske Teuling /Anton Wolvekamp 

De Breinbrekers: Anneke Korn 

Vakleerkracht muziek: Anton Wolvekamp 

Vakleerkracht gym: Max van Zon/Wivineke Oprins 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zorgondersteuner: Annemarie Metsaars 

Onderwijsassistent: Lindsey Schuurbiers 

Ondersteuningsteam: Atie Dullaart, Hanneke van Puijenbroek,  

   Anneke Korn, Karlijn Mathijsen, Kirsten Smulders 

Vervanging:  Martijn Mieremet, Kirsten Smulders en Winfried  

                                           Noordijk 

Conciërge:    Gerrit van Rooij 

Administratie:   Gwen Bresser 

Interieurverzorging: Schoonmaakbedrijf Roefs 

    

Telefoonnummer: 0161-223541 

E-mailadres:   vijfeiken@pcpomiddenbrabant.nl  

Website:   http://www.bsdevijfeiken.nl 

Facebook:   bsvijfeiken 

 

 

 



 

November 2019 

 MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

Week 44     1 2 3 

        

Week 45 4 5 

 
6 7 8 9 10 

   toernooi groep 5/6     

Week 46 11 12 13 14 15 16 17 
   

 

 

 

 
   

Week 47 18 19 

 

20 21 22 23 24 
  VET 1: 

 

11.15u-11.45u:1/2A,3B,5B, 7 

13.30u-14.00u 1/2B, 4, 6A, 8 

14.30u-15.00u 3A, 5A, 6B 

 

  

 

 

 

  

Week 48 25 26 27 28 29 30  

 GMR   

groep 1 en 2 om 18:00 uur 

groep 3 en 4 om 18:45 uur 

 

    



Schooltijden 
 

Groep 1 t/m 8: ’s morgens:  08:30 – 12:00 uur   

’s middags:  13:15 – 15:15 uur 

woensdag:  08:30 – 12:30 uur 

 

Groep 2: vrijdagmorgen:  08:30 – 12:00 uur 

  vrijdagmiddag geen school 

Groep 1: vrijdag geen school 

 

De kinderen van de groepen 1 en 2 worden door de ouders/verzorgers 

naar hun lokaal gebracht. Tien minuten voor schooltijd gaan de 

schooldeuren open voor de kleuters.  

 

De leerkrachten van de groepen 3 t/m 8 en de directie surveilleren vanaf 

8:20 uur op het schoolplein.  

 

Om 08:25 uur en 13:10 uur gaat de eerste bel: de kinderen van de 

groepen 3 t/m 8 gaan groepsgewijs onder leiding van de leerkracht naar 

binnen. Bij de tweede bel, om 08:30 uur en 13:15 uur, behoren alle 

kinderen in de klas te zitten en gaat het lesprogramma voor alle groepen 

beginnen.  

 

 

 

 
 

 

Vakanties 
 

Het vakantierooster voor schooljaar 2018-2019 ziet er als volgt uit: 

 

Herfstvakantie    14-10-2019 t/m 18-10-2019 

Studiedag; alle leerlingen vrij  22-10-2019 

Kerstvakantie    23-12-2019 t/m 03-01-2020 

Voorjaarsvakantie   24-02-2020 t/m 28-02-2020 

Studiedag; alle leerlingen vrij  02-03-2020 

Goede vrijdag; alle leerlingen vrij  10-04-2020 

Tweede Paasdag   13-04-2020    

Meivakantie    20-04-2020 t/m 01-05-2020 

Dodenherdenking; alle leerlingen vrij 04-05-2020 

Bevrijdingsdag; alle leerlingen vrij 05-05-2020 

Hemelvaart    21-05-2020 t/m 22-05-2020  

Tweede Pinksterdag   01-06-2020 

Studiedag; alle leerlingen vrij  02-06-2020 

Zomervakantie    13-07-2020 t/m 24-08-2020 

 

 

 

Overige aanpassingen in de schooltijden of roosters kunt u vinden in de 

nieuwsbrief en op de website. Op de jaarkalender staat aangegeven op 

elke dagen er afwijkende schooltijden zijn. 

 



 

December 2019 

 MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

Week 48       1 

       Eerste Advent 

Week 49 2 3  4 5 6 7 8 

  MR vergadering  Juf Annika Jarig 

Sinterklaas op school 

Surprise middag 5 t/m 8 

Kinderen mogen tussen 8:30 
uur en 9:30 uur naar 
schoolkomen ivm 
sinterklaasavond 

 Tweede  Advent 

Week 50 9 10 11 12 13 14 15 

   Nieuwsbrief 4  
 

  Derde  Advent 

Week 51 16 17 18 19 20 

 

21 22 

   Kerstviering  

Kerstmarkt 

School 12:00 uur uit  Vierde Advent 

 

Week 52 23 24 25 26 27 28 29 

  
 

  
 
 

  

Eerste Kerstdag 

 

Tweede Kerstdag 

 

Juf Wivineke Jarig 

 
 

 

Week 01 30 31      

  

 

 

Oudjaar 
 

     

 



Hoofdluiscontrole 
 

Na iedere schoolvakantie worden de haren van uw kind(eren) door enkele 

geïnstrueerde ouders/verzorgers gecontroleerd. Wanneer er luizen en/of 

neten worden geconstateerd, wordt dit doorgegeven aan de leerkracht 

van uw kind(eren). U wordt door de leerkracht ingelicht. Wij vragen u 

dringend om dezelfde dag nog de nodige stappen ter bestrijding van 

hoofdluis te nemen. Meer informatie hiervoor vindt u op: 

https://www.ggdhvb.nl/professionals/kinderziekten-op-school-of-

opvang/hoofdluis. 

De ouders/verzorgers van de groep krijgen een e-mail waarin staat dat er 

in de groep hoofdluis en/of neten geconstateerd zijn. 

Na twee weken wordt de hele groep van de desbetreffende leerling weer 

gecontroleerd. Mocht u zelf bij uw kind luizen en/of neten constateren, 

geeft u dit dan zo spoedig mogelijk door aan de leerkracht(en) van uw 

kind(eren)! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gym 
 

Groepen 1-2: In ons gebouw is er een speelzaal. Daar worden de 

gymlessen voor de kleuters gegeven. Kinderen uit de kleutergroepen 

moeten gymschoenen met klittenband of elastiek meebrengen. Deze 

blijven in de klas.  

Groepen 3 t/m 8: Voor de gymlessen maken we gebruik van de sporthal 

(Margriethal). Kinderen uit deze groepen moeten een gymbroek, shirt of 

gympakje en gymschoenen (zonder zwarte zolen) meenemen. 

Balletschoentjes zijn voor de gymlessen ongeschikt. Sieraden kunnen 

tijdens de gymles gevaar opleveren. Kinderen moeten 

deze dus af- of uitdoen. 

Om veiligheidsredenen mogen de kinderen geen 

gewone hoofddoek dragen tijdens de gymles. Er zijn 

speciale gymhoofddoeken te koop. 

De gymlessen worden verzorgd door vakleerkrachten.  

 

 

 

 Dinsdag Vrijdag 

Groep 3a 08:40 – 09:25 uur 09:25 – 10:10 uur 

Groep 3b 09:25 – 10:10 uur 08:40 – 09:25 uur 

Groep 4 13:25 – 14:10 uur 10:20 – 11:05 uur 

Groep 5a 10:20 – 11:05 uur 13:25 – 14:10 uur 

Groep 5b 11:05 – 11:50 uur 11:05 – 11:50 uur 

Groep 6a 10:10 – 10:55 uur 10:55 – 11:40 uur 

Groep 6b 10:55 – 11:40 uur 10:10 – 10:55 uur 

Groep 7 08:40 – 09:25 uur 08:40 – 09:25 uur 

Groep 8 09:25 – 10:10 uur 09:25 – 10:10 uur 



 

Januari 2020 

 MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

Week 01   1 2 3 4 5 

   
 

  

Nieuwjaarsdag 

Meester Gerrit jarig 

 
 

   

Week 02 6 7 8 9 10 11 12 

Deze week luizencontrole 

 

   
 
 

    

Week 03 13 14 15 16 17 18 19 

Deze week afname CITO 

 

GMR 

 

    
 
 

  

Week 04 20 21  22 23 24 25 26 

Deze week afname CITO 

 

 MR vergadering      

Week 05 27 28 29 30 31   

Deze week afname CITO 

 

  Meester Herman jarig 

Nieuwsbrief 5 

   

 

 

 



Fruitdag 
 

Elke dinsdag, woensdag en donderdag is het fruitdag. Op deze dagen kunt 

u uw kinderen drinken, schoongemaakt fruit, groenten of iets dergelijks 

meegeven. Dit geldt uiteraard ook voor de overige dagen. Op die dagen is 

echter ook een gezonde koek toegestaan. Onder schooltijd mag er niet 

gesnoept worden. 

 

 

 

 

 
 

 

Ziekmelding 
 

Bij ziekte van uw kind verzoeken we u de school bij voorkeur via de 

website, de app of telefonisch op de hoogte te stellen. Het liefst vóór 

schooltijd. Wanneer een kind tijdens de schooluren ziek wordt of gewond 

raakt, proberen we direct de ouders/verzorgers te bereiken. We vragen u 

dan het kind op school te komen ophalen. Bij geen gehoor blijft het kind 

op school. Een reserve telefoonnummer (noodnummer) is daarom 

gewenst. 

Wanneer een leerling zonder bericht niet aanwezig is, belt de leerkracht 

hetzelfde dagdeel naar huis voor informatie. 

 

 

 

Kinderstralen 
 

Bij ons op school verzorgt de organisatie Kinderstralen het overblijven.   

 

Organisatie van het overblijven 

 Tijdens het overblijven begeleidt een team van overblijfmedewerkers 

de kinderen bij het eten en spelen. 

 De kinderen kunnen na het eten kiezen of zij buiten of binnen willen 

spelen. 

 Het overblijfteam organiseert regelmatig leuke activiteiten. Meedoen 

mag, maar het is nooit verplicht. 

 Kinderstralen investeert ieder schooljaar in speelgoed voor binnen en 

buiten en knutselmateriaal. 

 De regels tijdens de overblijf komen overeen met de regels die op 

school gelden. 

 De overblijfmedewerkers ontvangen regelmatig scholing. 

 De coördinator van Kinderstralen is het aanspreekpunt voor 

ouders/verzorgers. Als u vragen heeft, kunt u bij haar terecht. Tevens 

is de coördinator het aanspreekpunt voor de leerkrachten. 

 

U kunt een inschrijf- en machtigingsformulier vinden op de site 

http://www.lunchenopschool.nl/de-vijf-eiken/.   

Bij inschrijving van uw kind ontvangt u een persoonlijke inlogcode 

waarmee u kunt inloggen op de site van Kinderstralen. 

https://www.bsdevijfeiken.nl/voor-ouders/overblijven/. 

 

De coördinator is dagelijks, met uitzondering van de woensdag, aanwezig 

en is te bereiken op telefoonnummer 06 48214870.  

 

 

 

 

 



 

Februari 2020 

 MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

Week 05      1 2 

       

Week 06 3 4 5 6 7 8 9 

    Rapport 1  groep 8 

 

   

Week 07 10 11 12 13 14 15 16 

  Adviesgesprekken groep 8 Adviesgesprekken groep 8 
 

  

Week 08 17 18 19 20 21 

 

22 23 

 GMR  Optreden schoolband 

 

Carnaval op school  

Groep 1 en 2 

Carnaval op school  

gr. 2 t/m 8 

school  uit om 12.00 uur 

  

Week 09 24 25 26 27 28 29  

     

Juf Selma Jarig 

   



Vieringen 
 

Sinterklaas 

In de week voor 5 december is er voor de groepen 1 t/m 4 een 

schoentjesavond; de Pieten komen dan op verrassende wijze de aula 

binnen om al iets van het programma van 5 december te verklappen.  

De kinderen van deze groepen mogen in de klas hun schoen zetten.  

Rond 5 december is er voor de kinderen van de onderbouw een 

programma in de klas, daarna brengen de Sint en Pieten een bezoek aan 

de overige groepen. Vanaf groep 5 verrassen de kinderen elkaar met 

gedichten en surprises. 

 

Kerst- en paasfeest   

Jaarlijks organiseren de commissies samen met de OR deze vieringen. 

Deze variëren van een herdertjestocht tot een viering op school. Soms is 

er een feestelijke maaltijd.  

 

Carnaval  

De dagen voor de voorjaarsvakantie is er een feestelijk programma voor 

alle kinderen. Natuurlijk mogen de kinderen verkleed op school komen. 

 

Koningsspelen 

Elk schooljaar besteden wij aandacht aan de Koningsspelen. Op de 

jaarkalender staat de datum waarop de spelen plaatsvinden. In de 

nieuwsbrief, die voor deze datum uitkomt, wordt u geïnformeerd over de 

invulling van deze dag.  

 

Verjaardagen leerkrachten  

De leerkracht viert, op een door de leerkracht zelf bepaalde dag,  

zijn/haar verjaardag met de groep. 

 

 

 

Vijf Eiken Theater (VET)  

Twee keer per jaar zullen de leerlingen een theatervoorstelling verzorgen 

waarbij ouders/verzorgers mogen komen kijken. Op de jaarkalender en in 

de nieuwsbrief vindt u de data en tijden waarop de groepen optreden. 

 

Projecten 

In schooljaar 2019-2020 wordt in de projectweek “Lentekriebels” 

(seksuele en relationele vorming) van de Rutgers Stichting behandeld.  

Deze week is van 16 tot en met 20 maart.  

Het andere jaar kan er een ander project plaatsvinden. Jaarlijks doen we, 

mits we worden ingeloot, mee aan het nationale schoolontbijt. 

De verkeerswerkgroep organiseert speciale activiteiten zoals “Pleintje 

Verkeer” en “Streetwise”. 

 

Verjaardagen kinderen  

Jarige kinderen mogen uiteraard trakteren. Traktaties anders dan snoep 

blijven onze voorkeur houden. Kiest u toch voor snoep, houdt u het dan 

beperkt. Bij het vieren van de verjaardagen van kleuters zijn de 

ouders/verzorgers van de jarige van harte welkom. 

 

 

 

 

 

 

 



Maart 2020 

 MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

Week 09       1 

     

 

  

 

 

Week 10 2 3  4 5 6 7 8 
Deze week luizencontrole Studiedag 

Alle kinderen vrij 

 

MR vergadering Nieuwsbrief 6 Rapport 1 groep 1 t/m 7   
 

Meester Anton Jarig 

Week 11 9 10 11 12 13 14 15 

  10-minutengesprekken Voetbaltoernooi 7-8 10-minutengesprekken    Juf Inge Jarig 

Week 12 16 17 18 19 20 21 22 

Projectweek: Lentekriebels 

 

GMR  Meester Tim jarig 

Voetbaltoernooi 7-8 

    
 

Week 13 23 24 25 26 27 28 29 

   Voetbaltoernooi 5-6 VET2 thema  
11.15u-11.45u 1/2B,4,5A, 6B 

13.30u-14.00u 1/2A,3A,5B, 7 

14.30u-15.00u 3B, 6A, 8 

  
vooruit 

Week 14 30 31      

        

        



Naschoolse opvang 
 

Buitenschoolse opvang Skoebikids van Kinderopvang Humankind is er 

voor kinderen van 4 tot 13 jaar na schooltijd, in schoolvakanties en tevens 

op vrije dagen (conform de schoolgids). Deze BSO is een onderdeel van de 

Brede School De Vijf Eiken en is gevestigd in hetzelfde pand. Wij maken 

graag gebruik van elkaars faciliteiten zoals de gymzaal, speelplaats en de 

groentetuin. 

Het is een plek waar voor ieder kind wat te beleven is. De pedagogisch 

medewerkers plannen iedere dag verschillende activiteiten: sport en spel, 

knutselen, toneel, muziek. Er zijn uitstapjes en workshops, van dansles tot 

voetbaltraining en nog veel meer.  

Maar kinderen kunnen zich ook lekker met een boek terugtrekken in een 

hoekje. Wat voorop staat is dat buitenschoolse opvang voor kinderen 

‘vrije tijd’ moet zijn.  

Dat wil zeggen dat bijna alles mag en bijna niets moet. 

 

Kijk op https://www.humankind.nl/vestigingen/kinderdagverblijf-

skoebidoe 

Wilt u een kijkje nemen bij BSO Skoebikids? U kunt uiteraard even bij hen 

binnenlopen. Wilt u graag meer informatie tijdens een rondleiding?  

Maak dan een afspraak met de locatiemanager, Hanneke van Hees,  

06 83707956.  

 

Wist u dat er ook een vestiging is in de Tuinstraat 15, BSO Yoyo?  

BSO Skoebikids verzorgt vervoer van en naar deze BSO-locatie.  

 

Incidentele opvang met en zonder contract  

Soms doet zich een situatie voor waarbij u plotseling opvang nodig heeft 

voor uw kind. U heeft bijvoorbeeld een sollicitatiegesprek of er is een 

uitvaart. In die situaties kunt u terecht bij BSO Skoebikids. Incidentele 

opvang kan afgenomen worden op basis van een knipkaart. De knipkaart 

geldt voor opvang die niet contractueel is vastgelegd. In tegenstelling tot 

contractueel vastgelegde opvang is de afname op basis van een knipkaart 

altijd afhankelijk van de mogelijkheden die BSO Skoebikids op een 

bepaald moment heeft. 

 

Voor deze vorm van opvang kunt u direct contact opnemen met de 

pedagogisch medewerkers van BSO Skoebikids op 0161 227528 of de 

locatiemanager Hanneke van Hees. 

 

Volgens uw werkschema onze kinderopvang 

U werkt bijvoorbeeld in de zorg, of in ploegendiensten. Dan kan het 

organiseren van opvang voor uw kind(eren) wel eens ingewikkeld zijn.  

BSO Skoebikids biedt het product ‘wisselende werktijden’ aan. Een 

aanbod aangepast aan uw werkschema.  

Let op, dit aanbod is in beperkte mate beschikbaar.  

Wilt u meer weten over dit aanbod en de beschikbaarheid bij BSO 

Skoebikids? Kijk dan op de website: 

https://www.humankind.nl/vestigingen/kinderdagverblijf-skoebidoe of 

neem contact op met de afdeling verkoop, plaatsing en planning op 

telefoonnummer 073 7119400  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



April 2020 

 MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

Week 14   1 
Voetbaltoernooi 5-6 

Fietscontrole groep 7 

 

2 
Theore  

3 
 

Juf Marlene jarig 

4 5 

Week 15 6 7  8 9 10 11 12 

 Brief A  
groep 7 

 

 

Nieuwsbrief 7 

 

   

 

 1e  

 

Week 16 13 14 15 16 17 18 19 

 2e  

 

  

Voetbaltoernooi groep 3 

 

 

 
 

Koningsspelen 

 

Juf Cheryl jarig 
 

 

Week 17 20 21 22 23 24 25 26 

  

GMR 

 

    

 

 Juf Esther jarig 

Week 18 27 28 29 30    

  

 

      



Art’sCool 
 

De Vijf Eiken: “Vernieuwend, Actief, Samen”. 

 

Naast het dagelijkse lesaanbod, zijn er op De Vijf Eiken verrijkende 

naschoolse activiteiten. Deze activiteiten zijn vernieuwend van aard en 

steeds in ontwikkeling. We houden hierbij rekening met de behoeftes, 

mogelijkheden en wensen van de kinderen. Hieronder kunt u lezen op 

welke wijze we dit doen. 

 

Visie Art’sCool 

Uitgaande van de missie van De Vijf Eiken willen wij werken aan de 

volgende doelen: 

 

       Mogelijkheden en ontwikkelingskansen van kinderen vergroten. 

       Sociale competenties van kinderen bevorderen. 

       Samenwerking van school met diverse instellingen vergroten. 

       Integratie van de school in de wijk bevorderen. 

 

Dit gaan we realiseren door het aanbieden van verrijkende naschoolse 

activiteiten op diverse gebieden: 

 Sport 

 Cultuur 

 Techniek 

 Creativiteit 

 Natuur 

     

 

 

 

 

 

Het programma van de naschoolse activiteiten wordt aangestuurd door 

de coördinatoren van Art’sCool. 

 

Op de website http://www.arts-cool.nl vindt u het aanbod voor de 

verschillende blokken tijdens het lopende schooljaar. Op deze website 

kunt u een account aanmaken om uw kind(eren) in te schrijven voor de 

activiteiten. Per e-mail wordt u op de hoogte gehouden wanneer de 

inschrijving voor nieuwe activiteiten opent.  

Voor vragen kunt u terecht bij:  

Amy van Beers, e-mail: amy.vanbeers@pcpomiddenbrabant.nl 

Sven van Roij, e-mail: sven.vanroij@pcpomiddenbrabant.nl 



 

Mei 2020 

 MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

Week 18     1 2 3 

     
 
 

 
 

  
 

Week 19 

 

4 5 6 7 8 9 10 

Deze week luizencontrole Dodenherdenking 

Alle leerlingen vrij 

Bevrijdingsdag 

Alle leerlingen vrij 

 

 

   Moederdag 
 

Week 20 11 12 13 14 15 16 17 
 Schoolfotograaf  Schoolfotograaf 

 

Schoolfotograaf 

 

   

Week 21 18 19 20 21 22 23 24 

    Hemelvaartsdag 

Alle leerlingen vrij 

 

Alle leerlingen vrij  Suikerfeest 

Week 22 25 26  27 28 29 30 31 
Deze week afname CITO 

 

GMR MR vergadering 

 
Nieuwsbrief 8 

Optreden schoolkoor en 
schoolorkest 

Sportdag groep 5 t/m 8 

 

 

Sportdag groep 5 t/m 8 

 

 1e pinksterdag 



Sport’sCool 
 

De stichting Sport’sCool werkt nauw samen met basisscholen, 

verenigingen en de gemeente Gilze en Rijen. Voor basisscholen 

organiseert Sport'sCool gedurende het hele jaar naschoolse 

sportprogramma's die in de nabijheid van de school plaatsvinden. 

Gedurende het schooljaar zijn er vijf blokken van zes weken, waarbij het 

aanbod elk blok wisselt. Het aantal dagen per week wordt afgestemd op 

de behoefte van de leerlingen van de school.  

Sport'sCool heeft een sportprogramma dat bestemd is voor leerlingen uit 

de groepen 1 tot en met 8. 

 

Voordelen van sporten: 

 

 Betere gezondheid  

 Sociale contacten  

 Meer zelfvertrouwen 

 Betere leerprestaties 

 Nuttige vrijetijdsbesteding 

Maar vooral: sport is leuk en geeft voldoening 

 

Alle lessen van Sport’sCool kenmerken zich door de volgende elementen: 

 

 De trainingen starten om 15:30 uur (de leerlingen gaan rechtstreeks 

vanuit school naar de sportlocatie). 

 Een training duurt 60 tot 75 minuten. 

 Een blok trainingen duurt 6 weken.  

 De trainingsgroepen worden per school of wijk samengesteld; in     

principe zitten er dus alleen school- of wijkgenoten in dezelfde groep. 

 

 

 

Het gaat meestal om sportspecifieke trainingen. In deze trainingen wordt 

de sport dus sterker benadrukt dan tijdens de gymles. 

Alle trainingen staan onder leiding van (in de sport gespecialiseerde en 

uiteraard gediplomeerde) sportcoaches/vakleerkrachten. Het is mogelijk 

dat zij worden geassisteerd door stagiaires en door vrijwilligers van 

participerende sportverenigingen. 

 

Sport’sCool biedt de leerlingen van De Vijf Eiken in elk blok meerdere 

dagen sporten aan voor een laag bedrag. Ruim voordat er een nieuw blok 

start, krijgt u informatie via school. 

Voor vragen kunt u terecht bij:  

Amy van Beers (amy.vanbeers@pcpomiddenbrabant.nl) of bij sportcoach 

Wivineke Oprins (wivineke-sportabg@outlook.com).  

 

Ook is er informatie te vinden op de website van de school of op de 

website http://www.sport-s-cool.nl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Juni 2020 

 
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

Week 23 1 2 3 4 5 6 7 

 2e pinksterdag 

Alle leerlingen vrij 

Avondvierdaagse 

PCPO-dag  

Alle leerlingen vrij 

Avondvierdaagse 

groep 3/4 

Avondvierdaagse Avondvierdaagse   
 

Week 24 8 9 10 11 12 13 14 

Deze week afname CITO 

 

     Juf Amy jarig  

Week 25 15 16 17 18 19 20 21 
Deze week afname CITO 

 

 Juf Annemarie jarig 

 

Schoolkamp groep 8 

 

Schoolkamp groep 8 

Juf Ilse jarig 

Schoolkamp groep 8  Vaderdag 

Week 26 22 23  24 25 26 27 28 

 GMR MR vergadering      

Week 27 29 30      

 Juf Karlijn jarig Vijf Eiken Kampioenschap 
groep 8 

     



Scholentoernooien en sportdag 
 

Er is meer op sportgebied rond de basisscholen in de gemeente Gilze en 

Rijen dan alleen de gymlessen en Sport’sCool.  

Door het jaar heen worden er verschillende scholentoernooien 

georganiseerd door de sportcoaches. Daarnaast is er één keer in het jaar 

een sportdag, waaraan alle scholen van de gemeente deelnemen. 

 

Scholentoernooien 

Voor de scholentoernooien hebben de sportcoaches de 

basisschoolgroepen in drie doelgroepen verdeeld: groep 3-4, groep 5-6 en 

groep 7-8.  

In het schooljaar 2019-2020 worden er in totaal zes scholentoernooien 

georganiseerd, twee toernooien per doelgroep. 

Tijdens de scholentoernooien doet iedereen mee met een team van de 

eigen school of individueel voor de eigen school. 

 

De aankondiging van de toernooien en de manier van inschrijven wordt 

gecommuniceerd in de gymles, in de klas en via de nieuwsbrief.  

De toernooien voor groep 7-8 worden begeleid door school en zijn ook 

opgenomen in de jaarkalender.  

Bij de andere scholentoernooien is deelname op initiatief van leerlingen 

en/of ouders/verzorgers.  

 

De scholentoernooien in het schooljaar 2019-2020 zijn: 

 Groep 3-4 

 Voetbal 

 Atletiek 

 Groep 5-6 

 Trefbal 

 Voetbal 

 

 

 Groep 7-8 

 Trefbal 

 Voetbal 

 

Sportdag 

De sportdag wordt ieder schooljaar georganiseerd door de sportcoaches. 

Alle scholen uit de gemeente Gilze en Rijen komen, verdeeld over twee 

dagen, naar het sportpark in Rijen om een hele dag te sporten.  

De sportdagen vinden plaats op een donderdag en vrijdag en de scholen 

wisselen ieder jaar van dag. 

 

De sportdag bestaat uit zeven onderdelen. Dit zijn bijna altijd sporten die 

ook aan bod komen in de gymlessen.  

 

In het schooljaar 2019-2020 is de sportdag voor de groepen 5 t/m 8 van 

De Vijf Eiken op donderdag 29 mei 2019 (zie ook de jaarkalender). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Juli 2020 

 MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

Week 27   1 2 3 4 5 

   Nieuwsbrief 9 Rapport 2    

Week 28 6 7 8 9 10 11 12 

 Juf Corina jarig Bijeenkomsten musical 
groep 8 genodigden  

Afscheidsavond groep 8 

Start 17.30 uur 

 Laatste schooldag  

12:00 uur uit 

  

Week 29 13 14 15 16 17 18 19 

  

 

  

 

  

 

  

Week 30 20 21 22 23 24 25 26 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Week 31 27 28 29 30 31   

  

 

   

 

 
 

  

        

  …………………… ………………t/m…………………. 21 augustus 2020 Maandag 24 augustus 2020 

1e schooldag! 

  



Contact met ouders/verzorgers 
 

Schoolgids 

In de schoolgids staan de concrete plannen voor het lopende schooljaar 

en de (praktische) informatie die voor de ouders/verzorgers en leerlingen 

van belang is. U kunt de schoolgids vinden op de website.  

 

Jaarkalender 

Belangrijke data kunt u terugvinden op de jaarkalender. Deze wordt aan 

het begin van elk schooljaar aan de kinderen meegegeven. Daarnaast is 

de jaarkalender ook op de website en in de app te vinden. 

 

Nieuwsbrief 

Regelmatig komt er een nieuwsbrief uit. Deze ontvangt u via het bij ons 

bekende e-mailadres. Hierin vindt u actuele informatie. We proberen 

zoveel mogelijk informatie in de nieuwsbrief te verwerken, zodat u zo min 

mogelijk aparte post krijgt. 

Op de jaarkalender staat wanneer de brief digitaal wordt verzonden. 

Tevens staat de nieuwsbrief op de website en in de app van de school. 

Mocht u een papieren versie willen ontvangen, dan kunt u dat doorgeven 

aan school. 

 

Klasbord en Facebook  

Er wordt regelmatig nieuws op Klasbord en op onze Facebookpagina 

geplaatst. 

 

Startgesprek 

Aan het begin van het schooljaar vindt een startgesprek plaats. Dit om 

wederzijds kennis te maken en bijzonderheden over uw kind(eren) uit te 

wisselen. Tijdens het gesprek worden afspraken met u gemaakt over de 

contactmomenten gedurende het schooljaar en worden er wederzijdse 

verwachtingen uitgesproken. Kinderen t/m groep 5 mogen bij deze 

gesprekken aanwezig zijn. Voor kinderen vanaf groep 6 is het wenselijk 

om hierbij aanwezig te zijn.  

Rapportavonden   

Na het eerste rapport is er voor alle ouders/verzorgers gelegenheid om   

tijdens de tienminutengesprekken de resultaten van hun kind(eren) te 

bespreken. Voor groep 8 wordt er meer gesprekstijd ingeruimd in 

verband met het advies voor het voortgezet onderwijs. De leerlingen uit 

groep 8 zijn verplicht om bij deze gesprekken aanwezig te zijn. 

 

Gesprek aanvragen 

Mocht u de leerkracht of iemand uit het managementteam willen spreken 

dan is het altijd mogelijk om een afspraak te maken. Dit kan telefonisch, 

via de e-mail of door even binnen te lopen.  

 

Contact voor schooltijd 

Alle leerkrachten en de directie lopen zowel ’s ochtends als ’s middags vijf 

tot tien minuten voor schooltijd op het plein. U heeft dan de gelegenheid 

om de leerkracht of iemand uit het managementteam aan te spreken 

voor een korte vraag of voor het maken van een afspraak.   

 

Gesprek met directeur en/of locatieleider  

De directeur en de locatieleider hebben geen officieel spreekuur, maar er 

is altijd de mogelijkheid om een afspraak te maken. De directie is het 

merendeel van de week ambulant. Wilt u wat meer tijd, dan kunt u beter 

een afspraak maken. 

 

Kennismakingsgesprek/huisbezoek 

Ongeveer zes weken voordat uw kind in groep 1 mag beginnen, maakt de 

leerkracht een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Dit gesprek kan 

bij u thuis of op school plaatsvinden.  

 

Website 

Op de website http://www.bsdevijfeiken.nl kunt u alle informatie vinden; 

de schoolgids, de nieuwsbrieven, protocollen, ziekmelden, de MR 

enzovoort. 

 



App van BS De Vijf Eiken 

Via de Appstore en Google Play/Playstore kunt u de app van onze school 

downloaden. Deze kunt o.a. gebruiken voor ziekmeldingen en het 

aanvragen van verlof. Maar er is vooral ook veel algemene en actuele 

informatie te vinden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouderbetrokkenheid 3.0 

Ieder kind, iedere leerling heeft recht op een goede samenwerking tussen 

school en ouders/verzorgers. Ouderbetrokkenheid is een gelijkwaardige 

en niet vrijblijvende samenwerking tussen ouders/verzorgers en school 

waarin ouders/verzorgers en school vanuit een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid werken aan de (school)ontwikkeling van het kind 

(de leerling). De Vijf Eiken werkt hard aan Ouderbetrokkenheid 3.0. De 

leerkrachten, een aantal ouders/verzorgers en directie werken achter de 

schermen nauw met elkaar samen om het leren en de gezonde 

ontwikkeling van onze leerlingen te ondersteunen. Samen zoeken wij naar 

nieuwe inzichten die bijdragen aan goed onderwijs en de ontplooiing van 

uw kinderen en onze leerlingen. Wij vinden het van onschatbare waarde 

als ouders/verzorgers positief-kritisch meekijken naar De Vijf Eiken en dat 

zij meedenken over onze school.  

Dit klinkt natuurlijk allemaal heel mooi, maar wat betekent dit nu precies? 

We spreken van ouderbetrokkenheid, als uit het gedrag van 

ouders/verzorgers blijkt dat zij zich, samen met onze leerkrachten en 

directie, (mede)verantwoordelijk voelen voor de schoolontwikkeling van 

de kinderen. Dit gaat dus verder dan meedoen aan activiteiten of het 

verrichten van hand- en spandiensten voor onze school, al gaan 

ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie natuurlijk hand in hand. 

Ouderbetrokkenheid is er niet van de één op de andere dag. Om 

Ouderbetrokkenheid 3.0 goed vorm te geven, zijn er tien criteria 

opgesteld waaraan moet worden voldaan, wil een school het keurmerk 

Ouderbetrokkenheid 3.0 mogen dragen. In het voorjaar van 2019 hebben 

wij dit keurmerk ontvangen. Het gaat ons echter niet om het bordje bij de 

deur, maar om het proces dat we samen actief blijven doorlopen. 

 

 



De negen criteria zijn: 

1. De school heeft een heldere visie op ouderbetrokkenheid. Uit alle 

informatie van de school aan ouders/verzorgers blijkt hoe belangrijk de 

school ouderbetrokkenheid vindt. Ook in het gedrag van de medewerkers 

van de school is de visie op ouderbetrokkenheid zichtbaar. 

2. De school laat zien dat leraren, leerlingen en ouders/verzorgers actief 

betrokken worden bij het schoolbeleid. Bijvoorbeeld door middel van 

panelgesprekken met ouders/verzorgers, een leerlingenraad, een 

brainstorm tussen leraren, leerlingen en hun ouders/verzorgers over een 

bepaald beleidsthema, enzovoort. Leraren, leerlingen en 

ouders/verzorgers weten wat er met hun inbreng gebeurt. 

3. Op school is aan alles te merken dat leraren, leerlingen en 

ouders/verzorgers welkom zijn op school. 

4. Leraren, leerlingen en ouders/verzorgers zijn samen verantwoordelijk 

voor het onderwijs en de leerresultaten. De school stimuleert het 

onderwijsondersteunend gedrag van ouders/verzorgers. 

5. Gesprekken tussen leraren, leerlingen en ouders/verzorgers worden 

vanuit gelijkwaardigheid gevoerd. Iedereen heeft zijn eigen actieve 

inbreng. Leerlingen zijn zoveel mogelijk bij alle gesprekken aanwezig. De 

plaatsen waar gesprekken worden gevoerd zijn voor iedereen 

comfortabel en gelijkwaardig en er is voldoende tijd voor alle deelnemers. 

6. Leraren, leerlingen en ouders/verzorgers voelen zich verantwoordelijk 

voor elkaar en zijn daarop aanspreekbaar. Zo wordt er respectvol over 

elkaar gesproken zowel binnen als buiten de school. Voor leraren, 

leerlingen en ouders/verzorgers die buiten de groep dreigen te vallen 

voelt iedereen zich verantwoordelijk. 

7. Het leerlingendossier is toegankelijk voor leraren en ouders/verzorgers. 

Ouders/verzorgers worden uitgenodigd informatie toe te voegen. 

8. Ouders/verzorgers zijn aanwezig op de startgesprekken en verder 

afgesproken momenten. Daarbij is voor eenieder duidelijk wanneer 

aanwezigheid verwacht wordt en waarom. 

9. Wetten en regels voor leerlingen en ouders/verzorgers worden door de 

school actief en helder duidelijk gemaakt en door iedereen nageleefd 

(zoals leerplicht, ouderbijdrage, enzovoort). De school heeft het 

basisarrangement van de inspectie. 

In deze jaarkalender leest u wat u allemaal van de school/het team mag 

verwachten, maar wat verwacht de school eigenlijk van de 

ouders/verzorgers? 

Wij verwachten van de ouders/verzorgers van onze leerlingen dat: 

 met respect over school praten en andere leerlingen, leerkrachten, 

overig personeel en andere ouders/verzorgers serieus nemen. 

erop toezien dat hun kind binnen de schooltijden op school is. 

 belangstelling tonen voor de school en aanwezig zijn op de 

informatieavond en bij gesprekken waarvoor zij worden uitgenodigd. 

 belangstelling tonen voor het schoolwerk van hun kind en het kind 

waar nodig helpen (bijvoorbeeld met het huiswerk). 

erop toezien (indien van toepassing) dat hun kind het huiswerk 

maakt. 

 relevante informatie over hun kind en wijzigingen in contactgegevens 

doorgeven aan school. 



 zich vrij voelen om de leerkracht te benaderen met vragen over hun 

kind en school. 

fonisch bereikbaar zijn (evt. via een noodnummer) en 

zorgen dat wij beschikken over een actueel e-mailadres. 

Op deze wijze geven we nog meer inhoud aan ouderbetrokkenheid want 

goed onderwijs en een fijne school maak je samen! 

Met gepaste trots kunnen wij vermelden dat wij in juni 2019 het 

keurmerk hebben behaald. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MR 
 

Iedere school in het basisonderwijs heeft een medezeggenschapsraad 

(MR). Dit wettelijk verplichte orgaan denkt mee, stemt of adviseert over 

alles wat met school te maken heeft. Ook De Vijf Eiken heeft een MR. 

Hierin zitten drie leden gekozen uit het onderwijsteam en drie leden 

gekozen uit de oudergeleding. Zo vormt de MR een brug tussen ouders en 

school. 

 

Het beleid van een school vormgeven en uitvoeren is steeds meer een 

taak van ouders/verzorgers, leerkrachten, directeur, MR en bestuur 

samen. Allerlei onderwerpen die voor school van belang zijn, komen in de 

MR aan bod. In een aantal zaken behoort het advies van de MR 

ingewonnen te worden of moet instemming worden verkregen van de 

raad. Een en ander is nauwkeurig omschreven in het MR- reglement. 

 

Namens de ouders hebben zitting in de MR: 

 

 Joris van Schilt: voorzitter 

 Fieke van Poppel 

 Ton de Soet 

 

Namens het team hebben zitting in de MR: 

 

 Amy van Beers 

 Karin Leeggangers 

 Sven van Roij 

 

De MR van De Vijf Eiken maakt deel uit van de Stichting PCPO Midden- 

Brabant. In dat verband is er een gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraad (GMR) waar men onderwerpen bespreekt die 

voor alle medezeggenschapsraden van de afzonderlijke scholen van 

belang zijn 



Zowel MR als GMR zijn bevoegd om voorstellen te doen, standpunten 

kenbaar te maken, adviezen te geven, al dan niet instemming te verlenen 

aan voorstellen van het bestuur. 

In de GMR wordt onze school vertegenwoordigd door: 

 

 Ton de Soet 

 Femke van Gestel (teamgeleding cluster Vijf Eiken- J.J.Anspachschool) 

Mocht u een bepaald onderwerp graag behandeld zien, dan kunt u dat 

persoonlijk bij de MR aankaarten. De MR wilt namelijk functioneren als 

klankbord voor ouders en personeel. Als er zaken zijn waarvan u denkt 

dat de MR iets daarin voor u kan betekenen voor het welzijn van 

leerlingen of het team aarzelt u dan niet om contact op te nemen met de 

MR. 

  

De MR is te bereiken via: mr.vijfeiken@pcpomiddenbrabant.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OR 
 

De ouderraad is een platform waarin ouders/verzorgers ideeën kunnen 

uitwisselen en elkaar op de hoogte kunnen houden van wat er speelt op 

school. Ouders/verzorgers kunnen zo actief meedenken bij de organisatie 

van activiteiten en helpen bij de uitvoering daarvan. De ouderraad 

vergadert 8 keer per jaar. De locatiecoördinator zal indien gewenst, de 

vergaderingen bijwonen. 

 

De ouderraad bestaat uit de volgende leden: 

 

 Annemieke Govers (voorzitter) 

 Astrid Saman (penningmeester) 

 Marieke Alberts  

 Cindy van Hamond 

 Iris Guns 

 Lia Heineman 

 Patty van Hees 

 John van Alphen 

 Patricia Vissers 

 

De taken van de ouderraad zijn o.a.: 

 

 De contacten tussen de ouders/verzorgers en school bevorderen. 

 Het meehelpen van ouders/verzorgers op school bevorderen. 

 De ouderbijdrage mede beheren en innen. 

 Het organiseren van allerlei activiteiten op school. 

 

 

In de centrale hal hangt een brievenbus van de OR waarin u op- en 

aanmerkingen en suggesties over activiteiten kan deponeren. 

 

 



Ouderbijdrage 
 

Van alle ouders/verzorgers wordt een bijdrage verwacht om activiteiten 

te organiseren waarvoor de school geen of niet voldoende subsidie van 

het rijk ontvangt. 

Dankzij de ouderbijdrage kunnen activiteiten zoals de Sinterklaas-, Kerst- 

en carnavalsvieringen op De Vijf Eiken worden georganiseerd. De hoogte 

van de vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door de 

medezeggenschapsraad. 

Aan het begin van het schooljaar ontvangt u hiervoor een schrijven. 

Kinderen die na januari instromen, betalen een evenredig deel van de 

bijdrage.  

De ouderraad legt jaarlijks verantwoording af aan de MR over de uitgaven 

uit deze inkomsten. 

 

De regels met betrekking tot de ouderbijdrage zijn als volgt: 

 

 In alle gevallen moet sprake zijn van een schriftelijke overeenkomst, 

die door zowel de ouders/verzorgers als de schoolleiding is 

ondertekend. 

 In deze overeenkomst moet het vrijwillige karakter van zowel de 

overeenkomst als van de bijdrage uitdrukkelijk worden aangegeven. 

 De overeenkomst kan pas worden aangegaan na de toelating van de 

leerling. 

 De overeenkomst wordt voor de periode van één schooljaar 

aangegaan, waarbij zonder opzegging de overeenkomst jaarlijks 

stilzwijgend wordt verlengd. 

 Door ondertekening ontstaat een betalingsintentie. 

 

 

Bij de inning van de ouderbijdrage over het schooljaar 2019-2020 zal ook 

bovenstaande regelgeving van toepassing zijn. Mocht u onverhoopt niet 

meer kunnen of willen betalen, wilt u dit dan schriftelijk meedelen aan de 

penningmeester van de ouderraad. U voorkomt dan dat u een herinnering 

krijgt.  

Indien ouders/verzorgers de ouderbijdrage c.q. de bijdragen voor 

verplichte schoolactiviteiten zoals schoolreis en/of schoolkamp niet 

kunnen betalen, bestaat ook de mogelijkheid om contact op te nemen 

met Stichting Leergeld. Deze stichting is landelijk actief. Stichting Leergeld 

zorgt in dit soort gevallen voor het voldoen van (een deel van) de 

gevraagde bijdrage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stichting Leergeld 

 

Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet 

meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal 

zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Stichting Leergeld wil deze 

kinderen mee laten doen! Zij biedt kinderen kansen om te kunnen 

deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten zoals lid worden 

van een sport- of hobbyvereniging, zwemles volgen of deelnemen aan de 

scouting. Ook de kosten voor schoolmaterialen, schoolreizen kunnen voor 

gedeeltelijke vergoeding in aanmerking komen. Daarnaast kan eventueel 

een fiets (voor kinderen vanaf groep 8) of een tweedehands computer 

(per gezin met een kind vanaf 8 jaar) worden verstrekt. 

 

Indien u in de gemeente Dongen, Drimmelen, Geertruidenberg, Gilze-

Rijen, Oosterhout, Werkendam of Woudrichem woont, kan Stichting 

Leergeld voor kinderen van 4 tot 18 jaar een oplossing bieden. De 

medewerkers van Stichting Leergeld verwijzen in eerste instantie altijd 

naar voorliggende voorzieningen via de gemeente, als die van toepassing 

zijn. 

 

Stichting Leergeld werkt uitsluitend met vrijwilligers. Een vrijwilliger komt 

aan huis om samen met u de mogelijkheden te bespreken en u eventueel 

te informeren over andere instanties.  

 

Aarzel niet contact op te nemen indien u twijfelt of ook u voor 

ondersteuning in aanmerking kunt komen. 

 

Voor meer informatie zie http://www.leergeldwbo.nl of maak gebruik van 

de folder die op onze school aanwezig is. Stichting Leergeld is bereikbaar 

via de mail: info@leergeldwbo.nl of via telefoonnummer 0162-45 84 87 

van ma t/m do 9:00-11:30 uur. 

 

Leren op De Vijf Eiken 
 

Op De Vijf Eiken proberen we een goed evenwicht te vinden tussen de 

diverse kennisgebieden en het aanleren van praktische sociale 

vaardigheden. We vinden het belangrijk om de totale ontwikkeling van 

het kind te stimuleren. Daarbij zijn de volgende onderwijskundige 

aspecten van belang: 

 

 De leertijd wordt effectief besteed.  

 Het leren van de leerlingen staat centraal. 

 De leerkrachten hebben hoge verwachtingen van de leerlingen en 

laten dat merken. 

 Leerlingen die dat nodig hebben krijgen extra aandacht.  

 De leerkrachten passen hun onderwijs aan gelet op de kwaliteiten van 

de leerling, een groepje of de groep als geheel. 

 De leerkrachten werken planmatig en opbrengstgericht (vanuit 

heldere doelstellingen).     

 De leerkrachten zorgen voor een ordelijk en gestructureerd klimaat 

dat geschikt is voor leren en onderwijzen. 

 De communicatie (interactie) tussen de leerkracht en de leerlingen en 

de leerlingen onderling verloopt geordend.  

 Het belang van de (bege)leidende en sturende rol van de leerkracht 

wordt onderkend. 

 De leerkrachten zetten waar mogelijk aan tot het werken met (behulp 

van) ICT-middelen. 

 De zorg en begeleiding is een onderdeel van het handelen van de 

leerkrachten. 

 Leerkrachten hanteren het directe instructiemodel. 

 

Het onderwijsleerpakket voor de groepen 1-2 

In de kleutergroepen wordt er gewerkt met heterogene groepen. Dit 

betekent dat in iedere klas zowel kinderen uit groep 1 als uit groep 2 

zitten. Aan de hand van verschillende thema's worden op een speelse 



manier allerlei activiteiten aangeboden. Er is aandacht voor de taal- 

en rekenontwikkeling. Ook de motorische en de sociaal-emotionele 

ontwikkeling komen aan bod. Hierdoor krijgt elk kind de kans om zich 

optimaal te ontwikkelen. Om deze ontwikkeling te volgen, observeren we 

onze leerlingen met behulp van het observatie- en registratie instrument 

KIJK!. 

Ons lesmateriaal halen we uit diverse methodes zoals Piramide, mappen 

van CPS over fonemisch bewustzijn, gecijferdheid en begrijpend luisteren. 

Daarnaast maken we ook gebruik van diverse websites, bijvoorbeeld 

Kleuteruniversiteit.  

De ouders/verzorgers ontvangen bij ieder thema een brief met informatie 

over wat in de klas gebeurt en hoe daar thuis op aangesloten kan 

worden.  

 

 

Het onderwijsleerpakket voor de groepen 3 t/m 8 

De wet op het primair onderwijs geeft aan welke vakken op de 

basisschool gegeven moeten worden. Ook staan er richtlijnen in over de 

tijd die aan ieder vak besteed moet worden. Bij elk vak worden 

kerndoelen gehanteerd. Wij stellen ons rooster zo op, dat we aan deze 

kerndoelen en richtlijnen voldoen. Regelmatig bekijken we of de 

methodes die we gebruiken, beantwoorden aan deze kerndoelen.  

 

Taal, lezen en rekenen (de zogenaamde basisvaardigheden) nemen een 

groot deel van de tijd in beslag. Wij vinden die van groot belang, met 

name het taal- en leesgebied. Taal is tenslotte de basis voor interactie 

met elkaar. Om de wereld om je heen goed te kunnen begrijpen, is het 

nodig om de taal adequaat te leren gebruiken. Ook bij alle andere vakken 

heb je taal nodig. Het is belangrijk dat kinderen snel goed kunnen lezen 

zodat ze de informatie bij de andere vakken sneller kunnen begrijpen en 

gebruiken.  

Naast de hoofdvakken taal, lezen en rekenen is er aandacht voor Engels, 

muziek, verkeer, geschiedenis, aardrijkskunde, natuuronderwijs, techniek, 

mediawijsheid, godsdienstige vorming, burgerschapsvorming, culturele 

vorming, de creatieve vakken en bewegingsonderwijs. 
 

 

 

Overgang basisonderwijs - voortgezet onderwijs  

De overgang van groep 8 naar het voortgezet onderwijs (VO) is voor 

kinderen en ouders/verzorgers een belangrijke gebeurtenis. De school wil 

deze overgang zo goed mogelijk begeleiden. Daarvoor hebben we de 

volgende procedure: 

 

In september wordt een informatieavond georganiseerd op school, 

waarbij de procedure omtrent het schooladvies en de overgang van het 

basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs wordt toegelicht. 

In november vindt het voorlopig adviesgesprek plaats met de 

groepsleerkracht(en) van groep 8, de ouders/verzorgers en het kind. 

Hierbij bespreken we de wederzijdse ideeën over passend 

vervolgonderwijs. 

Ouders/verzorgers en kind oriënteren zich op het VO en bezoeken open 

dagen van de VO-scholen waar de voorkeur naar uitgaat. 

In februari vindt het definitieve adviesgesprek plaats met de 

groepsleerkracht(en) van groep 8, de ouders/verzorgers en het kind. De 

ouders/verzorgers en het kind ontvangen het definitieve schooladvies, 

informatie omtrent de aanmeldprocedure op de VO-school, het digitaal 

overstapdossier (OSO), een toelichting hierbij en relevante 

aanmeldingsformulieren. 

In maart melden de ouders/verzorgers hun kind aan op de VO-school. 

VO-scholen bespreken met de groepsleerkracht(en) de aangemelde 

leerling(en) tijdens de zogeheten ‘warme overdracht’. 

In april nemen wij op school een verplichte eindtoets af. 

Eind mei bericht de VO-school de ouders/verzorgers over de plaatsing. 

 

 

 

 



Directe instructiemodel 
 

Op De Vijf Eiken werken we met het directe instructiemodel.  

 

Het directe instructiemodel is een door de leerkracht gestuurde manier 

van werken, om nieuwe leerstof aan te bieden. Deze manier van werken 

heeft als belangrijkste kenmerken een heldere opbouw van de leerstof, 

een heldere structuur in de les en directe feedback aan de leerlingen. Het 

is een krachtige manier voor het aanleren van basiskennis en 

vaardigheden in een individueel tempo. 

 

Elke les is opgebouwd uit zes fasen: 

 

1. Dagelijkse terugblik 

Elke les start met het terugblikken op de leerstof van de vorige les 

en/of met het ophalen van voorkennis. 

2. Presentatie 

Deze fase begint met een overzicht van wat de leerkracht deze les wil 

bereiken. Daarna introduceert de leerkracht de nieuwe stof 

stapsgewijs, met gebruik van voorbeelden. Hij/zij controleert 

regelmatig of de leerlingen de stof begrijpen. 

3. Oefening                                                                                                                                                               

Tijdens het begeleid inoefenen stelt de leerkracht veel vragen. Hij/zij 

let op of alle kinderen betrokken blijven. De leerkracht probeert hoge 

successcores te halen, van zo’n 75 à 80 %. Dat bevordert het 

zelfvertrouwen. Lage scores frustreren, te hoge scores vervelen. 

4. Individuele verwerking 

       De leerlingen verwerken de leerstof zelfstandig. De leerkracht creëert     

       een leeromgeving waarin de leerlingen hun leertijd effectief  

       gebruiken. Hij/zij controleert het leerlingenwerk zo snel mogelijk,  

       zodat hij/zij direct feedback kan geven op hun werk.

5. Periodieke terugblik                                                                                                               

Tijdens de les wordt er verwezen naar vorige en volgende lessen. 

6. Terugkoppeling 

De leerkracht geeft veel feedback, vooral procesfeedback. Hij/zij zet 

de leerling aan het denken, laat de leerlingen vertellen wat goed ging 

en wat ze eventueel de volgende keer anders gaan doen. 

 

Om nieuwe schoolontwikkelingen eigen te maken en verder te 

ontwikkelen, zijn er zes collega’s opgeleid tot interne coaches. Deze 

interne coaches zorgen ervoor dat de ingezette schoolontwikkeling wordt 

gemonitord en geborgd. Dit doen ze door klassenobservaties uit te voeren 

en leerkrachten te coachen in hun ontwikkeling.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Zelfstandig werken 
 

Op De Vijf Eiken wordt veel aandacht besteed aan het zelfstandig werken. 

Verwerkingsopdrachten worden op het bord of d.m.v. een weektaak 

aangeboden. Leerlingen gaan samen of alleen aan de slag met een 

zelfgekozen taak. De taken kunnen afgestemd worden op individueel 

niveau.  

Het doel van zelfstandig werken is dat de leerlingen leren plannen, een 

eigen leerstijl ontwikkelen, zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen 

werk, onderzoeksvaardigheden ontwikkelen en keuzes leren maken. 

Tijdens de zelfstandige verwerking wordt er gebruik gemaakt van het 

stoplicht. Met het stoplicht wordt aangegeven op welke manier de 

leerlingen met elkaar en met de leerkracht mogen communiceren. 

Huiswerk 
 

Op De Vijf Eiken krijgen de leerlingen huiswerk. Dit heeft als doel om de 

leerlingen te leren plannen en hen voor te bereiden op het voortgezet 

onderwijs. 

In groep 3 krijgen de ouders/verzorgers handreikingen voor lezen en 

rekenen, om thuis met de kinderen te oefenen.  

Vanaf groep 4 krijgen de kinderen incidenteel oefeningen voor rekenen, 

woordenschat of spelling. In groep 5 komen hier de leertoetsen voor de 

zaakvakken bij. 

In groep 6 t/m 8 krijgen de leerlingen naast de leertoetsen structureel 

huiswerk. De hoeveelheid huiswerk neemt per jaargroep toe. 

 

 

 

 

Muziek 
 

Op De Vijf Eiken wordt structureel aandacht besteed aan het vak muziek.  

Sinds het begin van het schooljaar 2016-2017 maken we gebruik van de 

regeling Impuls Muziekonderwijs om Meer Muziek In De Klas mogelijk te 

maken. Muziek is bovenal een vak waar je heel veel plezier aan kunt 

beleven: samen zingen, muziek maken, maar ook luisteren naar en 

bewegen op muziek en muziek noteren en (leren) lezen. Dat alles en meer 

komt terug in de wekelijkse lessen die worden gegeven door de 

vakleerkracht. Het schoolinstrumentarium is uitgebreid (van buistrom tot 

boomwhackers, van bongo’s tot basgitaar) en de methodematerialen 

(Muziek en Meer, Metropole op School) zijn up-to-date. In 2018 zijn we 

gestart met een schoolband, schoolorkest en een schoolkoor, bestaande 

uit leerlingen en leerkrachten. In groep 8 wordt er op basis van het 

muziekschrift gecomponeerd en in een virtuele studio worden mp3’s 

geproduceerd. Kortom, wij maken werk van Meer Muziek In De Klas en 

doen ons uiterste best om de Impuls Muziekonderwijs te gebruiken om 

muziekonderwijs niet alleen op de kaart te zetten, maar ook te borgen 

voor de toekomst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Meer- en hoogbegaafde leerlingen 
 

Op De Vijf Eiken willen wij dat er voor alle kinderen in zowel 

onderwijsinhoudelijk als pedagogisch-didactisch opzicht, een passend 

onderwijsaanbod wordt gerealiseerd. Hierbij wordt rekening gehouden 

met de onderlinge verschillen tussen kinderen.  Dit geldt ook voor 

kinderen die meer aankunnen dan de gemiddelde leerstof hun biedt, de 

(hoog) begaafde leerlingen. 

  

De Vijf Eiken maakt gebruik van het Digitaal Handelingsprotocol 

Hoogbegaafdheid, een signalerings- en diagnose-instrument dat ingezet 

kan worden bij mogelijke meerbegaafdheid. Het protocol biedt daarnaast 

ook richtlijnen voor een alternatief onderwijsaanbod. In alle klassen kan 

gebruik worden gemaakt van het compacten en verrijken van het 

leerstofaanbod wanneer gebleken is dat een leerling hier behoefte aan 

heeft. Naast dit leerstofaanbod wordt er gewerkt met portfolio’s waarbij 

leerlingen zich verdiepen in onderwerpen die passend zijn binnen hun 

interessegebied. 

  

Op De Vijf Eiken werken we met een plusklas. Gedurende 1 dagdeel per 

week ontmoeten de leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 

ontwikkelingsgelijken bij de Breinbrekers. Zij werken dan aan het 

opbouwen van leerstrategieën, ze filosoferen en doen hun eigen 

onderzoek. Ook voor leerlingen uit groep 3 en 4 is een apart moment per 

week waarop zij bij elkaar komen.  

  

In het beleidsplan, welke te vinden is op onze website, staat de visie op 

(hoog)begaafdheid van de school omschreven. Hier staan ook de criteria 

van die van toepassing zijn op een eventuele plaatsing in de plusklas. 

 

 

 

 

 

Intern ondersteuningsteam (IOT) 
 

Op De Vijf Eiken wordt gewerkt met een intern ondersteuningsteam, 

bestaande uit de intern begeleider, gedragsspecialist en specialist 

hoogbegaafdheid.  Dit team is onder andere verantwoordelijk voor het 

vormgeven van de zorg voor kinderen die een extra steuntje in de rug 

nodig hebben. Deze ondersteuning kan liggen op sociaal emotioneel 

gebied en/of leergebied. Daarnaast zal de specialist hoogbegaafdheid 

zorgen voor extra uitdaging voor de kinderen die dit nodig hebben.   

In overleg met de leerkracht(en) wordt bekeken welke kinderen extra 

begeleiding nodig hebben binnen of buiten de groep in een kleinere 

setting. Op een aantal vaste momenten in de week zal de begeleiding aan 

deze leerlingen worden gegeven.  

Voor de leerlingen die in aanmerking komen voor extra begeleiding wordt 

een plan opgesteld. Dit plan wordt met ouders/verzorgers besproken. Na 

afloop van ieder blok wordt er geëvalueerd en worden de plannen 

bijgesteld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sociaal-emotionele zorg 
 

Op De Vijf Eiken vinden we het belangrijk: 

 

 Dat kinderen respect voor elkaar hebben en dat laten zien in hun 

gedrag. 

 Dat kinderen voor zichzelf op kunnen komen en hun eigen mening 

durven geven. 

 Dat kinderen zich veilig voelen op school en er met plezier heen gaan. 

Hoe bereiken we deze doelen bij alle kinderen? Ieder kind komt hier op 

school met zijn eigen bagage. Elk gezin heeft zijn eigen regels. En dat zijn 

niet altijd dezelfde als de regels die op school gelden. 

Daarom hebben we gekozen voor een methode voor de sociale 

emotionele ontwikkeling: de Kanjertraining. 

 

Waarom de Kanjertraining? 

Kinderen verlangen een schoolgemeenschap, waar ze zichzelf kunnen zijn, 

zonder gepest of uitgelachen te worden. De Kanjertraining geeft kinderen 

handvatten voor sociale situaties. Het is dus geen methode waarbij 

geleerd wordt uit een boekje. De Kanjertraining leert kinderen respectvol 

met zichzelf, elkaar en de school om te gaan. Van ouders/verzorgers en 

leerkrachten wordt verwacht dat zij-als zich problemen voordoen-

oplossingen zoeken waar iedereen wat aan heeft en dat zij niet handelen 

uit irritatie of angst. 

In de Kanjertraining hanteren we vier gedragstypen. Kinderen gedragen 

zich verschillend in bepaalde situaties. De meeste kinderen zijn te 

vertrouwen. Ze zijn vriendelijk, behulpzaam en op een leuke manier 

grappig of stoer. Maar het kan ook doorslaan. Dan gedragen kinderen zich 

te meegaand uit angst, lachen elkaar uit, of doen vervelend stoer. Aan de 

jongste kinderen wordt het als volgt uitgelegd:  

 

 (witte pet) is zichzelf, te vertrouwen, vriendelijk, behulpzaam en 

op een leuke manier grappig en stoer. 

 (gele pet) doet zielig, trekt zich terug en doet bang. 

 (rode pet) lacht uit, loopt mee, doet als een uitslover en maakt 

theater. 

 (zwarte pet) daagt uit, pest, zoekt ruzie, speelt de baas. 

 

De basisregels van de Kanjer zijn:  

 

1. We vertrouwen elkaar  zo doet de tijger  kleur pet: wit  

2. We helpen elkaar    zo doet de tijger  kleur pet: wit  

3. Niemand speelt de baas zo doet een pestvogel kleur pet: zwart  

4. Niemand lacht uit    zo doet een aapje   kleur pet: rood  

5. Niemand blijft zielig   zo doet een konijn   kleur pet: geel  

 

Aan de hand van verhalen en vertrouwensoefeningen leren de kinderen in 

alle groepen zich aan deze basisregels te houden. Kinderen en 

leerkrachten spreken elkaar op de Kanjerwijze aan op het gedrag. De 

leerkrachten hebben een training gevolgd om deze lessen te kunnen 

geven. De Vijf Eiken is er trots op de officiële Kanjerlicentie te hebben 

behaald.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Schoolwide Positive Behavior Support 

Schoolwide PBS (Positive Behavior Support) is een aanpak gericht op het 

creëren van een omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen 

voorkomt. 

In deze methodiek werken alle betrokkenen-leerlingen, leerkrachten, 

ouders/verzorgers, directie en aan school verbonden organisaties-

gezamenlijk aan het aanleren van positief, gewenst gedrag en het 

verminderen van probleemgedrag bij leerlingen. Hierbij gaan we uit van 

gezamenlijk geformuleerde kernwaarden: 

 

Van de methode SWPBS is wetenschappelijk bewezen dat het leidt tot 

vermindering van gedragsproblemen en verbetering van de sociale 

vaardigheden van leerlingen. We spreken gedragsverwachtingen naar de 

kinderen uit, waardoor het corrigeren vermindert en de effectieve leertijd 

groter wordt. SWPBS richt zich niet alleen op de situatie binnen de school, 

maar ook op de schoolomgeving. Dus niet alleen in de klas, maar ook in 

de gangen, op het schoolplein, tijdens de overblijf en bij activiteiten 

buiten school worden kinderen aangemoedigd positief gedrag te laten 

zien. Dit wordt beloond door zowel leerkrachten, als directeur, als 

conciërge en externen die aan school zijn verbonden zoals hulpouders, 

overblijfkrachten en de gymdocenten. 

Bij de start met SWPBS, hebben wij allereerst het gewenste gedrag 

beschreven: welk gedrag willen we zien op verschillende schoolbrede 

locaties (plein, aula, gang etc.). Daar hebben we vorig jaar de 

gedragsverwachtingen voor in de klas aan toegevoegd. Het doel van deze 

afspraken is dat het voor iedereen in de school duidelijk is welk gedrag in 

welke situatie verwacht wordt. Dit is een werkwijze die u als 

ouder/verzorger ook thuis kunt toepassen (bijv. de regel: als je thuiskomt, 

hang je jas op aan de kapstok). 

Ieder schooljaar starten we met het aanleren van dit gewenste gedrag 

met behulp van lessen. Om het gewenste gedrag te stimuleren, maken we 

gebruik van beloningskaartjes waarmee goed gedrag positief wordt 

bekrachtigd. 

goed gedrag laten zien. Dit vergroot de betrokkenheid van de kinderen. 

Volgens een vast rooster worden er voorbeeldlessen van 

gedragsverwachtingen gegeven. Deze lessen hebben betrekking op het 

gedrag dat we graag willen zien op De Vijf Eiken. Het blijkt namelijk dat 

het belangrijk is om kinderen te vertellen welk gedrag we graag willen 

zien. We denken vaak dat ze dat wel weten maar dit blijkt niet zo 

vanzelfsprekend te zijn. U kunt dit thuis als ouder ook prima toepassen. 

Benoemen welk gedrag u graag wilt zien; bijvoorbeeld aan tafel zit ik op 

de stoel en mijn telefoon is uit (Samen met respect). 

Op school gebruiken we bijvoorbeeld de volgende regels voor gedrag op 

de gang: 

en mijn tas netjes aan de kapstok (Verantwoordelijk).  

til op de gang (Verantwoordelijk). 

 

 

naar de klas (Vertrouwd en Veilig). 



In de nieuwsbrief houden we u regelmatig op de hoogte van de 

gedragsverwachtingen en de lessen in goed gedrag. 

Alle lessen worden met alle kinderen geoefend in de betreffende ruimte. 

Daarnaast hebben we afspraken gemaakt over actief toezicht houden 

(alle leerkrachten zijn aanwezig, lopen rond en spelen mee, hebben 

positief contact met de kinderen) op het plein. Hierdoor doen zich nu veel 

minder incidenten voor. 

Met SWPBS geven wij veel complimenten en belonen wij goed (positive) 

gedrag (behavior). 

Gedrag dat wordt beloond, zal zich vaker voordoen, terwijl genegeerd 

gedrag direct of na enige tijd zal uitdoven. 

 

 

 

 

 

 

Schorsing en verwijdering 
 

Schorsing 

Bij schorsing wordt de leerling tijdelijk de toegang tot de school ontzegd 

als kortdurende disciplinaire maatregel. Tijdens de schorsing krijgt de 

leerling altijd een huiswerkopdracht mee. 

 

Verwijdering 

Bij verwijdering wordt de leerling definitief de toegang tot de school 

ontzegd vanaf een aangegeven datum. Meestal is er een schorsing aan 

voorafgegaan en is er sprake van herhaling van problemen. 

 

Redenen om kinderen te schorsen en/of te verwijderen: 

 

 Voortdurend storend en/of agressief gedrag van de leerling waardoor 

de voortgang van het onderwijs wordt verstoord. 

 De leerling vergt door zijn gedrag een onevenredig groot deel van de 

tijd en/of aandacht van de schoolorganisatie, waarbij niet of 

nauwelijks doelen worden bereikt. 

 Bedreigend en/of agressief gedrag van ouders/verzorgers van een 

leerling, waarbij herhaling niet is uitgesloten en waardoor gegronde 

vrees is ontstaan voor de veiligheid van het personeel en/of de 

leerlingen of voor de ongestoorde voortgang van het onderwijs. 

 

Bij de eerste twee redenen spreekt de school van handelingsverlegenheid. 

Ondanks de gedane inspanningen kan de school haar doelen niet bereiken 

en de positieve ontwikkeling van het kind wordt verhinderd. 

Aan schorsing en/of verwijdering gaat de volgende procedure vooraf: 

 

 Schorsing of verwijdering wordt vooraf besproken in een 

teamvergadering. Is raadpleging van het team niet mogelijk dan is er 



op zijn minst overleg tussen de directie, de betrokken leerkracht en 

de intern begeleider. 

 De uiteindelijke beslissing tot schorsing of verwijdering wordt 

genomen door het bevoegd gezag. In ons geval is dat de 

stichtingsdirecteur van PCPO Midden Brabant. Het bestuur hoort de 

directeur. Hij moet alle ondernomen stappen kunnen motiveren: de 

begeleiding van de leerling; verslagen van de gesprekken met 

ouders/verzorgers en eerder gemaakte afspraken. De beslissing wordt 

op grond van deze informatie genomen. 

 De ouders/verzorgers worden schriftelijk op de hoogte gesteld van 

een schorsing of verwijdering. 

 Ouders/verzorgers kunnen binnen een termijn van vier weken in 

beroep gaan tegen de beslissing van het bestuur. Binnen vier weken 

na ontvangst van dit bezwaarschrift neemt het bestuur een definitief 

besluit. 

 De basisschool verplicht zich om op zoek te gaan naar een andere 

(speciale) basisschool voor de leerling gedurende ten hoogste een 

periode van acht weken. 

 

Het mag duidelijk zijn dat de school zich tot het uiterste in zal spannen om 

schorsing en/of verwijdering te voorkomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVG 
 

Verwerking van persoonlijke gegevens 

Vanaf 25 mei 2018 geldt een nieuwe Europese wet, de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet vervangt de Wet 

Bescherming Persoonsgegevens per die datum. De AVG geldt voor alle 

lidstaten van de EU, voor alle sectoren, dus ook voor alle scholen en 

daarmee ook voor de scholen van PCPO Midden-Brabant. De wet schrijft 

voor hoe wij om moeten gaan met persoonsgegevens die wij verwerken.  

In samenwerking met de belangenverenigingen in het primair onderwijs 

en net andere schoolbesturen in de regio treffen wij de benodigde 

maatregelen ter bescherming van uw privacy en die van uw kind(eren). Zo 

hebben wij: 

 

- Beleid ontwikkeld waarbij het personeel alleen toegang krijgt tot die 

persoonsgegevens die voor het uitvoeren van hun werkzaamheden 

nodig zijn; 

- Alleen die gegevens die we ook echt nodig hebben in kaart gebracht 

en gaan we overtollige gegevens ook verwijderen; 

- Verwerkersovereenkomsten afgesloten met partijen waarmee wij 

gegevens uitwisselen en met partijen die gegevens voor ons opslaan, 

zodat ook deze partijen zich aan de wet zullen houden met betrekking 

tot het verwerken van persoonsgegevens; 

- Formulieren ontwikkeld waarop u toestemming kunt geven voor het 

verspreiden van bepaalde gegevens; 

- Interne procedures aangescherpt en aanvullende afspraken gemaakt 

over bijvoorbeeld wachtwoordgebruik en accounts; 

- Bewaartermijnen vastgesteld voor de gegevens die wij beheren: 

 Leerlingengegevens worden verwijderd 2 jaar na de laatste 

schooldag van de leerling; 

 Personeelsgegevens worden verwijderd 5 jaar na de laatste 

werkdag. 

 



Bij de invoering van elke wet stuiten belanghebbenden op 

aanloopproblemen en uitvoeringsvragen. We gaan naar eer en geweten 

om met onze verantwoordelijkheden, maar we ervaren ook knelpunten. 

In de komende periode hopen we steeds meer knelpunten op te lossen en 

komen we met aanvullende maatregelen en worden afspraken gewijzigd. 

We houden u daarvan op de hoogte. 

Heeft u vragen stelt u ze gerust. Ook uw suggesties ontvangen we graag. 

Ons doel blijft om ons vak, het bieden van onderwijs van goede kwaliteit, 

te kunnen blijven uitvoeren, zonder onnodige handelingen en procedures.

 

 

 

 

 




